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LSS skärskådas

T rots en hel del upprepningar kan man skönja två huvudspår i direktiven till 
Assistanskommittén.  Man vill förbättra LSS och man vill undersöka om staten 
bör överta ansvaret. Berit Andnor värjde sig konsekvent mot ett statligt huvud-
mannaskap för LASS eller för LSS. Det märker man i direktiven – uppdraget 

går närmast ut på att bevisa att det inte går. Men starka krafter i riksdagens nya borgerliga 
majoritet vill annorlunda. Många anser att staten ska ta över kostnaderna. 

De organisationer som företräder personer med funktionshinder har inte fått direktiven 
för samråd. Det bryter en fin och klok tradition. Säkert hade man även kunnat undgå en 
del ofullständigheter, t. ex. att inte ange vad man menar med ”annan lagstiftning” och med 
”samlad lagstiftning”. Vilka lagar syftar man på? Man skriver inte heller om den dubblering 
av insatser för funktionshindrade som socialtjänstlagen innebär. Överhuvudtaget saknas 
ett resonemang om vilka principer som ska gälla för avgränsningen av målgrupperna. Att 
bara hänvisa till att LSS ska fungera som ett redskap för de handikappolitiska målen är att 
fly från en genomtänkt ambition.

Direktiven är till största delen problemorienterade – man uttrycker tydligt sin oro över 
aktuella problem med LSS, många av ekonomisk natur. Men ingenting handlar om de mål 
och medel för ett utökat stöd som brukaren och de anhöriga bör kunna räkna med. Det 
finns ingen politisk vilja i dessa direktiv. Det enda som sägs är att förslagen ska främja jämlik-
het i levnadsvillkoren och full delaktighet i samhällslivet. Men det är ju målformuleringar 
som är självklara. Frågan är vilka medel vi ska använda för att alla de svårt flerhandikappade 
personerna ska kunna närma sig målen. För dem krävs ett utbyggt insatsprogram för att 
överhuvudtaget kunna kommunicera, använda sin motorik, kunna se och höra. Vad vill 
samhället satsa på när det gäller sådana insatser och hur ska de relatera till de generella 
insatserna? Och till landstingens habilitering och rehabilitering, som – bortsett från barn-
habilitering – har reducerats på ett skandalöst sätt. 

Det står ingenting i direktiven om hur man skall häva bristerna i personalutbildningen. Hur 
ska vi få fler med utbildning i handikappomsorgen och vad ska utbildningen innehålla? Det 
är nyckelfrågor idag, inte minst med tanke på raset i utbildningsnivå sedan kommunalise-
ringen och det ökade rekryteringsbehovet framöver på grund av pensionsavgångar. 

Man säger inte heller något om att omvårdnad enligt LSS bör omfatta även de i egen bo-
stad. Och om rätten till daglig verksamhet för personkrets 3 säger man bara att det har 
diskuterats. 

LSS- och hjälpmedelsutredningens förslag om bl a råd och stöd har inte resulterat i annat 
än att Socialstyrelsen fått i uppdrag att komplettera förslaget. Länsstyrelserna har fått upp-
draget att se över de kommunala riktlinjerna vid tillämpningen av LSS och Riksrevisionen 
är sysselsatt med ett projekt om Socialstyrelsens och länsstyrelsernas tillsyn över LSS. Dess-
utom skall utredningen samråda med Kostnadsutjämningskommittén. Man kan verkligen 
fråga sig hur den redan arbetstyngda Assistanskommittén skall kunna hålla ihop allt detta. 
Farhågor för en fragmentisering av hela översynen av LSS är berättigade. Varför inte låta 
Assistanskommittén arbeta färdigt och tillsätta en ny utredning för att se över LSS?

Alliansen har sagt att man inte vill se några försämringar i LSS. – Nej fattas bara! Vi får 
hoppas att Alliansens ambitioner är högre än så. Annars lär ett ökat statligt engagemang 
bara bli av defensiv karaktär. Och det kan på sikt bli förödande för kvalitén inom LSS-verk-
samheten.            
            KG

Regeringen beslöt i våras att flerdubbla den nuvarande Assistanskommitténs uppdrag. 
Kommittén skall föreslå ändringar i LSS och annan lagstiftning och undersöka behovet 
av en samlad handikapplagstiftning. Fredrik Reinfeldt har sagt att man tänker ändra i 
direktiven, men på vilket sätt är ännu oklart. Slutbetänkandet skall vara klart senast den 
31 mars 2008 (se även sidan 4).
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En ny handikapputredning!
Den förra regeringen beslutöt i våras att LSS ska utredas. Hur ska lagen se 

ut och vem ska vara huvudman? På sidan 4 går Karl Grunewald igenom 
utredningsdirektiven, punkt för punkt.

Varför är kommunerna så olika
Barbro Lewin och Lina Westin har undersökt varför LSS-insatserna skiljer 
sig åt så mycket mellan kommunerna. De fann bland annat att vänsterstyrda 
kommuner ger mer stöd än borgerliga.    Sid 6

Särskolan i framtiden
Regeringen har lämnat en skrivelse till Riksdagen om särskolan och 

särvux. Kristina Szönyi kommenterar innehållet.   Sid 8

Ovanliga diagnoser
De ovanliga diagnoserna är vanligare än man trott, skriver Ann Bakk.    

Sid 10

Att välja övergrepp
Att kränka någons personliga integritet är ett allvarligt övergrepp. Men 

att inte göra det kan också vara ett övergrepp. Som personal tvingas man 
ibland välja mellan två onda ting.   Sid 12

                                                    Karl kommenterar:

intra

Barn som idrottar   sid 30
Ny FN-konvention   sid 30
Regeringsrätten kan inte läsa sid 31
Diskriminering av barn  sid 31
Nordisk handikappolitik  sid 31
Förstärkt tillsyn   sid 31
Omslagets konstnär   sid 35

Dessutom

Brev till Ovanåkers kommun   Sid 24
Hur många får stöd av LSS och SoL?  Sid 25
En diktsamling som förändrade  Sid 26
Många viktiga domslut    Sid 28
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Utanför folkhemmet
En olycka vid födseln gjorde att Alice 
Karlsson blev blind. När hon var fem år 
dog hennes mor. Då la hon sig ner och 
vägrade stiga upp. Därmed kvalificerade 
hon sig för livslång förvaring på sinnes-
slöanstalt. Ett 1900-talsöde som Maria 
Korpskog skildrar.  Sid 16

Professionella måste ha en personlig filosofi
Britt-Marie Lindblad har skrivit en doktorsavhandling om hur det är att 
vara förälder till barn med funktionshinder. Och om vad som krävs av 

den som arbetar som professionell stödjare.   Sid 32
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Karl Grunewald

Bakgrunden till de nya utredningsdirekti-
ven är främst att Kommunförbundet se-
dan länge har klagat över ökade kostnader 
för LSS. Man har också krävt ett statligt hu-

vudmannaskap. Detta trots att man erhållit pengar 
vid den s k skatteväxlingen som skedde när man tog 
över ansvaret för handikappomsorgen och trots att  
antalet personer som får insatser stannat på 54 000 
mot beräknade 100 000. 

Dessutom har Socialstyrelsen föreslagit föränd-
ringar och brukarorganisationerna har krävt för-
bättringar.

Ett välkommet initiativ – trots allt
Initiativet till en översyn är välkommet, men ofull-
ständigheter och upprepningar tyder på att man 
har haft bråttom. Departementet har inte ens gett 
sig tid att samråda med brukarorganisationerna.

De nya direktiven omfattar hela 18 sidor med en 
lång historik och bakgrundsbeskrivning. 

Assistans-
kommitténs 

uppdrag fl erdubblas

En ny handikapputredning!

*Handikapputredningen var beteckningen på den 
statliga utredning som på början av 1990-talet ut-
redde framtidens stöd till funktionshindrade. Ut-
redningen skrev betänkandet ”Handikapp Välfärd 
Rättvisa (SOU 1991:46). I det föreslog man en ny 
lagstiftning, LSS. 

Direktiven i korthet
Jag återger här direktiven i sammandrag:

LSS var inte tänkt att vara en detaljstyrande lag. 
Meningen är att den enskilde skall ha ett direkt 
infl ytande över planeringen och utformningen 
av stödet, som skall vara utformat så att det pas-
sar varje individ i den aktuella situationen. Men 
vid den tillsyn som länsstyrelserna bedrivit har det 
framkommit att samarbetet kring enskilda fung-
erar dåligt eller saknas helt. Det fi nns även brister 
i handläggningen och en försämrad standard i 
insatser och service. Olika slags verksamheter har 
samlokaliserats med risk för att boendet får en insti-
tutionell prägel. Det inträffar att kommuner lägger 
ner gruppboenden och personer kan tvingas fl ytta 
till bostäder med sämre standard. Hyreslagens reg-
ler i förhållande till hyran i bostäder med särskild 
service vållar problem. 

80 % av dem med insatser enligt LSS utgörs av 
utvecklingsstörda personer. Varför inte personer 
med fysiska och psykiska funktionshinder i större 
utsträckning får del av de rättigheter som LSS ger 
behöver belysas närmare.  Likaså varför unga per-
soner som tillhör personkrets 1 (personer med 
utvecklingsstörning, autism eller autismliknande 
tillstånd) ökar sin andel. 

Den socialdemokratiska regeringen hann – i all tysthet – tillsätta vad som i prakti-
ken är en ny Handikapputredning* innan man förlorade valet. Det skedde genom 
att den nuvarande Assistanskommitténs uppdrag fl erdubblas. I de nya direktiven 
står att kommittén ska föreslå ändringar i LSS och annan lagstiftning och un-
dersöka behovet av en samlad handikapplagstiftning. Slutbetänkandet skall vara 
klart senast den 31 mars 2008. 

Karl kommenterar:Karl kommenterar:Karl kommenterar:Karl kommenterar:                           
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Kostnaderna för kommunerna har ökat och va-
riationen är stor kommunerna emellan – som mest 
16 gånger. Detta är viktigt att få belyst. Analysen bör 
omfatta hur kvalitén i stödet har påverkats. Krävs 
det mer omfattande insatser nu än tidigare? 

En fråga som diskuterats är om insatsen daglig 
verksamhet även skall omfatta personkrets 3, sär-
skilt då psykiskt funktionshindrade.

Idag är kommunerna huvudmän för stöd och ser-
vice till funktionshindrade. Vad skulle det innebära 
om man fl yttade huvudmannaskapet till stat eller 
landsting?  Vilka konsekvenser skulle det få för oli-
ka parter och aktörer? Finns det möjlighet att fl ytta 
över delar av huvudmannaskapet? Hur löser man 
då ansvarstvister som en uppdelning kan föra med 
sig? Hur löser man andra gränsdragningar, t. ex. 
mellan funktionshindrade och äldre, mellan insat-
ser som en annan huvudman än kommunen skall 
svara för och som socialtjänsten skall svara för?

Kommittén ska undersöka vad ett statligt huvud-
mannaskap skulle komma att innebära. Man ska i 
detalj visa hur verksamheten och tillsynen då bör 
vara organiserad. Detta eftersom verksamheten i 
ett sådant fall blir en helt ny statlig uppgift samt att 
tillsynen över statliga myndigheters verksamheter 
kräver särskilda överväganden. 

Tilläggsuppdraget
Under rubriken Tilläggsuppdraget preciseras översynen. 
Jag plockar även därifrån:

Den centrala frågan i uppdraget är om LSS på ett 
ändamålsenligt och effektivt sätt fungerar som red-
skap för att uppnå de handikappolitiska målen. Ut-
gångspunkten skall vara att insatser erbjuds i hem-
kommunen. Det måste dock även fortsättningsvis 
vara möjligt att kunna erbjuda alternativa lösningar. 
Därför skall kommittén, om den föreslår ett annat 
huvudmannaskap än statligt, lämna förslag till hur 
funktionshindrade, som är i behov av insatser, kan 
erbjudas professionella och specialiserade insatser 
i en annan kommun än hemkommunen, utan att 
det påverkar huvudmannens ansvar.

Kommittén skall ta fram och värdera för- och 
nackdelar med att i lag defi niera stöd och service 
inklusive insatsen råd och stöd. Den skall under-
söka behovet av en samlad lagstiftning med tydli-
gare krav på samråd och en stärkt samverkan både 
inom en och samma organisation och mellan olika 
organisationer. 

Kommittén skall analysera för- och nackdelar med 
tänkbara huvudmannaskap. Särskilt viktig är analy-
sen av organisation, fi nansiering och tillsynens or-
ganisation, innehåll och utformning. Kommittén 
skall beakta att en viktig princip i all offentlig verk-
samhet är att ansvaret för beslut och fi nansiering av 
verksamhet hålls ihop.

Likvärdighet och likabehandling är aktuella be-
grepp. Kommittén skall klarlägga begreppens be-
tydelse i sammanhang då stöd och service skall an-
passas efter varje individs behov att forma och ha 
infl ytande över både val av insatser och insatsernas 

specifi ka utformning. Slutsatserna kan bl. a. utgöra 
underlag i huvudmannaskapsfrågan. 

Kommittén skall vid behov föreslå ändringar i 
LSS och annan lagstiftning eller utforma förslag 
till hur regleringen av anpassat stöd och service till 
personer med funktionshinder bör vara utformad. 
I den mån som kommittén föreslår författnings-
ändringar skall kommittén utarbeta och lägga fram 
fullständiga författningsförslag. Om kommittén 
lämnar förslag som innebär ökade kostnader för 
staten, kommuner och landsting skall förslag till fi -
nansiering lämnas. Slutbetänkandet skall redovisas 
senast den 31 mars 2008.

Sammanfattning

Kommittén skall 

• analysera för- och nackdelarna med dagens 
reglering av stödet i LSS, 

• analysera för- och nackdelarna med att i lag 
defi niera stöd- och serviceinsatser, 

• vid behov föreslå ändringar i LSS och an-
nan lagstiftning eller utforma förslag till hur 
regleringen av anpassat stöd och service till 
personer med funktionshinder bör vara utfor-
mad, 

• undersöka behovet av en samlad lagstift-
ning med tydligare krav på samråd och en 
stärkt samverkan, 

• analysera för- och nackdelar med tänkbara 
huvudmannaskap,

• analysera orsakerna till kostnadsutveck-
lingen,

• lämna förslag till hur funktionshindrade, 
som är i behov av insatser, kan erbjudas pro-
fessionella och specialiserade insatser i en an-
nan kommun än hemkommunen.

Om kommittén lämnar förslag till förändring av 
det nuvarande regelverket skall stödet för de funk-
tionshindrade – med utgångspunkt i dagens rättig-
heter – även i fortsättningen vara utformad på ett 
sätt som skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och 
full delaktighet i samhällslivet för personer med 
funktionshinder.

Kommentar – se ledaren på sidan 2!
     KG

Regeringen. Tilläggsdirektiv 2006:68 
till Assistanskommittén. Kan laddas ner 
från:  www.regeringen.se
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L agen om stöd och service till vissa funktions-
hindrade, LSS, stadgar om en ovillkorlig rätt 
till insatser. Individens behov av stöd är den 

enda legitima grunden för beslut. Brist på resurser 
är inget skäl för att neka den enskilde stöd när väl 
ett behov har bedömts föreligga. 

Jämlika villkor
Ett uttalat syfte med LSS var att komma tillrätta med 
lokala variationer i stödet till de funktionshindrade. 
Dåvarande socialminister Bengt Westerbergs för-
hoppning var att lagen skulle kunna ”spela en vik-
tig roll för att i ett allt mer decentraliserat samhälle 
åstadkomma jämlika levnadsvillkor”. 

LSS har nu varit i kraft i tolv år och är av stor 
betydelse för många individer med svåra funktions-
hinder. Men tillämpningen har inte varit problem-
fri. Kostnadsutvecklingen har varit dramatisk, vilket 
föranlett kraftig kritik från Svenska kommunför-
bundet med krav på att staten skall överta finan-
sieringen. 

Stor variation
Rättssäkerheten i en demokratisk rättsstat innebär 
likabehandling, men Socialstyrelsen har i sina upp-
följningsrapporter visat på en påtaglig variation i 
hur omfattande LSS-stödet är i olika kommuner. 
Den stora variationen skulle kunna tyda på att här 
finns brister och på att svenska kommuner fortfa-
rande har ett stort manöverutrymme. Ges stödet 
utifrån lokala ekonomiska resurser trots att idén 
med LSS var att eliminera beroendet av lokala för-
hållanden och endast låta behoven styra? Är kom-
munpolitikernas ambitioner ändå avgörande, trots 
att de skall hålla sig till kravet på likabehandling. 

Med andra ord, spelar politiken roll? Eller hand-
lar det helt enkelt om skillnader i behov och i så fall 
en helt legitim tillämpning av LSS? 

Den övergripande frågan är: Vilka är orsakerna till 
den lokala variationen i LSS-stöd och hur kan den bedö-
mas ur demokratisk synpunkt?

Tio gånger så många
Antalet LSS-personer i förhållande till befolkning-
en är i vissa kommuner tio gånger fler än i andra. 
På samma sätt är det med kostnaderna, i den kom-
mun som har högst kostnader är dessa nästan tio 
gånger högre i förhållande till antalet innevånare, 
jämfört med de kommuner som har de lägsta kost-
naderna.

Om man utgår från antagandet att politiker och 
tjänstemän försöker tillgodose medborgarnas be-
hov och om alla behov vore tillgodosedda skulle 
LSS-stödets omfattning spegla det ”sanna” måttet 
på antalet svårt funktionshindrade personer och 
deras behov. 

Men så är det inte idag. Det finns personer som 
av olika skäl inte sökt stöd, trots att de har sådana 
svårigheter i den dagliga livsföringen att de skulle 
vara kvalificerade för LSS-stöd. Inte heller finns of-
fentlig statistik över efterfrågan, dvs antalet ansök-
ningar om LSS-stöd. 

Både behov och efterfrågan definieras därmed 
utifrån serviceutbudet, det stöd som faktiskt ges ef-
ter en professionell bedömning av handläggarna. 
Denna bedömning grundas på tolkning av lagstift-
ningen och av politikerna fattade riktlinjer och av 
hur politikerna fördelar resurserna. 

Några kända orsaker
I vår rapport formuleras 18 hypoteser som kan tän-
kas förklara den kommunala variationen i LSS-stöd. 
I det fortsatta arbetet kommer dessa att analyseras 
och vägas samman i syfte att förklara så mycket som 
möjligt av variationen. 

Vi vill här presentera några av de hypoteser som 
man redan vet är av säkerställd betydelse. (Till det 
slutliga resultatet ber vi få att återkomma.) 

De kommuner som haft vårdhem 
ger mera LSS-stöd
Förekomst av vårdhemsplatser för utvecklingsstör-
da i kommunen år 1978, beräknat per 10 000 invå-

Vänsterkommuner 
ger mer LSS-stöd! 

Av Barbro Lewin och Lina Westin, 
Statsvetenskapliga institutionen, 

Uppsala universitet

I ett pågående forskningsprojekt vid Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet har 
forskarna Barbro Lewin och Lina Westin undersökt varför insatserna till funktionshindrade  skiljer 
så mycket mellan kommunerna. Projektledare för studien är Leif Lewin. Det här är en samman-
fattning av rapporten. 
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Tidigare forskning om sjukersättning har också 
funnit en överrepresentation i norrlandslänen, vil-
ken kvarstår vid kontroll av olika socioekonomiska 
faktorer. Den oförklarade resterande skillnaden i 
båda fallen skulle kunna tyda på olika efterfråge-
kulturer, alternativt olika tillämpningskulturer. 

För LSS del skulle det innebära en påverkan både 
på förmågan att efterfråga 
och den politiska viljan att 
ge stöd. Man kan emellertid 
inte utesluta att det finns an-
dra skillnader som spelat in, 
till exempel en faktisk skill-
nad i behovet av LSS-stöd. 

Rikare kommuner 
ger mindre LSS-stöd
Rikare kommuner tenderar 
att ge insatser till färre perso-

ner. Vi finner att för varje ökning med 1 000 SEK 
av skatteunderlaget tenderar antalet LSS-personer 
minska med knappt 0.4 personer respektive knappt 
0.6 insatser per 10 000 invånare. Det finns inget sä-
kerställt samband med de totala LSS-kostnaderna. 
Däremot med LSS-kostnad per brukare. Kostnaden 
per brukare ökar med drygt 2 600 SEK för varje 
ökning med 1 000 SEK av skatteunderlaget. 

Rikare kommuner ger däremot fler LSS-insatser 
till varje LSS-person, en ökning med genomsnittligt 
0.002 insatser vid en ökning av skatteunderlaget på 
1 000 SEK. Sambandet påverkas inte vid kontroll 
för ideologi (”vänsterkommuner” – se nedan).

Analyserna bekräftar inte hypotesen att kom-
muner med ett större taxeringsunderlag än andra 
skulle visa en politisk vilja att spendera mer på 
LSS-omsorg än andra. Tvärtom har som sagt rikare 
kommuner färre LSS-personer. Totalkostnaderna 
påverkas dock inte på ett statistiskt säkerställt sätt.

 Detta skulle kunna vara en storskaleeffekt: I en 
kommun med få LSS-personer måste de fasta kost-
naderna delas på ett mindretal. Emellertid ger rika 
kommuner fler insatser per LSS-person vilket inte 
stöder en storskalehypotes. Resultaten skulle kun-
na tyda på att man har mindre fastställda behov, 
dvs lägre prevalens, men att man är generös, när 
behoven väl bedömts vara legitima.

”Vänsterkommuner” ger mera LSS-stöd
Hypoteserna om ideologins betydelse för volymen 
av LSS-stöd bekräftas. I en ”vänsterkommun” ger 
man  LSS-stöd till nästan 6 fler personer per 10 000 
invånare, nästan 12 fler LSS-insatser per 10 000 in-
vånare och spenderar drygt 340 SEK mer per invå-
nare än i borgerliga kommuner. 

Vid kontroll för skatteunderlag, befolkningstät-
het och utflyttning fås en marginell försvagning av 
effekten, men resultaten är fortfarande statistiskt 
säkerställda. Ideologi spelar, som väntat, roll för 
den politiska viljan att ge LSS-stöd. Volymen är mer 
omfattande, både vad gäller antal personer, antal 
insatser och kostnader i ”vänsterkommuner”.
     

nare 2002, har en positiv effekt på det totala antalet 
personer som får LSS-insatser. För varje boende på 
vårdhem 1978 är antalet LSS-personer år 2002 näs-
tan 0.2 personer högre samt antalet LSS-insatser 
nästan 0.4 fler per 10 000 ivånare och kostnaderna 
drygt 9 kronor högre per invånare, än genomsnit-
tet i Sverige. Effekterna kvarstår vid kontroll för 
befolkningstäthet och utflytt-
ningskommun, men den gäller 
endast vuxna, inte barn. 

Om man går ned på under-
grupper av LSS-personer visar 
det sig att förekomst av vård-
hemsplatser för utvecklings-
störda främst påverkar person-
krets 1 och 2, d v s utvecklings-
störda och andra med begåv-
ningsmässiga funktionshinder, 
men även har en positiv effekt 
på antalet LSS-personer i personkrets 3, om än 
mindre. 

Detta var inte väntat. Man kan fråga sig om en 
sådan tidigare förekomst av vårdhem kan ha bidra-
git till en handikappvänlig attityd och ett förstärkt 
personalunderlag och därmed underlättat för 
kommunerna att ge stöd, dvs. förstärkt den poli-
tiska viljan. Både inför övertagandet och därefter 
kan man tänka sig att särskilt högre tjänstemän har 
kunnat påverka den kommunala utvecklingen och 
förmedlat de landstingskommunala ambitionerna. 
Man kanske skulle kunna tala om ett politiskt arv. 

Kommuner där landstinget hade många andra 
omsorger för personer med utvecklingsstörning 
ger mera LSS-stöd
Landstingen hade även särskolor, sysselsättnings-
hem (dagcentra) och gruppbostäder placerade 
i kommunerna. För varje sådan plats 1990 per 
10 000 landstingsinvånare är antalet LSS-personer 
2002 nästan 0.5 personer fler per 10 000 kommu-
ninvånare. 

När forskarna tittar på de olika undergrupper-
na av LSS-personer blir emellertid bilden, liksom 
för vårdhemsvariabeln, mera komplicerad på ett 
likartat sätt: antalet platser har effekt på samtliga 
personkretsar och på de äldre, däremot inte på de 
yngre. 

Norrlandskommuner ger mera LSS-stöd
På länsnivå har man tidigare funnit att norrlands-
länen ligger över genomsnittet beträffande antalet 
LSS-personer. Detta kan verifieras i studiet av kom-
munerna i dessa län. De ger LSS-stöd till drygt 14 
fler personer per 10 000 invånare och nästan 30 
fler LSS-insatser per 10 000 invånare. Norrlands-
kommunerna anslår också 676 kr mer till LSS-insat-
ser per invånare än andra kommuner i Sverige. 

Vid kontroll för tidigare vårdhem, glesbygd, ut-
flyttning, andel förvärvsarbetande befolkning, skat-
teunderlag och ideologi, blir effekten endast mar-
ginellt försvagad för LSS-personer och LSS-insatser. 
Däremot minskas effekten på kostnader betydligt.

”Ideologi spelar, 
som väntat, 
roll för den 
politiska viljan 
att ge LSS-stöd”
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För fem år sedan tillsattes en parlamentarisk kommitté 
för att se över utbildningen för barn, ungdomar och 
vuxna med utvecklingsstörning. I direktiven ingick 
att särskolan skulle kvarstå som en egen skolform. I 
huvudsak är det kommitténs två betänkanden, som 
ligger till grund för regeringens skrivelse, men även 
Skollagskommitténs granskning av skollagstiftning-
en. 
I skrivelsen kan man snabbt se att samverkan, 
mångfald och rättvisa är några begrepp som lyfts 
fram som grundläggande målsättningar och värde-
ringar. 

Ett av flera positiva förslag som direkt kan kopplas 
till strävan efter ”en skola för alla”, är att samverkan 
mellan olika skolformer lyfts fram som en gemen-
sam angelägenhet. I kommande skollag skall tydligt 
framgå att ansvaret för samverkan delas av de olika 
skolformerna. Man betonar därvid hur mångfald 
och olikheter i skolan skall ses som en resurs. 

Fler program på gymnasiesärskolan
Rättvisa, såsom regeringens skrivelse ser det, hand-
lar i stor utsträckning om rätten att få göra liknande 
val som andra elever i skolan. 

Antalet program på gymnasiesärskolan skall bli 
fler liksom möjligheten till mer teoretiska studier. 
Den liksom särvux har ett stort utrymme i skriv-
ningen och kanske är det här som de största kon-
kreta förändringarna föreslås. Bland annat skall 
vuxna med utvecklingsstörning få samma rätt till 
vuxenundervisning som den övriga befolkningen. 

Generellt finns också en strävan efter att särsko-
lan ska bli mer lik andra skolformer. Man lyfter fram 
särskolan som en kunskapsskola och tonar ned den 
omsorgsinriktade prägel som olika utvärderingar 
visat att den många gånger har idag. Det kan ses 
som ett sätt att möta kraven från den så kallade nya 
gruppen särskoleelever. 

Kanske bör man här höja ett 
varningens finger för att det kan 
komma att innebära att man 
istället för att ge dessa elever 
möjlighet att få sina behov till-
godosedda inom ramen för 
grundskolans undervisning anpassar särskolan så 
att ännu flera elever skall få sin undervisning där.  

Förslag och viljeinriktning
Här är några av förslagen och viljeriktningarna som 
framkommit i regeringens skrivelse:
1. Det ska finnas en social delaktighet mellan sär-
skolans elever och övriga elever.
2. Särskoleelever ska ha samma valmöjligheter som 
andra elever.
3. Särskolans målgrupp ska begränsas. Elever med 
autism och autismliknande tillstånd bör endast tas 
emot i särskolan om de också har en utvecklings-
störning. 
4. Rutinerna för utredningar i samband med beslut 
om mottagande i särskolan ska utvecklas liksom att 
beslutet kontinuerligt ska prövas. Vårdnadshava-
ren ska få ett större inflytande.
5. Utbildningens kvalité ska förbättras. Detta bör 
ske genom ökad samverkan mellan de olika skol-
formerna. Här betonas behovet av ökad specialpe-
dagogisk kompetens inom alla nivåer i skolan.
6. Kvalitén på särvux ska utvärderas. 
7. Yrkesutbildningen inom gymnasiesärskolan och 
särvux ska förstärkas.. Bland annat föreslås en star-
kare koppling till yrkeslivet samt att eleverna ges 
möjlighet till lärlingsutbildning.

Särskolan en egen skolform
Inledningsvis, i regeringens skrivelse, beskrivs in-
tentioner som skildrar en inkluderande skola. Un-

Regeringen har lämnat en skrivelse (2005/06:151) till Riksdagen 
som underlag inför kommande lagförslag om särskolan och särvux. 
Kristina Szönyi reflekterar över och kommenterar innehållet.

Särskolan 
i framtiden

Kristina Szönyi, fil.dr., Stockholm
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dervisningen ska vara anpassad till alla elever. 
Olikheter mellan elevernas kompetens och be-

hov av stöd beskrivs som en naturlig del i skolvar-
dagen. Undervisningen bör därför på ett naturligt 
sätt anpassas därefter. Det är för detta synsätt som 
man använder begreppet inkludering. 

Men i den senare delen av skrivelsen faller man 
tillbaka till ett resonemang som påminner om den 
tidigare integreringstanken, där en förutsättning 
för integrering var att individen först var segrege-
rad i något avseende. 

Integrering kan handla om att en elev med behov 
av stöd, som inte går i en specialklass, deltar i en 
i stort sett oförändrad normalundervisning, men 
med särskilt individuellt stöd som förutsättning för 
delaktighet. Undervisningen har då inte mångfald 
som utgångspunkt. Skillnaden som här framträder 
kan tyckas marginell, men jag menar tvärtom att 
den är av avgörande betydelse för möjligheten att 
skapa en skola för alla elever. 

Är en särskola en skolform
eller en specialklass?
Vilka olika innebörder lägger man i ordet särsko-
la? Inledningsvis är det tydligt att det handlar om 
en skolform, som en elev är mottagen i, men där 
skolsituationen och undervisningen kan få olika or-
ganisatoriska lösningar. Särskoleklass är ett alterna-
tiv och individintegrerad undervisning en annan. 
Längre fram i skrivelsen så tenderar dock särskola 
att bli liktydigt med särskoleklass. Detta gör det 
svårt att förstå vad man menar när man beskriver 
utvecklingen av särskolan. 

Vad menas med utvecklingsstörning?
Vi har i vårt land en relativ definition av utvecklings-
störning. Det betyder att behovet av stöd vägs in då 
man avgör huruvida någon har en utvecklingsstör-
ning eller ej. I vissa fall kan just skolsituationen vara 
avgörande. 

Om stödet en elev är i behov av tillgodoses i en 
traditionell klass behöver eleven i vissa fall inte ka-
tegoriseras som utvecklingsstörd. 

Detta är en innebörd som i praktiken kanske 
främst är relevant för de elever som befinner sig på 
gränsen mellan särskola och grundskola. Men ur 
ett annat perspektiv är det även relevant för hur vi 
förstår utvecklingsstörning och för hur vi utformar 
stödet.

 
Vällovliga intentioner
Regeringens skrivelse tycks vila på åtminstone två 
grundläggande principer. 

För det första att det finns en avgränsbar grupp 
elever som kan kategoriseras som utvecklingsstörda 
och där mottagande i särskolan är en förutsättning 
för att dessa elever skall få undervisning och stöd 
som motsvarar deras behov. 

För det andra att samverkan mellan elever i sär-
skolan och andra elever är till gagn för alla. Det 
finns inte någon direkt motsättning mellan dessa 
två idéer och jag är också övertygad om att inten-
tionerna är vällovliga. 

Motsägelsefullt
Det uppstår dock något motsägelsefullt då man å 
ena sidan förordar en speciell skolform för elever 
med utvecklingsstörning och samtidigt beskriver 
att en ökad samverkan bidrar till ökad tolerans mot 
olikheter. 

Man tycks bortse från att en organisatorisk upp-
delning och individuell kategorisering bidrar till 
att skapa och manifestera olikheter.

På så vis riskerar man att bygga in organisatoriska 
hinder för delaktighet, samverkan och tolerans för 
olikheter.

Frågan som ständigt måste hållas aktuell är vil-
ken väg som är bäst för att skapa en skola där alla 
elever kan känna delaktighet och där olikhet verk-
ligen blir en tillgång. I flera avseenden anser jag att 
regeringens skrivelse är ett steg i rätt riktning. Men 
det finns många frågor som återstår att besvara.

Kristina Szönyi. har arbetat som ombudsman i olika bru-
karorganisationer för funktionshindrade och med forsk-
ning och utvecklingsfrågor inom landstingets habilitering. 
Hennes doktorsavhandling, som blev färdig hösten 2005, 
belyser bland annat hur särskoleeleverna själva ser på 
särskolan.

Kristina Szönyi, Särskolan som möjlighet och begränsning 
– elevperspektiv på delaktighet och utanförskap. 235 si-
dor. Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet. 
Avhandlingen kostar 220:- och kan beställas på tel 
0735-42 55 37 eller e-post: kristinas@ped.su.se 
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F ör bara några decennier sedan var det fort-
farande en vanlig uppfattning att efterbli-
venhet var familjärt betingad, att den ”gick 
i släkten”. Den nedsatta begåvningen hos 

barnet antogs bero på att föräldrarna var obegå-
vade, en tendens som man trodde förstärktes med 
varje ny generation och som resulterade i att allt 
fler barn ansågs behöva undervisning i särskolan. 

Vid den här tiden hade man ännu inte på allvar 
förstått miljöns betydelse för barns intellektuella, 
känslomässiga och sociala utveckling. Många av de 
barn som sågs som ”undermåliga” växte upp i en 
miljö som var så fattig, torftig och ibland usel att vi 
i dag har svårt att föreställa oss den.     

Hundratals olika orsaker
Att de kända diagnoserna var så fåtaliga har flera 
förklaringar. En är att barnen med de svåraste ska-
dorna som regel dog tidig, en annan att geneti-
ken som vetenskap var förhållandevis outvecklad 
(jämfört med i dag). Därtill kommer, sannolikt, att 
forskning om olika slag av utvecklingsstörning un-
der lång tid hade låg status, den ”tjänade ju ändå 
inget till.

I dag kan man urskilja hundratals olika orsaker 
till en kognitiv (begåvningsmässig) funktionsned-
sättning. Precis som andra medicinska diagnoser 
ger de en beskrivning av tillståndet, orsaken (om 
den är känd), vanliga symtom, ev möjlig behand-
ling, prognos samt behov av habilitering och andra 
insatser m m.

Behövs diagnoser?
Inom omsorgerna om utvecklingsstörda finns se-
dan länge ett – fullt adekvat och begripligt – mot-
stånd mot att se personer med utvecklingsstörning 
som ”sjuka” (vilket ju flertalet bara är i samma ut-
sträckning och av samma orsaker som andra). Men 
om omgivningens kunskap om en persons diagnos 
kan leda till en ökad förståelse, adekvat behandling 
och ett bättre bemötande så är det något som kan 
gagna den enskilde. 

I dag är det fortfarande många vuxna personer 
med en utvecklingsstörning som inte har fått nå-
gon diagnos. När de var små var diagnosen okänd 
och nu när de är vuxna har kanske ingen kommit 

Ovanliga diagnoser är vanliga och viktiga
Av Ann Bakk, leg psykolog, ledamot av expertgruppen för ovanliga diagnoser.

på tanken att konsultera en specialistläkare. ”Om”, 
”när” och ”hur” frågan bör aktualiseras är något 
man, som anställd, behöver fundera över.

Om personen själv inte kan förväntas ta ställning 
till en medicinsk utredning med detta syfte, kan 
man överväga att ta upp frågan med hans eller hen-
nes närstående. Men det förutsätter naturligtvis att 
man tror att ett ev tillskott av information skulle 
kunna öka förståelsen för den enskildes ev speciella 
svårigheter och behov och därmed tillföra något 
positivt. 

Bra att veta
Vem eller vilka som bör ha kännedom om en per-
sons diagnos måste bedömas från fall till fall och av-
görs, självfallet, i första hand av den enskilde och/
eller hans eller hennes företrädare. För den som i 
sitt arbete har en nära kontakt med en person med 
en speciell diagnos kan det vara bra att veta något 
om de fysiska och psykiska särdrag som är vanliga, 
bl a för att det kan minska risken för felaktiga tolk-
ningar av beteendet. 

Olika beteenden och stämningslägen (som t ex 
vissa stereotypier, tvångsmässighet, stark och till sy-
nes oförklarlig oro eller aggressivitet, manisk upp-
rymdhet) kan ha helt olika orsaker. Vissa av dem 
kan vara vanliga hos personer med en viss diagnos 
och förefaller då ofta ”automatiserade” och svårför-
ståeliga för omgivningen. Men de kan ju också vara 
ett uttryck för helt adekvata känslor som sorg, ilska, 
vanmakt, rädsla eller glädje och nyfikenhet, som 
ofta har ett samband med hur tillfredsställande livs-
situationen är. 

Detta sagt för att ingen ska förledas att dra förhas-
tade slutsatser: ingen människa är sin diagnos, sin 
funktionsnedsättning eller sitt handikapp. 

Särskilt viktigt är det att känna till den enskildes 
diagnos om han eller hon förefaller att försämras 
och/eller vantrivas utan att man förstår varför. Det 
kan ju ha så vitt skilda orsaker som t ex fysisk smärta 
eller sjukdom (som bör vara det första man beak-
tar), en fortskridande neurologisk sjukdom, en 
stor sorg och saknad, en (endogen eller exogen) 
depression, brist på stimulans och uppskattning, 
överkrav eller underkrav, otillfredsställda behov el-
ler något helt annat.

I dag är det fortfarande många vuxna personer med en utvecklingsstörning som inte 
har fått någon diagnos. När de var små var diagnosen okänd och nu när de är vuxna 
har kanske ingen kommit på tanken att konsultera en specialistläkare.
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Ovanliga diagnoser är vanliga och viktiga

Databasen
Beskrivningen av de olika diagnoserna 
finns på Socialstyrelsens webbsida 
(se ovan)och omfattar rubrikerna:

• Sjukdom/skada/diagnos
• Förekomst
• Orsak till sjukdomen/skadan
• Ärftlighet
• Symtom
• Diagnostik
• Behandling
• Praktiska tips
• Resurser på riks-/regionnivå
• Resurspersoner
•Handikapporganisation/patientförening/motsvarande
• Kurser, erfarenhetsutbyte för personal
• Forskning och Utveckling (FoU)
• Samhällets stödinsatser
• Informationsmaterial
• Litteratur
• Databasreferenser

Webbsidan har för närvarande över 45 000 besök i månaden!

SOCIALSTYRELSENS DATABAS
www.sos.se/smkh

F ör drygt tio år sedan fick 
Socialstyrelsen regering-
ens uppdrag att inrätta 

en databas med information om 
”Små och mindre kända handi-
kappgrupper”. Syftet var att öka 
informationen om ovanliga diag-
noser och kunskapen om dessa 
gruppers behov.

200 diagnoser
Databasen omfattar över 200 
ovanliga diagnoser, som kän-
netecknas av olika slag av funk-
tionsnedsättningar. Sannolikt 
finns flera tusen sällsynta diag-
noser såvitt det går att bedöma 
i nuläget. 

Kriteriet för ovanlighet är att 
högst hundra personer per mil-
jon invånare uppskattas ha di-
agnosen, men som regel rör det 
sig, i verkligheten, om långt färre 
– ofta bara enstaka eller några 
tiotal personer i hela vår befolk-
ning.

Vilka har nytta 
av databasen?
Olika specialistläkare kan ha nyt-
ta av databasens ständigt uppda-
terade information, både vad gäl-
ler symtom, diagnostik, prognos 
och, i vid mening, behandling. 

Men det finns många fler vik-
tiga målgrupper: den som själv 
har diagnosen, hans eller hen-
nes närstående, gode män, per-
sonliga assistenter, pedagoger, 
sjukgymnaster, psykologer, ar-
betsterapeuter, kuratorer och na-
turligtvis inte minst de som arbe-
tar i t ex en bostad med särskild 
service eller daglig verksamhet.

I dag är det fortfarande många vuxna personer med en utvecklingsstörning som inte 
har fått någon diagnos. När de var små var diagnosen okänd och nu när de är vuxna 
har kanske ingen kommit på tanken att konsultera en specialistläkare.

Bild: Björn Berg

SmågruppsCentrum skriver texterna i databasen
SmågruppsCentrum är ett nationellt informationscentrum för 
ovanliga diagnoser, som  arbetar på uppdrag  av Socialstyrelsen. 
Centret ansvarar för produktion och uppdatering av texterna i 
databasen. De är skrivna av läkare med speciell kunskap om den 
aktuella diagnosen och är granskade av respektive handikapp- eller 
patientorganisation samt av en expertgrupp för ovanliga diagnoser. 
Förutom det mer utförliga databasmaterialet finns särskilda, 
kortfattade foldrar om varje diagnos. SmågruppsCentrum leds av 
Christina Greek Winald.
För information och beställning av foldrar eller databastexter 
kontakta

SmågruppsCentrum 
Sahlgrenska akademin 
Göteborgs universitet 
Box 400 
405 30 Göteborg 
tel: 031-773 55 90
E-post: smagruppscentrum@sahlgrenska.gu.se
hemsida: www.sahlgrenska.gu.se/sgc  
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SVÅRA FRÅGOR

i arbetet med stöd och 
service åt personer 
med intellektuella 
funktionshinder

Hans Hallerfors

nÄr man mÅste 
vÄlja Övergrepp

Att kränka någons personliga integritet kan vara ett allvarligt över-
grepp. Att inte göra det kan också vara ett allvarligt övergrepp. Som 

personal tvingas man ibland välja mellan två onda ting. Väl medveten om 
att vad man än väljer så riskerar man att den för vars omvårdnad man är 
ansvarig far illa. Så svårt kan arbetet med stöd och service till personer 
med intellektuella funktionshinder vara!
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F ör en flerhandikappad person med grav 
utvecklingsstörning är det viktigt, ja livsav-
görande, att den fysiska förnimmelsen av 
omgivningen är skön och utan smärta. Att 

händerna som berör en är varma, att vattnet som 
man tvättas med har bra temperatur, att inte klä-
derna sitter åt osv. Man måste helt enkelt kunna lita 
på att den som man får hjälp av känner ens behov så 
väl att man slipper obehagliga överraskningar.

Så kommer tandborstningen. Man vill inte. Biter 
ihop käkarna. Får käkarna uppbända med våld. En 
obehaglig vattenstråle in i mun, eller tandborsten 
som gnuggar runt.

För några är detta en dagligt återkommande 
skräckupplevelse. På morgonen när allt borde vara 
lugnt och bra inför dagen som ska komma, utsätts 
man för ett regelrätt övergrepp. Varför?

För att det vore ett ännu större övergrepp att låta 
någons tänder ruttna sönder.

Man väger övergrepp mot varandra. Och finner 
att den kränkning det innebär att tvinga någon att 
borsta tänderna ändå är överkomlig. 

(Nu invänder säkert någon att man med viss an-
strängning kan lindra den obehagliga upplevelsen 
av att mot sin vilja bli tandborstad. Kanske är det så 
för en del. Men inte för alla.)

Det vanliga är nog ändå att man inte tar så all-
varligt på tandborstningen. Eftersom obehaget att 
utsätta en försvarslös människa för tvångsåtgärder 
är så starkt, så låter man bli. Och tänderna vittrar 
bort. Utan att egentligen tänka över det så har man 
då valt ett annat övergrepp: försummelse.

Är inte alla övergrepp straffbara?
Får man verkligen begå övergrepp? Är inte alla 
övergrepp straffbara och skall polisanmälas? 

Det vore naturligtvis enklare att spara begreppet 
”övergrepp” till de handlingar som kan leda till åtal. 
Problemet med en sådan definition är att man då 
missar alla de, för individen ibland lika allvarliga 
övergrepp, som inte är åtalbara, de som främst 
handlar om försummelser, mindre kränkningar 
och milt fysiskt våld, som t ex fasthållning.

Socialstyrelsen har tidigare (SOSFS 1996:11) de-
finierat vad som menas med övergrepp:

• Fysiskt våld (t ex slag, nypningar, hårda tag, 
fasthållning).
• Psykiska övergrepp (t ex hot, trakasserier, 
skrämsel, kränkningar).
• Försummelser (t ex medvetet felaktig medici-
nering, otillräcklig föda, bristande hygien).
• Ekonomiska oegentligheter (t ex stöld av 
pengar eller ägodelar, utpressning, försking-
ring).
• Sexuella övergrepp.

Använder man dessa definitioner så inser man att 
det finns många övergrepp som inte är åtalbara och 
som ibland till och med kan vara nödvändiga.

Försummelse och kränkning
Det vanligaste valet står ofta mellan försummelse 
och kränkning av någons personliga integritet. För 
personer med lindrig eller måttlig utvecklingsstör-
ning tillhör dessa avväganden vardagen.

Bengt äter för mycket. Hans övervikt börjar bli 
farlig för hans hälsa. Därför tar vi oss rätten att A/ 
beslagta hans pengar (så att han inte kan köpa go-
dis och korv varenda dag), B/ tvinga honom att äta 
mat som han inte gillar (med mycket grönsaker). 
Vi gör det för att alternativet: förstörd hälsa och 
förtida död är värre. Men är vi säkra på det? Och 
har vi verkligen rätt att handla så mot dem som är i 
beroendeställning?

Finns det inte personer i din närhet som också le-
ver ett hälsovådligt liv (röker, super, lever på macdo-
naldsmat)? Har du då rätt att beslagta deras pengar 
och tvinga dom till ett hälsosammare liv? 

Svåra frågor. Och som med alla svåra frågor så 
finns det inga givna svar. 

Omvårdnad
Den som bor i en gruppbostad eller arbetar i daglig 
verksamhet har rätt till omvårdnad. I det begrep-
pet ingår att personen ska få ”individuellt anpassad 
hjälp i den dagliga livsföringen” (SOSFS 2002:9). 
Omvårdnaden omfattar bl a hjälp att äta, att sköta 
sin hygien, att sköta hemmet, att få hälso- och sjuk-
vård och vårda tänderna.

Där står också att omvårdnaden ska ”ges på ett 
sådant sätt att den stärker den enskildes tilltro till 
sin egen förmåga”. 

Man har således skyldighet att hjälpa personen till 
bra hälsovård och bra tandvård. Man har skyldighet 
att hjälpa personen med att sköta hemmet.

Men det får inte göras så att han/eller hon kän-
ner sig kränkt. 

Om det inte går? Om valet står mellan kränkning 
och dålig tandvård? Vad gäller då? Om detta säger 
Socialstyrelsen ingenting. Inte heller kan man hitta 
så mycket hjälp i de läroböcker i omvårdnad som 
finns. 

Alltså får man lita på sin egen förmåga. Och sin 
omgivnings. Man reflekterar, ensam eller i perso-
nalgruppen, över konsekvensen av olika handlings-
alternativ.

Att erkänna övergrepp
Eva är 45 år och bor i en gruppbostad. Hennes lä-
genhet är helsunkig. Stökig och ostädad. Men hon 
vägrar att städa när personalen säger till henne. 
Hon vägrar att släppa in personalen eftersom hon 
tycker att hon klarar sig bra själv. Hennes föräldrar 
klagar. 
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SVÅRA FRÅGOR

Sylvia, Anders och 
Mia är överens.
”Det är lätt att man 
blir avtrubbad i 
arbetet med stöd 
och service. Därför 
behövs ett ständigt 
ifrågasättande, det 
behövs konferenser, 
handledning och 
dagliga samtal om 
var gränserna går.”

Sylvia Norén, 40 år, har 3 
egna barn. Arbetat inom 
handikappomsorgen i 22 
år. Anställd som boende-
stödjare i servicebostad 
för 8 personer med lindrig 
utvecklingsstörning och As-
perger. Arbetar också som 
hälsoinstruktör.

Mia Söderberg, 41 år, har 
ett eget barn. Arbetat inom 
handikappomsorgen i 20 år. 
Anställd som vårdare i grupp-
bostad för personer med 
grav utvecklingsstörning.

Anders Wideland, 43 år, har 
ett eget barn. Arbetat inom 
handikappomsorgen i 22 år.  
Anställd som vårdare på en-
het med 9 servicebostäder 
för  personer med utveck-
lingsstörning. Arbetar också 
som musiker.

S ylvia Norén, Anders Wideland och Mia Sö-
derberg har alla tre lång erfarenhet av ar-
bete inom handikappomsorgen i Södertälje. 

Vi träffas en regnig dag i september för att samtala 
om de övergrepp som förekommer i arbetet med 
stöd och service.
 

Sylvia: Det är riktigt att vi ibland tvingas välja att 
begå övergrepp. Det känns alltid hemskt att göra 
något mot någons vilja. Men det händer att man 
som personal måste göra det. Att man måste välja 
mellan två onda ting. Då måste man prata om det. 
I personalgruppen. Det förekom mer när jag ar-

Ska vi kränka hennes integritet och tvinga henne 
att städa? Hur ska det gå till: Hot? Mutor? Tjat? Ska 
vi städa åt henne trots att hon kan själv? Vill hon 
det? Eller ska vi respektera att det är så hon vill ha 
det i sin lägenhet? Hur kommer hon att reagera om 
vi tar oss rätten att städa trots att hon inte vill?

Antingen kränker vi henne och städar med eller 
utan hennes medverkan (psykiskt övergrepp) eller 
så låter vi henne leva i misär (försummelse). Vilket 
övergrepp är i denna situation att föredra?

Fördelen med att resonera på detta sätt är att 
man faktiskt erkänner att det är ett övergrepp man 
begår. Därigenom ger man också Eva rätt till sin 
upprördhet om man nu beslutar sig för att hjälpa 
henne städa trots att hon inte vill.

Att erkänna övergreppet ger också en möjlighet 
att nå fram till den kompromiss som förhoppnings-
vis inte upplevs som så kränkande för individen. 

Om man inte erkänner övergreppet, om man sä-
ger att: ”vi gör detta för ditt eget bästa och därför är 
det inget övergrepp”, då tar ifrån någon rätten att 
reagera på sådant som kränker, sårar och gör ont. 
Och det är om något ett övergrepp!

Anmälningsskyldighet
Till sist: Den som uppmärksammar eller får kännedom 
om ett allvarligt missförhållande som rör en enskild som 
får insats enligt denna lag skall genast anmäla detta, står 
det i LSS § 24a. Det finns ingen ursäkt för onödiga 
övergrepp inom handikappomsorgen. Som perso-
nal är man skyldig att anmäla. 

Ett samtal om tvång
och övergrepp

14 INTRA 3 • 06
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Att diskutera:
Hur definierar ni övergrepp på din arbetsplats? Om ni pratar över huvudet på någon, är det ett över-
grepp? Kan det vara ett övergrepp att inte hjälpa någon?
Händer det att ni gör något mot någons vilja? Varför gör ni det?
Händer det att ni väger övergrepp mot varandra? Vad har ni för handlingsalternativ? 
Mat och övervikt är ofta känsliga frågor. Liksom städning och personlig hygien. Var går gränserna 
för personalens rätt att påverka? Var går gränserna för den personliga integriteten? När måste ni 
ingripa? 
Är de kompromisser och lösningar ni hittar ett uttryck för manipulation eller för ett rejält inflytande?
Har ni rutiner för hur missförhållanden ska anmälas? 
Har ni något forum för att diskutera dessa frågor?

betade med personer som hade grav utvecklings-
störning. På en person borstade vi tänderna trots 
att personen gjorde kraftigt motstånd. Det ansågs 
nödvändigt. Han hade bara fyra tänder kvar och 
om vi inte borstade dem så skulle han förlora dem 
också, sa tandläkaren.

Anders: En av dem som bor där jag arbetar sam-
lar på allt. Hans lägenhet och hans källarförråd var 
fullt. Han byggde grottor inne bland alla prylarna 
där han kunde vara. Till slut ansågs det som en sa-
nitär olägenhet. Vi förklarade för honom att vi var 
tvungna att rensa. Han ville inte det, men vi lycka-
des få  honom att se det positiva med rensningen, 
genom att använda uttrycket ”sortera” istället för 
”städa/rensa”. Ofta handlar det om att vända på 
perspektivet och se det genom den funktionshin-
drades ögon. Ändå, trots att han var med hela ti-
den, så hade vi en obehaglig känsla i magen, efter-
som vi visste att han inte tyckte om att vi slängde 
hans grejer. 

Mia: Där jag arbetar förekommer det ganska ofta 
att vi måste begå övergrepp i den meningen att vi 
tvingar de som bor i gruppbostaden till olika sa-
ker. En person behöver lavemang och det tycker 
hon inte om. Hon skriker och protesterar. Jag mår 
verkligen dåligt efteråt, eftersom man ser hur svårt 
hon har det. En annan person måste vi bända ner 
armen på för att vi ska kunna få i henne medicinen 
som hon måste ha. En kvinna måste vi hålla i när 
hon ska tvättas annars nyps hon. Morgon och kväll 
är det samma sak, att vi håller hennes händer hårt 
för att hon inte ska kunna göra oss illa. Man utsätts 
för mycket nyp och riv och slag.

Anders: Det är lätt att man som personal glöm-
mer att se vad som egentligen är normalt. Om man 
ser situationen utifrån kan det se riktigt ruskigt ut. 
Men vi som är inne i situationen reagerar inte. Man 
tappar så lätt bort sig själv i arbetet. Grejer som man 
gör dagligen tänker man inte så mycket på, man 
blir avtrubbad. Det tror jag alla råkar ut för.

Mia: Och så kommer någon utifrån, kanske nå-
gon ny personal och reagerar och då får man sig 
en tankeställare.

Anders: Man upptäcker många tokigheter som 
man gjort, när man får egna barn. Det finns nog 
inget som har lärt mig så mycket om mitt arbete 
som det! 

Mia: Vi personal borde vara bättre på att säga till 
varandra när vi tycker att någon går över gränsen. 

Sylvia: Det kan ju vara ett övergrepp att vi pratar 
över huvudet på någon. Sådana kränkningar före-
kommer ju dagligen. Och vi manipulerar hela ti-
den. Utan att vi tänker på det. Vi fråntar människor 
rätten att få välja själva. 

Mia: Vi säger att det vi gör är bäst för honom eller 
henne. Men det är likafullt ett övergrepp.

Anders: Vi går ju igång på olika saker, som perso-
nal. En del har svårt att stå ut med att det ser stökigt 
ut, andra går igång på att någon är överviktig osv. 
Och så tar vi oss rätten att bestämma vad som är 
bra för den personen. Vi försöker ofta normalisera 
människor mycket mer än vad vi skulle behöva. 

Sylvia: Det ligger lite i tiden detta med övervik-
ten. Där förekommer mycket påverkan. Samtidigt 
är det svårt att låta någon göra som han/hon vill 
när man ser att resultatet är hälsovådligt. Då måste 
man försöka påverka. 

Anders: Det är flera personer där jag arbetar, som 
äter hur mycket som helst. En person medicinerar 
för att minska matintaget. Ofta komplicerar vi som 
personal hela situationen. Vi har ju ofta ett eget 
neurotiskt förhållande till mat och godis. Det där 
måste man vara på sin vakt mot. 

Sylvia: Vi måste prata om de här frågorna. Hålla 
igång diskussionen. 

Anders: Konferenser, handledning, vi behöver 
arenor där vi kan prata om de svårigheter det inne-
bär att arbeta med personer med utvecklingsstör-
ning. 

Mia Söderberg, Sylvia Norén och Anders Wideland.
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”Flicka, snart sju år gammal. Förlöst med 
instrument vid svår förlossning i Amerika. Fick 
ögoninflammation och blev blind. Ammades i över ett 
år. Kroppen av ordinär längd. Något klen muskulatur. 
Huvudets övre parti något klotrunt, hållningen 
sned. Huvudet möjligen av något mindre volym än 
normalt. Talförmågan rätt god. Slö, trögt lynne. 
Klen intelligens. Sitter och plockar med fingrarna 
och vid förfrågan upprepar hon alltid de sista orden. 
Avtrubbat omdöme. Barnet har inga anlag för något 
särskilt. Plockar, enligt fadern gärna sönder saker 
som hon får i händerna. Men vid tillsägelse och efter 
lättare aga låter hon dock bli. Barnet är sängliggandes 
sedan två år tillbaka. Benen är efter frakturer låsta 
i ett läge där underbenen ligger i rät vinkel in mot 
låren. Sinnesslö. Krympling. Sannolikt medfött om 
det ej uppkommit vid förlossningen.”

Så beskrivs min farfars syster Alice Karlsson, 7 år, 
av en läkare. Den här läkarundersökningen, den 
enda som någonsin gjordes, ligger till grund för ett 
helt liv på institution. 

Min farfars syster blev klassad som idiot. Att läsa 
det som finns nedskrivet om Alice är en sorglig his-

toria om nittonhundratalet och om skapandet av 
ett folkhem, fast underifrån sett. För Alice fick inte 
plats i folkhemmet. Hon behövdes inte. 

DET BÖRJAR I AMERIKA, svenskbygderna i Min-
nessota, år 1905. En ung, 24-årig kvinna föder sitt 
första barn. Värkarbetet drar ut på tiden och slutar 
med en komplicerad tångförlossning. Barnet lever, 
men huvud, ben och axlar är deformerade av tång-
en. Barnmorskan är uttröttad. När hon ska blanda 
till lapisdropparna blir mängden salpetersyra för 
hög och barnets hornhinnor fräts sönder. Det är 
så här Alice föds till världen. Hon trevar sig fram 
genom sina första år, tätt intill sin mor. Av henne 
lär hon sig att gå och att sjunga. Alice tycker mycket 
om att sjunga.

ALICE´S FÖRÄLDRAR är min farfars mor Matilda och 
min farfars far Karl. De bor i utkanten av det som 
ska bli Minneapolis. Han är 18 år äldre, skomakare 
till yrket – och han har precis köpt en egen skoaf-
fär inne i stan. De har utvandrat för att få bättre 
chanser än vad de hade hemma i Sverige. Två barn 
till föds, Lilly som dör efter någon månad och John 
Moddy. 

Utanför 
folk-
hemmet

Berättelsen om Alice
Av Maria Korpskog

Alice och Margit finklädda för fotografering utanför ”Drott-
ning Victorias stiftelse”  i Vänersborg
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kunde inte finna någon fysisk orsak till Alice in-
sjuknande. 

Omvärlden kan inte möta hennes sorg och Alice 
stiger inte upp ur sin säng på ett och ett halvt år. 
De letar efter en kroppslig anledning och finner 
ingenting. Det väcker deras ilska. Som om de inte 
hade nog med bekymmer redan! När så även Ma-
tildas far dör blir nöden akut och Karl måste skriva 
till sina syskon i Amerika för att be om pengar.

Spritsmåla den 13 maj 1913
Älskade syster och svåger. Jag får skriva några rader 
till er. Det är en lång tid sedan vi muntligen talade 
med varandra och mycket har förändrat sig i denna 
tidens växling. Jag får omtala att vi har hälsan jag 
och mina två gossar intill skrivande stund. Men 
Alice hon ligger sjuk. Jag fick skicka henne till Växjö 
lasarett men hon fick icke stanna där. Måhända 
kommer hon få fara till någon annan plats. Lille Carl 
Erik Bertil, han blir två år till midsommar. Han är kry 
och växer och är mig till stor glädje.
Bäste svåger jag vill fråga dig om ni kan sända över 
några Dollars till att hjälpa mig. Det är ledsamt att 
behöva skriva om sådana saker. Jag skulle skrivit 
till broder Johan men om ni skulle träffa honom kan 
ni hälsa honom och fråga honom om han också kan 
sända något litet till oss?  Jag får sluta för denna 
gång och sänder mina kära hälsningar till er och era 
barn. Hälsa mina släktingar.
Guds frid varde med eder

Karl”

Det finns ingen bild av den lilla familjen i USA. Allt som finns 
bevarat är bröllopsfotot och en bild av Karl framför hans egen-
händigt inköpta skoaffär i Hopkins, utanför Minneapolis. En 
stolt man. En man som är sin egen.

Men Matilda trivs inte i Amerika. Hon har hem-
längtan. Matildas föräldrar har ett torp i den ste-
nigaste delen av Småland. De får löfte att ta över 
gården om de kommer hem. Karl ger med sig, han 
säljer sin skoaffär och de återvänder till Sverige. 
Men knappt har familjen hunnit packa upp sina 
kappsäckar och flyttat in i det lilla boningshuset, 
där de bor tillsammans med Matildas föräldrar, för-
rän livet återigen förändras.

PÅ MIDSOMMARDAGEN 1911 föder Matilda sitt fjär-
de barn, Erik. Efter tre veckor drabbas hon av barn-
sängsfeber och dör, 32 år gammal. Min farfars far 
står ensam kvar med tre barn, en nyfödd pojke, en 
1½-årig pojke och femåriga Alice. Men Alice klarar 
inte av att hennes mamma har dött. Hon lägger sig 
helt enkelt ner i sängen och stiger inte upp igen! 

Vad ska Karl göra med Alice? Vad gör man med ett 
barn som vägrar gå? Vad gör man med ett barn som 
man måste mata fast att hon är stor nog att kunna 
äta själv och man har två små till att mata? Man 
skäller på henne. Man ber henne snällt. Lirkar med 
henne, försöker muta henne, skäller ännu mer. Till 
sist drar man henne ur sängen för att tvinga henne 
upp och hon faller ihop i en liten hög på golvet.

Efter två veckor tillkallas doktorn. Barnförlam-
ning, tror han. Hon måste till sjukhuset. Alice bärs 
ut till vagnen av sin far. Det finns ingen journal kvar 
från tiden på Växjö lasarett. Det enda som står i 
de påföljande journalanteckningarna är, att man 

Matilda och Karl gifte sig 1904. På bröllopsfotografiet, den 
enda bild av Matilda som finns kvar, kan man ana något 
skyggt och blygt. Som om hon var rädd. Som om hon visste 
vad de närmaste åren skulle föra med sig. Men Karl är stolt 
och stor och stark.  
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Det är ingen som vet om det någonsin skickades 
några dollars till Karl från andra sidan Atlanten. 
Men prästen kommer ofta på besök. Han säger: 
”Det finns en dam i Vänersborg som gör underverk 
med barn av Alice sort. En fru Anrep-Nordin.” 

FRU ELISABETH ANREP-NORDIN sänder över ett 
långt och detaljerat formulär. Prästen får hjälpa 
Karl att svara på frågorna. Bland annat vill fru An-
rep-Nordin veta hur Alice är och om släkten dras 
med några ärftliga bekymmer och om Matilda möj-
ligen blev skrämd under graviditeten. Fru Anrep-
Nordin har sänt över en lista över vad Alice ska ha 
med sig för skolvistelsen. Inget av det som behövs 
finns i hemmet, inget utöver hennes reskläder. Lis-
tan blir för Karl ett bevis på att Alice kommer få det 
så mycket bättre på sin skola än vad hon har det i 
hemmet. 

I avseende på beklädnaden skall varje antagen flicka 
till anstalten medföra:
6 linnen, 4 nattlinnen, 6 par kalsonger
3 klädningar, 4 förkläden, 2 livstycken
2 underkjolar av ylle, 2 underkjolar av bomull
6 näsdukar, 4 par ullstrumpor
1 par kängor, 1 kappa, 1 mössa
Alla kläder bör vara nya och tillräckligt stora
Fyra nattlinnen, muttrar Karl och försöker före-

ställa sig en värld där ett barn kan behöva fyra natt-
linnen. Som en herrskapsfröken blir hon då, hans 
Alice. Och det allmänna betalar hela kalaset. Han 
har emottagit ett bevis på att kommunalnämnden 
går in som garant för Alice vistelse på skolan. ”Eme-
dan Alice Viktoria Fredina Carlsdotter är moderlös och 
hennes fader en medellös lappskomakare utan inkomster.” 
Det är Karl de skriver om på det sättet. Nu är han 
den medellöse lappskomakaren som fattigvården 
måste försörja. Fyra nattlinnen. Hur mycket bröd 
kan man inte köpa sig för samma summa pengar? 
Hur många liter mjölk?

FÖRUTSÄTTNINGEN FÖR SKOLGÅNGEN och klänning-
arna är att läkaren intygar att Alice är sinnesslö. 
Den unge läkaren undersöker Alice kropp, särskilt 

hennes huvudform, med stor nog-
grannhet. Sedan lägger han henne 
på en brits och övergår till att fråga 
fadern. Han talar inte med Alice. 
Han undersöker henne och skriver 
på sitt utlåtande. Hans ord ska åter-
komma i Alice journaler under de 
kommande sjuttio åren. Det här är 

den enda större läkarundersökning som 
görs. Den biträdande provinsialläkaren i Skruf  har 
formulerat en sanning som ligger fast. Vem Alice 
än var innan denna soliga sommardag så är hon 
hädanefter en annan. Det är särskilt två meningar 
från läkarutlåtandet som etsat sig fast i mitt med-
vetande:

Barnet har inga anlag för något särskilt. Barnet fö-
refaller vara såväl fysiskt som psykiskt abnormt.

SÅ BLIR DET BESTÄMT att Alice ska fara till Väners-
borg och gå i skola. Det är den första september 
1913 och det är sista gången någonsin som Alice 
träffar sin far. 

Det kommer att dröja runt 48 år innan Alice får 
träffa någon släkting. Då kommer hon vara en 
helt institutionaliserad kvinna. Hon kommer bara 
längta efter tårta och kaffe. Det vet hon ingenting 
om den här höstdagen 1913. Och tur är väl det. 
För hur skulle ett barn kunna förbereda sig på en 
sådan sak? 

NÄR ALICE KOMMER TILL SKOLAN ska hon först av 
allt ta ett bad. Det får alla nyanlända elever göra. 
De tvättas och avlusas med rejäla tag. Många kom-
mer från så eländiga förhållanden att det är alldeles 
nödvändigt. Så får hon hjälp att klä sig i de nya, fina 
kläderna. Alice drar med handen över tyget. Nytt. 
Lite strävt och hårt mot handen. 

Mannen som levererade henne, fattigvårdsstyrel-
sens ordförande herr F.A. Johanson, har redan läm-
nat skolområdet. Han ska ju hela långa vägen till-
baka, med tåg. Alice lärarinna, Ingrid Vesterlund, 
hjälper Alice upp till sovsalarna. Hon berättar vad 
hon ser under det att tar sig upp för trapporna. 
Alice är ett litet barn. Hon är lätt att bära. ”Här är 
din säng, Alice”, säjer tant Ingrid. ”Du delar rum 
med sju andra flickor. Nedanför sängen har du din 
stol. Där ska du hänga dina kläder fint och prydligt 
när du går till sängs. Du har en egen låda också. För 
dina privata saker”. 

FRU ANREP-NORDIN OCH SKRIVER IN ALICE i boken 
samma dag: 

”Blind, sinnesslö, lam och krympling”, skriver hon.
Det är bra. Ju värre desto bättre. Bidragsgivarnas 

hjärta röres mest av de värsta fallen.

Frågeformuläret från Drottning Sofias stiftelse 
i Vänersborg.

Utanför folkhemmet
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Drottning Sofias stiftelse är vid den tid-
punkt då Alice kommer dit en väl etablerad verk-
samhet i ständig tillväxt. Från början tog man bara 
emot blinda dövstumma barn. För dem hade Eli-
sabeth Anrep-Nordin en särskild utarbetad meto-
dik. De lärde sig kommunicera via teckenläsning 
i handen. Men de blinda dövstumma barnen var 
en mycket begränsad skara. Som mest runt fjorton 
elever från hela landet. I slutet av artonhundratalet 
vidgades kretsen till att även omfatta blinda sinnes-
slöa barn. Och den skaran bara växte och växte! 

Bäst beskrivs livet vid skolhemmet i Vänersborg av 
Elisabeth Anrep-Nordin själv. Hennes årsberättel-
ser är fullkomliga guldgruvor för den som vill veta 
något om hur man såg på barn och på sinnesslöa 
människor vid sekelskiftet. I årsberättelsen för 1916 
skriver hon ett helt kapitel om elevernas uppföran-
de. Den tänkta läsaren är en av stiftelsens bidragsgi-
vare, en rik kvinna som ömmar för dessa samhällets 
svagaste varelser. Stiftelsen tillåts ha drottningens 
eget namn för att visa att de har högt beskydd. 

ELISABETH ANREP-NORDIN SKRIVER: 
Om elevernas uppförande måste man säja att det i all-

mänhet är mycket gott. 
Nu på våren tog sig några gossar för att simulera epilep-

tiska anfall, men dem botade vi fullständigt. Vi samlade 
alla barn och berättade med glädje om sommarkolonin 
på västkusten. När de var som allra gladast över detta, 
slog det ner som en dusch över dem, att ”ingen som hade 
några anfall skulle få följa med”. Samtidigt sade vi att 
”den som från och med idag inte hade några anfall skulle 
få följa med”. Och de epileptiska anfallen upphörde. Un-
der de senaste åren har vi fått kämpa med några elever 
med mycket dåligt uppförande. Särskilt en elev var sexuellt 
opålitlig. Honom fick vi skriva ut från anstalten. Det var 
med uppriktig sorg vi skilde honom från skolan, men vi 
har därmed blivit av med ett stort orosmoment. Under 
året är det bara en gosse som vi behövt aga på grund av 
dåligt uppförande. Han är blind, epileptisk och sinnes-

slö och förefaller vara en riktig 
ligapojke. Då jag skulle aga 
honom förklarade han att han 
var hård och att agan inte alls 
skulle bita på honom. Men 
han skrek minsann lika bra 
som andra barn gör under 
sådana förhållanden!

Några timmar efter agan 
kom jag tillbaka till skolan 
och frågade honom hur 
han hade det. ”Jo, tant 
Lisa, jag ska försöka bli 
lika snäll som Erik är och 
tant Lisa får inte längre 
vara ond på mig”, sva-
rade han. Och det har 

han ärligt försökt sedan dess.  När 
man betänka från vad slags ”hem” 
dessa barn komma måste man för-
vånas över att de inte ännu oftare 
belastats med moraliska lyten. Som 
exempel på de slags förhållanden 
som de arma barnen kan ha levat 
under innan de kom till skolan vill 
jag visa följande: En av de sinnes-
slöa, blinda eleverna kom till skolan 
under särskilt sorgliga förhållan-
den. Tåget var försenat och fadern 
som följde honom var så drucken 
att han måste ledas av två karlar. 
När de kom fram till anstalten för-
sökte fadern med våld tränga sig in, 
men hindrades av de män som följt 
honom dit. Han fick sova ruset av 
sig i stadens finka. Nästa morgon 
återvände han till skolan och fast-
än klockan bara var halv nio hade 
han redan hunnit förtära både öl 
och brännvin. På min förfrågan 
om hur mycket gossen hade fått 
av rusdryckerna svarade fadern. 
”Bara en tolv, tretton droppar” Den 
arme mannen hade ytterligare två 
idioter till barn hemmavid och jag underlät inte att tala 
om för mannen att idiotism ofta är en följd av föräldrar-
nas dryckenskap. Gossen var slö och likgiltig under den 
första tiden i skolan. Han visade inte intresse för något. 
När jag berättade hans historia för några besökande vi-
sade pojken plötsligt intresse när jag kom till de tolv, tret-
ton dropparna. På min fråga, om han ville ha brännvin, 
svarade han ”ja”. Jag misstänker att pojken hemmavid 
hade blivit så van vid sina doser att hans slapphet berodde 
på att han nu måste undvara denna dryck. Men detta 
tillstånd upphörde så småningom när hans kropp fått 
sund och kraftig föda. 

En annan blind sinnesslö gosse hade också levt under 
så sorgliga omständigheter att man kan undra om hans 
idiotism är medfödd eller förvärvad. Han hade tillbringat 

Elisabeth Anrep–Nordin 
(1857–1947) var en 
radikal och frisinnad 
kvinna som med kung-
ligt bistånd byggde 
upp Drottning Sofias 
stiftelse i Vänersborg. 
Hon hade engagerat 
sig för de döv-blinda 
barnen och bland dem 
fanns många som an-
sågs som "sinnesslöa" 
och inte var välkomna 
till varken sinness-
löskolor eller Blindin-
stitutet i Stockholm. 
1908 stod stiftelsens 
lokaler färdigbyggda 
och hon kunde då 
börja tillämpa sina, för 
tiden banbrytande, pe-
dagogiska idéer. Hon 
menade att pedagogen 
skulle ”underlätta och 
påskynda utvecklingen 
av det andliga liv, var-
till förutsättningar finns 
hos varje själ”.
Hon var drivande 
bakom tillkomsten 
av den första statliga 
anstalten för utveck-
lingsstörda i Sverige. 
1922 stod den klar i 
Lund och alla elever på 
skolhemmet i Väners-
borg transporterades 
dit med ett extratåg. 
Samma år pensionera-
des Elisabeth Anrep-
Nordin.

Läkarundersökningen 1913 som 
ligger till grund för ett helt liv på 
anstalt.
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sina dagar i en kätte, på lite halm och med en diflaska 
som enda tröst. Modern var en av dessa ”olyckliga” som 
övergiven med sina barn släpade sig fram i nöd och last-
barhet. När han blev funnen kunde han varken stå eller 
gå. Hans rörelser liknade ett fyrfotadjurs, ja, hela hans 
beteende var omänskligt. Då var han sex år gammal. Han 
var skygg och hans läten oartikulerade. Hos oss har han 
gjort relativt goda framsteg, även om det alltjämt finns 
något i hans rörelser som påminner om ett djurs skuttan-
de. Hans talförmåga har också utvecklats. Vilken glädje 
det är att se barn förändras, hur de får ett mycket gladare 
och friskare utseende på endast några veckors tid. Vår 
anstalt utgör ett hem och en fristad för dessa samhällets 
olycksbarn. De lider oförskyllt, ofta för fädrens missgär-
ningar. 

Vi får inte glömma att det är vår plikt att bereda dem 
tillfälle till vård och uppfostran! 

Elisabeth Anrep-Nordin berättar med darrande 
upphetsning om ”luffare” och ”rövartyper” till män 
som kommer till skolans dörr nattetid och begär 
mat och husrum. Och lärarinnorna förskräckes. 
Vad gör man då? En gång tog man fram en av de 
sämsta eleverna, en flicka med återkommande epi-
leptiska anfall och visade henne för rövarna för att 
skrämma bort dem. Och det lyckades! 

Att bli uppdragen ur sin säng mitt i natten för att 
genom sitt hemska utseende skrämma bort vuxna 
män. Hur upplever man det?

DET FINNS EN BILD på Alice och Margit. Två små da-
mer som är ute och spatserar i skolans park. Skolan 
skickar hem kortet och Karl kan med egna ögon se 
att hans Alice har blivit en liten dam. En fin flicka 
i hatt och kappa. Och han kan själv se att hon kan 
gå igen. 

Lugn, foglig, snäll. Så beskrivs Alice i alla jour-
nalanteckningar. Hon gör sin pappa till viljes och 
förblir duktig. Hon gör allt vad man vill. Hon följer 
glatt undervisningen men gör inte riktigt de stora 
framsteg som lärarinnorna skulle vilja se. Särskilt 
illa är det i slöjd. Alice väver och väver, men det blir 
inga fina dukar eller tyger, det blir bara band. 

År 1916 går Alice fortfarande i förberedande 
klass. Då har hon vävt 40,5 meter band på bandväv-
stol. Och att kunna väva bra, det är det viktigaste 
av allt! För Elisabeth Anrep-Nordin tror på arbete. 
Hon ser det som absolut avgörande för barnens 
självkänsla att de efter bästa förmåga själva ska 
kunna hjälpa till med sin försörjning. Trots att de 
är både synskadade och sinnesslöa ska de arbeta 
disciplinerat och under långa pass. Man väver tyg 
till egna kläder. Man väver enkla skurdukar och de 
finaste damastdukar. Förmågan att kunna väva är 
den som avgör om man ska hamna på arbetshem 
eller på asylen. Om man är bildbar eller obildbar. 

SKOLDAGEN ÄR LÅNG och omgärdad av bestämmel-
ser. Eleverna har dagligen något som kallas för all-
varsstund. Där för de enkla samtal om Jesu födelse, 
lidande och död, uppståndelse och himlafärd. Någ-

ra valda bibelord lyses upp med enkla berättelser.
En annan viktig del i undervisningen är språköv-

ningar. Lärarinnorna läser berättelser som barnen 
ska öva sig i att återge. I ämnet åskådning tränas 
eleverna i att uppfatta sin omvärld. 

Under det här året, 1916, har man repeterat vad 
som finns i klassrummet samt talat om hunden. 
Dessutom har eleverna besökt ladugården i Lyck-
hem och i samband med detta samtalat om kon. 
Eleverna har tränat på addition och subtraktion 
inom talområdet 1-5. Man har sinnesövningar där 
barnen tränar hörsel, lukt, känsel och smak. På 
schemat står också mycket sång och musik, lek och 
gymnastik. 

I ämnet handövning, det som framöver skall bli 
deras viktigaste arbetsområde, tränas barnen i att 
sopa, dammtorka, tvätta blomkrukor och fat, knäp-
pa, knyta, snöra, fläta och trä pärlor. Och så sitter 
de vid bandväven och väver band. 

Flera gånger per dag ska absolut tystnad råda. Då 
ska barnen öva sig i självbehärskning och koncen-
tration. Kanske var det en viktig del i pedagogiken. 
Eller kanske behövde lärarinnorna bara en paus då 
och då.

TVÅ GÅNGER OM ÅRET skriver lärarinnorna hem till 
föräldrarna. Till sommaren och till julen. Barnen 
är med och talar om vad de vill att lärarinnan ska 
skriva. 

Det är tant Ingrid som skriver de flesta av Alice 
brev. Även kamrater från de fattigaste förhållanden 
åker då och då hem. Det här är en av Elisabeth 
Anrep-Nordins moderna idéer. Att föräldrar och 
barn hör ihop och behöver varandra. Det är därför 
lärarinnorna skriver alla de här breven. 

Vänersborg den 16 dec. 1918
Herr Karl Magnus Andersson!
Alice tackar så hjärtligt för brev och pengar. Hon har 

själv fått följa med till stan och köpa godsaker och en dag 
var hon och två kamrater till henne som också hade peng-
ar i sällskap med ”tant Judith”  (Alice slöjdlärarinna, 
min anm.) på konditoriet och åt bakelser och drack sock-
erdricka. Detta var så roligt för dem alla tre,  särskilt som 
en snäll herre bjöd dem på var sin bakelse till. Jag hör, att 
ni såväl som vi har haft besök av spanska sjukan. Många 
här i Vänersborg har dött härav, men vi på skolan har 
endast haft lindrigare fall. Alice har hela tiden varit frisk, 
som väl är. Som julklapp till pappa sänder Alice medföl-
jande lilla band som hon själv har vävt. Så önskar hon 
pappa och bröderna en god jul och ett gott nytt år.

Hälsningar, genom Judith Larsson

SKOLHEMMET I VÄNERSBORG har efter några år vux-
it över alla breddar. Elisabeth Anrep-Nordin hade 
aktivt verkat för att staten borde ta ett större ansvar 
för verksamheten. 1913 hade en statlig utredning 
beslutat att så skulle ske. Men det dröjer flera år 
innan den första statliga anstalten för utvecklings-
störda står färdig i Lund. Den heter ”Riksanstalten 
för blinda med komplicerat lyte”, kallas Annetorps-

Utanför folkhemmet
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hemmet och har 193 platser: 70 på skolhemmet, 
60 på arbetshemmet och 63 på asylen. 1922 skickas 
alla eleverna i Vänersborg dit med extratåg. Samma 
år pensionerades Elisabeth Anrep-Nordin. Samti-
digt håller ett nytt synsätt på ”sinnesslöfrågan” på 
att bli tongivande. Den pedagogiska optimismen 
byts sakta ut mot inlåsning, steriliseringslagar och 
rasbiologi.

Lund den 14 november 1922
Alice tackar så mycket för brevet. Som synes av överskrif-

ten så har vi nu flyttat till den nya anstalten i Lund. Den 
27 oktober reste vi från Vänersborg med extratåg kl. 10 
på förmiddagen. Resan gick utmärkt lugnt och bra hela 
vägen. Barnen var snälla och glada och mycket roade av 
resan, det var ju en ny upplevelse för dem att fara med 
extratåg. Till deras glada humör bidrog den välordnade 
matfrågan. Innan de reste fingo de en stadig frukost, i 
Göteborg fingo de middag på tåget. Den bestod av kött-
bullar och potatis samt mjölk och bullar till efterrätt. I 
Halmstad fingo de återigen bullar och mjölk så de behövde 
inte bli kinkiga av hunger. Klockan 6 voro vi framme i 
Lund och där var fullt med folk vid stationen för att se 
på oss. Alldeles intill tåget väntade långa rader med bilar 
som körde oss till den nya anstalten. Den ligger ett stycke 
utanför staden, ett stort tegelhus som inrymmer både skola 
och arbetshem. I en annan byggnad intill ligger asylen. 
På många sätt är det bättre här än i Vänersborg. För bar-
nen finns det många sovrum, så de behöver inte ligga 
så många i samma rum. WC och badrum finnes också 
och de få bada en gång i veckan. Alla barnen ha var 
sitt litet skåp, där de kunna låsa in sina tillhörigheter 
och det är ju mycket bra. Alice trivs ganska bra. Den 16 
december ska det bli invigningsfest på anstalten och då 
får Alice vara med och sjunga. Hon är frisk och kry och 
hoppas att alla därhemma också mår bra. Sänder många 
hälsningar till pappa och syskonen genom sin lärarinna 
Ingrid Vesterlund.

Den enklaste adressen hit är Blindanstalten, Lund. 

ALICE HAR INTE GLÖMT sin pappa och sina bröder, 
fast det var så länge sedan hon reste hemifrån. 

”Hon säger att det var roligt under jullovet, men ändå 
så längtade hon hem. Hon har inte glömt sin pappa och 
sina bröder, fast det var så länge sedan hon reste hemifrån. 
Det var roligt att höra att alla mådde bra där hemma”.

De orden har fortsatt att påverka mig sedan jag för 
första gången läste brevet. Alice är nu arton år. Hon 
är en ung kvinna som hålls kvar i en evig barndom 
av sina välmenande lärarinnor. För vad finns där att 
växa upp till? Det finns ingen kärlek för Alice, inget 
eget boende, inte ens ett eget rum. Det är nu tio år 
sedan Alice lämnade barndomshemmet, men hon 
har inte glömt sin pappa och sina bröder.

”Vi har många gånger tyckt att det vore roligt att få 
träffa Alice. Men det har aldrig blivit av att vi har rest 
till Alice. Man är ju upptagen med var sina bestyr. Vi 
har tyckt att det vore roligt med ett fotografi på Alice, så 
jag hoppas att Alice fotograferas någon gång i sommar 
så att vi kan få ett kort sänt till oss. Då vore vi mycket 
tacksamma”, svarar hennes far henne. 

ÅR 1923 ÄR BREVVÄXLINGEN ovanligt intensiv. Jag 
läser för första gången in en sorgsen ton i hennes 
lärarinnas röst. Alice trivs ganska bra skriver tant 
Ingrid Vesterlund. Hon vet nog vad som väntar Ali-
ce. För Alice har inte passerat nålsögat. Hon kom-
mer att hamna på asylen. 

Asylen, det ställe som alla barn, alla vuxna fruktar 
mest av allt. Alice är en obildbar idiot. 

Ibland till och med en imbecillitus, vad det nu är. 
En idioternas idiot, kanske. Tant Ingrid har fostrat 
Alice i över tio år, men det har inte räckt till. Alice 
väver inte bra nog.

Lund den 22 dec 1923
Till Alice far!
Å Alice vägnar får jag skriva några rader och tacka för 

det brev som hon nu för länge sedan bekom. Alice är frisk 
och glad som vanligt, men är inte längre någon skolelev 
utan är på en annan avdelning i samma hus. Där har 
hon sju kamrater och en sköterska som ser till dem och 
hjälper dem med lite stickning och vävnad. De har det så 
lugnt och bra på denna lilla avdelning och där passar 
Alice så väl in. I skolan gjorde hon inte några framsteg 
och så var hon ju så gammal, och på arbetshemmet kunde 
hon inte heller vara, då hon ju ej är så duktig att väva. 
Får nu sluta mina rader med hjärtliga hälsningar till far 
och syskon och önskningar om en god och fridfull jul från 
Alice och Ingeborg Bengtsson.

ATT HAMNA PÅ ASYLEN var en katastrof för alla 
elever, men för Alice var slaget fruktansvärt. Sko-
lan hade en kör som Alice hade sjungit i sedan 
barnsben. Bara elever vid skolan, och de boende 
vid arbetshemmet fick vara med i kören. Inte de 
som hamnade på Asylen.

Alice får aldrig sjunga mer. Hon blir tyst och sit-
tandes. Och Karl förstår inte vad det var för en av-
delning Alice hade förflyttats till. Anstaltens värld 
var helt främmande för honom. Han hade ju aldrig 
besökt den. 

I ett enda slag förlorar Alice sina lärarinnor, sin 
sång och sina bästa vänner. Om man bor på asylen 
träffar man aldrig mer dem som bor på arbetshem-
met. Det är två helt skilda världar. 

Alice blev aldrig tillräckligt bra på att väva.
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den högläsning som någon i personalen skänker 
de boende varannan vecka. Då läser man Dickens, 
Balzac och Zolà. 

DETTA ÄR ALICE HELA JOURNAL för åren 1924 till 
1968:

Då Alice intogs i anstalten kunde hon inte alls 
gå. Efter trägna övningar under ett års tid gick 
hon ganska bra och efter ytterligare ett år rörde 
hon sig obehindrat. 
Förståndsutvecklingen har däremot varit obe-
tydlig. Hon hör till klass II men kan dåligt 
följa med. Ger de mest bakvända svar.
Alice är kraftigt byggd och ser frisk ut. Hon 
är fumlig och klumpig, sitter mycket och vrider 
huvudet från sida till sida. Hon klär sig själv 
och hjälper till vid snyggning. Är gladlynt och 
vänlig, fredlig och snäll. Går mest för sig själv. 
Saknar initiativförmåga, är opraktisk och kan 
ej för egen hand utföra ett arbete. Har lätt för 
att lära sig utantill. Sjunger ofta och gärna. 
Visar uppmärksamhet under lektionerna. Ta-
lar tydligt och uttrycker sig formellt redigt. 

1926   Sedan hösten 1925 på Asylavdelning.   
    Arbetar inte. Snäll, foglig.
1928 Mässling
1930 Oförändrat
1934 Lågtstående. Oförändrat.
1935 Influensa
1938 Orolig. River och plockar sig. Verkar kroppsli-
 gen spänd. Idiot. Kan ej syssla med något.
1941 Tjatig och orolig. Tröttsam för kamraterna.
  Flera fula tandrötter.
1944 En del rivande. Intet anmärkningsvärt i
 övrigt. 
1945 Tjatig. Nervös. Klär sig själv. Osnygg. Vantar
 på natten.
1948    Vet ej sin ålder. Klass III.
1949 Infekterade rivsår å ben och huvud. Hudlöshet
  på armarna.
1953 Idiotia. Plattfotad. Taktila nypmärken på
 öronen.
1955    Idiotia. Rätt lågtstående. Går haltande.
1956 Taktila riveffekter.
1957 Imbecillitus. Har dock väl reda på datum,
 ålder och veckodag etc. Fortsätter med sitt 
 rivande och plockande. Får utom Lergigan 
 även Serpendin. 
1958 Idiotia.

Därefter inga fler så kallade klassundersökningar. 
Däremot börjar man sätta in en ständigt ökande 
medicinmängd. Mellan 1956 och 1970 experimen-
terade man med bl. a förskrivning av Lergigan, 
Nossinan, Haldol, Hibernal, Serpredin, Setrical, 
Lederkyn och Cedilanid.  Och lite vitaminer. 

Alice blir utsorterad. Igen. Stämpeln ”obildbar” 
innebär att hon kommer att sitta sig igenom tjugo-
talet, trettiotalet, fyrtiotalet, femtiotalet och ett par 
år in på sextiotalet utan att det händer någonting 
särskilt i hennes liv. Ingen sysselsättning, inga be-
sök. Ingen körsång heller. Alice missar depressions-
åren. Hon missar andra världskriget och tillväxtår-
en därefter. Hon missar popmusiken och Kubakri-
sen och det kalla kriget. Hon är utanför. Den enda 
fördelen med att bli sittandes på Asylen är att Alice 
inte behöver steriliseras. Något som staten annars 
med stor iver ägnar sig åt under de här åren. Alice 
springer ju inte precis runt på stan och är lösaktig. 
Man har henne redan i säkert förvar.

Men hon mår allt sämre. Hon börjar riva sig. Hon 
river sig på armarna och i ansiktet så att hon får 
öppna sår. Det ser inte bra ut. Läkarna löser pro-
blemet med att sätta in och sätta ut psykofarmaka. 
Hon får riktigt starka mediciner. Så länge hon var 
en skolelev behövde hon inga mediciner. Det var 
den vuxenroll samhället tilldelade Alice som gjor-
de henne sjuk.

ALICE BLIR MYNDIG på sin 21-årsdag 1926 och ing-
en har vid det tillfället en tanke på att det skulle 
medföra någon förändring. Så Alice är myndig och 
bor som frivillig på en anstalt för sinnesslöa. Det 
utgör inte något problem. Hur skulle Alice kunna 
ta sig därifrån? Hon är inte medveten om att hon 
är en vuxen, myndig person. Ingen talar om det 
för henne. 

Först 1966, när Alice är 60 år, blir hon omyndig-
förklarad. Men då handlar det inte om någon plöts-
lig insikt om att Alice skulle kunna bruka sitt fulla 
medborgarskap till något som ansågs olämpligt. 
Det var nog ingen större fara att Alice skulle ta sin 
grammofonskiva och plötsligt bara gå sin väg vid 
sextio års ålder.

Det handlade om hennes pension. Det blev lätt-
tare för vårdhemmet att ta hand om den om Alice 
var omyndig.

När Alice hamnar på Asylen får hon inte längre 
någon hjälp att skriva brev. Ingen berättar längre 
för Karl och hennes bröder hur hon har det. Och 
snart är det helt slut på brevväxlandet. 

Hon sitter mest hela dagarna på en stol i korrido-
ren. Det enda som händer, som bryter tristessen är 

En sovsal i skolhemmet i Vänersborg. Alice bodde hela sitt liv i 
sovsalar och flerbäddsrum. 

1924   

Utanför folkhemmet
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Alice står ständigt på minst tre preparat. 
När Alice var en skolelev behövdes inga medi-

ciner alls. Därefter klarade hon sig utan medicin, 
men bedömdes vara än det ena, än det andra. Det 
verkar vara av största vikt att hon blev klassad som 
något. 

När den nya tidens mediciner dyker upp bedöms 
Alice behöva mängder av dem. Mot slutet av hen-
nes liv, när hon hamnade på Värends vårdhem, be-
hövdes inte längre medicinerna. 

ALICE SOM KVINNA? Ett kort kapitel. Fil.dr Kerstin 
Liljedahl, som skrivit en avhandling om Annetorps-
hemmet i Lund, berättade för mig 
att hon via sina djupintervjuer 
hade fått uppfattningen att grän-
sen mellan personal och intagna 
var mycket viktigare, starkare, än 
den mellan män och kvinnor.

Och det tjänade hela samhället 
på.

Det finns andra kapitel som blir 
lika kortare eller med än mindre 
innehåll: 

Alice som medborgare till ex-
empel. Hon fick aldrig rösta trots 
att hon var myndig i årtionden.

Eller Alice som konsument. 
Bara godis, godis, godis. Och en 
grammofonskiva.

Mer intressant är kapitlet Alice 
som storbantare. För 1967 be-
stämde en läkare att Alice hade 
blivit för fet och att hon skulle 
bantas ner rejält. Och se! Hennes 
viktkurva för de närmsta två åren 
visar på en viktminskning som skulle göra en vikt-
väktare grön av avund. Från 77 kilo den 2 juni 1967 
till 55 kilo i mars 1969. Men tänk om Alice var tjock 
för att hon var oälskad? För att gräddtårta var bland 
det enda roliga hon hade? Blev hon mer älskad sen 
då, när hon hade minskat 22 kilo? 

1961 FLYTTAR MIN FASTER till Lund. Då uppmanar 
min farfar henne att hälsa på Alice. Han har ald-
rig glömt bort sin syster. Men han har heller aldrig 
hälsat på henne. Han har en arbetshäst därhemma. 
Den spänner han för vagnen när han ska åka och 
hälsa på sin bror. Hans bror har en moped. För 
dem är världen inte så stor. Lund är långt borta. 

Men när kontakten väl är upprättad får Alice 
många besök av bröder och brorsbarn. 48 år utan 
ett enda besök. Det är lång tid att ta igen! 

1967 upptäcker Kronobergs läns landsting att 
de betalar för någon i Skåne, helt i onödan. Anne-
torpshemmet är inte längre en riksanstalt, vården 
har övergått till landstinget. Då vill man ha hem 
Alice igen! Och Alice flyttas över till Värends vård-
hem i maj 1973. Alla ska få flytta hem, till sist. Kom-
muner och landsting som en gång i tiden skickat 
iväg sina funktionshindrade medborgare tvingas ta 

hem dem igen. Hem. Och besöken från släkten blir 
bara fler och fler. 

ALICE KOMMER TILL ETT VÅRDHEM där hon är den 
enda som är synskadad. Personalen vet ingenting 
om synskador men däremot en hel del om utveck-
lingsstörning. Man hjälper Alice till rätta, ordnar 
vårdkonferens och sysselsättning. Det är den nya 
tidens giv. Vårdkonferenser.

Så här beskrivs Alice 1975:
Är blind. Har svårt för att gå eftersom det ena benet är 

längre och grövre än det andra. Tycker om att vara ute. 
Måste ha någonting i händerna för att inte riva sig själv. 

Klarar sin hygien, håller sig torr. Vet 
hur saker och ting skall vara. Lyss-
nar mycket på radio och taltidning-
ar. Har ett fint språk. Duar ingen, 
inte ens sin släkt. Har mycket god 
kontakt med sin släkt. Alice vill veta 
vad som händer och sker och lyssnar 
gärna på teve, följer med i vad som 
säjs och kommer ihåg efteråt. Delta-
ger i kursen rytmik.

Det känns som om Alice blir 
människa igen. Som om hon är 
någon. Någon som hon inte va-
rit sedan 1925, då hon hamnade 
på Asylen. Samma år, den 11 au-
gusti 1975, samlades hela släkten 
på Värends vårdhem för att fira 
Alice 70-årsdag. Då var jag med, 
jag var elva år gammal. Det var en 
varm sommardag. Trädgården i 
Väckelsång var ljuvlig. Nyfikna 
medboende och glad personal. 

Det var nog Alice, festföremålet, som var allra gla-
dast. Lite generad över all uppmärksamhet, fest-
klädd, nyfiken och sjungande. 

Från behandlingskonferensen 1980 berättas att 
”Alice uttrycker önskemål om att få en egen armbands-
klocka, och det överenskoms att en blindklocka ska inför-
skaffas. På lite längre sikt planeras boende i eget rum”  
Men Alice hinner inte få ett eget rum. Hon dör 
1982, 77 år gammal.

Jag har talat med några som arbetade på vård-
hemmet när Alice bodde där. De minns henne väl! 
En sak är de helt och hållet överens om. Att Alice 
inte var utvecklingsstörd. Institutionaliserad var 
hon, men inte utvecklingsstörd. Hon hade ett eget 
språk, talade mycket bättre än någon annan av de 
intagna. Jag undrar varför de berättar det för mig. 
Kanske tror de att jag vill höra just det. Men är det 
egentligen viktigt?

Alice Karlsson, 1965, efter ett helt liv sit-
tandes bakom låsta dörrar.

Maria Korpskog är socio-
nom och har bland annat 
arbetat som utredare på 
Sveriges Riksdag.
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57 000 får LSS-insatser

25 000 får socialtjänst-insatser

     Karl kommenterar:Karl kommenterar:           

I trettio år har det varit självklart att utvecklings-
störda personer som arbetar i daglig verksamhet 
skall ha en mindre ersättning för detta. Habi-

literingsersättning, som fl itpengen kallas (ofta bara 
30 kr/dag), gav känslan av att tillhöra samhället 
och att vara behövd. Det är med sorg i hjärtat som vi 
som arbetar för personer med funktionshinder erfar 
att Ovanåkers kommun beslutat dra in habiliterings-
ersättningen och därmed sällat sig till den lilla skara 
kommuner, som inte tycker att funktionshindrade ska 
ha någon som helst ersättning för sitt arbete. Detta i 
en tid då Sverige är rikare än nånsin. 

I över hundra år var anstalter långt hemifrån det 
enda samhället erbjöd utvecklingsstörda personer. 
Det fanns ingen grupp i vårt samhälle som var så 
isolerade och förnedrade som de s k ”sinnesslöa”. 
De var ofta förföljda som ”mera djur än männis-
kor”. 

Men så kom Omsorgslagen 1968 som stadgade de-
ras rätt att bo i det öppna samhället. Då var det 
inte tal om några ekonomiska hinder för att bygga 
gruppbostäder och dagcentra. Anstalterna, många 
bara 10–20 år gamla, kunde avvecklas. Landsting-
ens engagemang var stort och 1995 – efter skatte-
växling – överlämnades ett i stort sett färdigt system 
av öppna omsorger till kommunerna. Nu skulle de 
utvecklingsstörda personerna bli kommunmedbor-
gare, återbördas till sin hemort och den kultur de 
tillhörde och uppskattas och aktas för de unika per-
sonligheter de är. 

Men snart kom bakslagen. Det visade sig att många 
av kommunernas förtroendemän varken hade kun-
skaper eller förståelse för utvecklingsstördas sär-
skilda behov. Ingen som helst utbildning bedrevs 
av Kommunförbundet och för chefstjänstemännen 
framstod det nya uppdraget som en börda. 

Reformen var helt enkelt inte tillräckligt förbe-
redd och förankrad. Man började anse att utveck-
lingsstörda och andra med rättigheter enligt LSS 
hade det så mycket bättre än dem i äldrevården. 
Det utvecklades en nivellering och kvaliteten på in-
satserna började sjunka - numera har bara 60% av 
personalen adekvat utbildning mot närmast 100 % 
tidigare. 

Historielöst, utan en genomtänkt moral och utan 
en psykologisk förståelse för vad ett liv som svårt 
funktionshindrad innebär, började man snåla och 

dra in på stödet till personer med utvecklingsstör-
ning. Det gäller grundläggande och för varje hu-
manistiskt samhälle självklara insatser, som dock 
aldrig kan kompensera de funktionshinder som 
dessa personer oförskyllt bär med sig livet igenom. 
Funktionshinder som varje människa skulle offra 
allt för att slippa

Regeringen har nyligen tillsatt en utredning som bl 
a ska se över innehållet i LSS. Det är en följd av att 
antalet personer med funktionshinder som får stöd 
enligt LSS har stigit successivt och därmed kostna-
derna. Detta förutspåddes i propositionen. Allt fl er 
kommuner ropar på statsbidrag, en del vill t o m 
att staten skall ta över hela ansvaret för LSS. Det 
senare en helt absurd tanke och ett ultima tecken 
på hur utstötta och ovälkomna funktionshindrade 
personer är i många kommuner. Det är naturligtvis 
en chock för anhöriga och för oss som arbetar med 
och för deras livsvillkor.  

Det är i detta sammanhang som man ska se försö-
ken att ta bort habiliteringsersättningen för dem 
som arbetar i daglig verksamhet. Det bryter en tret-
tioårig tradition och strider mot det i LSS angivna 
syftet med kommunens verksamhet att skapa goda 
och jämlika levnadsvillkor för svårt funktionshin-
drade personer.

Många deltar i produktion på dagcentren eller i 
service. Inte ens för det får de någon ersättning. 
Genom sitt arbete bidrar de med pengar för den 
insats som de enligt lag ska få gratis. Detta är fak-
tiskt ett brott mot konventionen om de mänskliga 
rättigheterna, där det står det att den som utför ett 
arbete har rätt till tillfredsställande betalning. – Så 
allvarligt är det. 

På detta sätt tillskansar sig kommunen en otillbör-
lig fördel av personer som står i ett beroendeförhål-
lande till den – personer som de ska skydda mot 
just sådana övergrepp som de själva utför. 

För mig framstår kommunens beslut om habili-
teringsersättningen som djupt omoraliskt – man 
sviker både sin uppgift som förtroendeman och 
respekten för sig själv. Återstår bara skammen. Att 
förorätta de svaga och förnedra de som är bero-
ende av vår mänsklighet har en vidare dimension:
”För att säga som det var valde ni det orätta och gjorde er 
själva till gudars likar. Er logik var bara skenbar.”
   Albert Camus 

      KG

Öppet brev till de förtroendevalda i Ovanåkers kommun

Ett orättfärdigt beslut! 

         

Karl Grunewald
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Insatser till funktionshindrade
med stöd av 

LSS 

A ntalet personer som får insatser av kom-
munerna med stöd av LSS utgjorde hösten 
2005 54 300. Det innebär en ökning med 

tre procent från året före och 19 % från år 2000. 
Dessutom får 10 500 personer insatsen råd och 
stöd av landstingen (och några kommuner). Hur 
många av dem som inte får andra insatser vet man 
inte, men troligen är det mellan 2–4 000 personer. 
Det skulle innebära att totalt 56–58 000 personer 
får LSS-insatser från kommun och/eller landsting. 
Det motsvarar 0,6 % av befolkningen. Lägger man 
till dem som får insatser med stöd av socialtjänstla-
gen blir det 0,9 % av befolkningen.

Bortsett från råd och stöd hade 47 % en insats, 
33 % två insatser och 20 % tre eller fl er. Flest hade 
de i medelåldern, minst de yngsta och de äldsta.

Den vanligaste insatsen var daglig verksamhet 
– det hade 25 000 personer.  Därefter kommer bo-
stad med särskild service för vuxna – ca 20 000.

Socialstyrelsens statistik visar hur många som får 
insatser uppdelat efter barn, arbetsför ålder och 
äldre i varje kommun i absoluta tal och per tio tu-
sen invånare. Det ger en bra jämförelse kommu-
nerna emellan.

Man visar även hur många i varje kommun som 
får de olika tio insatserna.

Socialstyrelsen. Funktionshindrade personer år 
2005. Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen 
samt hälso- och sjukvårdslagen. 100 sidor. 
Artikelnr. 2006-44-4. Kan beställas från 
08-779 96 66 eller laddas ner gratis från 
www.sos.se

Statistik
Personer med funktionshinder kan få social 
hjälp enligt två lagar. 
Här redovisas den aktuella omfattningen.

Socialstyrelsen. Funktionshindrade personer – 
insatser enligt LSS år 2005. 81 sidor. 
Artikelnr. 2006-44-2. Kan beställas från 
08-779 96 66 eller laddas ner gratis från 
www.sos.se

Insatser till funktionshindrade
med stöd av 

socialtjänstlagen

S ocialstyrelsens statistik över insatserna för 
funktionshindrade med stöd av socialtjäns-
lagen blir allt fylligare. Nu har en sådan för 

år 2005 kommit med redovisning kommuvis. Här 
några sammanfattande siffror, alla gällande perso-
ner under 65 års ålder.

Förra året fi ck 17 900 personer med funktions-
hinder hemtjänst. För hela 40 % gällde det endast 
mellan en till nio timmar under en månad. Antalet 
under 20 års ålder var mycket litet, 297 personer, 
(under 2%). 

Drygt hälften av landets kommuner ansvarar helt 
eller delvis för hemsjukvård. 7 100 personer med 
funktionshinder under 65 års ålder fi ck sådan. 37 
% av dem fi ck även hemtjänst.

5 800 personer bodde i särskilda boendeformer. 
Endast 99 var under 20 års ålder. Ca. 16 % bodde i 
ett rum utan kokmöjligheter, men med wc, dusch 
eller bad. Ca. 10 % bodde i ett rum utan sådana 
tillgångar.

Under en av månaderna erhöll ca 900 personer 
korttidsboende eller korttidsvård. I 38 % gavs den-
na i enskild regi.

Den 1 oktober 2005 hade 3 600 personer beslut 
om daglig verksamhet. Hit räknas ej s .k. öppen 
verksamhet av typ kaféverksamhet eller träffpunk-
ter utan indivuduella beslut.

Av statistiken framgår inte art av funktionshinder, 
inte heller det sammanlagda antalet (en och sam-
ma person kan få fl era av de nämnda insatserna). 
Som en skattning kan upp emot 25 000 personer 
gälla, exklusive hemsjukvård.

57 000 får LSS-insatser

25 000 får socialtjänst-insatser

    Karl kommenterar:Karl kommenterar:
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              Karl kommenterar:Karl kommenterar:               

B arbro Dahlin arbetade som läkare på Stockholms läns landstings vårdhem Carlslund då hon 1975 publicerade sin 
sjätte diktsamling med namnet Dikter från Carlslund på Norstedts förlag. I en ingress skriver hon:

        CARLSLUND, 20 km NV Stockholm, 2 m över havsytan. Invånare nästan 900, hälften vårdade och hälften vårdande. En by 
diskret inplanerad i tallskogen, fjärrstyrd från skrivborden på Starrbäcksgatan* (risken för nedsmutsning obefi ntlig). Carlslund är 
beläget längst ned på rangrullan bland vårdhemmen. Omsorgsfullt ombonat, en fästning från gamla tider som tål belägring många 
år än. De vårdade-utvecklingsstörda och de vårdande-nedtyngda saknar vapen. Det är hög tid för blixtanfall.

Det var också så hennes dikter kom att bli betraktade. Som en attack mot den avhumanisering som pågick på vårdhem-
met Carlslund och på så många andra vårdhem i landet. 

Och även om de ansvariga på Starrbäcksgatan* och i landstingshuset i Stockholm, gömde sig så blev det desto mer liv 
på vårdhemspersonalen. 

En del av dem var redan i förvarsställning efter att kritik riktats mot vårdhemmet, bland annat hade fl era vårdare av-
stängts från sina tjänster och några hade åtalats för misshandel.

Personalen kände sig angripna och misstänkliggjorda, framför allt av hennes dikt ”Föll ur sängen” som  antyder att det 
förekom vanvård på vårdhemmet. Efter skriverier i tidningarna ordnades ett fullsatt möte på ett bibliotek i närheten av 
vårdhemmet.

”Debatten blev en enda lång lynchning av Barbro Dahlin och hennes dikter. Hånskratten och de skadeglada applåderna 
rungade”, skrev Barbro Jöberger i ett referat i Dagens Nyheter 30.10.75. Här är några röster från debatten:

”På Carlslund misshandlas ingen!”
”Vi älskar våra boende och gråter när dom dör!”
”Tala inte om misshandel – de utvecklingsstörda ska fostras, precis som vi fostrar våra egna barn.”
”Det enda de här dikterna åstadkommit är att det kastas skit på personalen.”
”Vad ska de stackars föräldrarna tro när de får höra att vi misshandlar deras barn?”
”Låt bli att skriva skit om oss och ge oss arbetsro så ska vi nog ordna så att det blir bra på Carlslund.”
På det sista inlägget svarade Barbro Dahlin enligt referatet:
”Är du säker på att det är arbetsro ni behöver?”

Diktsamlingen fi ck fi na recensioner på kultursidorna. Under rubriken "Innanför Törnrosas häck"  skrev Björn Julén i 
Svenska Dagbladet: ”Författarinnan avstår från det briljanta, det vitsande formspråket, de lysande bilderna. Hon talar istäl-
let lågt och intensivt om människor i nöd och plåga.”

Idag är det en självklarhet att ingen ska behöva växa upp och leva sitt liv på institution. Men så var det inte på 70-talet. Det 
stod och vägde och därför kunde också en tunn diktsamling bli ett litet men viktigt inslag i kampen mot institutionerna. 

 Eller som en vårdare sa på det refererade mötet:
”Nej, vi vet allihop att det är så jävla illa på Carlslund som det står i dikterna. Det är därför vi slår vilt omkring oss.”

Barbro Dahlin var 60 år när hon avled år 2000. Då var Carlslunds vårdhem sedan länge avvecklat.

Dikter som förändrade 

* Dåvarande omsorgsstyrelsens kontor i Stockholms län.
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”Föll ur sängen”
Elisabeth äter inte
frukost i dag
ligger med händerna
knutna hårt

Föll ur sängen i natt
är blå om benen
svullen och öm
Föll ur sängen i natt
igen.. .

ligger så stilla
med knutna händer
som om hom ville säga något
Elisabeth äter inte 
frukost i dag

Långt borta
står någon 
avklädd i snön
och skriker

Cypressen
I gräsmattan tusenskönor
och barnen från Cypressen
kaffekoppar och saft
luften stillastående
oron ihopkrupen som en solstungen orm
under bordet bland bara fötter
orden är varma
som kaffet och solen
tvätten fl agnar med sina blommor
och sin omtanke
dom har det skönt
svalka under parasollen
inga kramper
ingen hosta i natt
ingen har dött i natt
ingen skall lämnas kvar i gräset
när vi bär in för natten
när dom som sitter fågna i barndom
bärs in
när dom som som växer med huvudet böjt
under barndomens valv
bärs in till sina svala sängar
under Cypressen

Cypressen hette en av paviljongerna 

på Carlslund. Vår anm.

              

Dikter som förändrade 

Bilden: Öppna toalettbås på en vårdavdelning på Carlslunds Vårdhem på 70-talet.
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BOSTADSFRÅGOR
Kan man tvingas fl ytta från en gruppbostad?
Ja, men bara under bestämda förutsättningar. 
Socialnämndens beslut att en person måste fl ytta 
till en annan gruppbostad skall inte bedömas som 
en ändring av det ursprungliga beslutet om rätt till 
bostad med särskild service, utan som en ändring 
av verkställigheten av beslutet. Det får ändras även 
om bostadens namn nämnts i beslutet – det skall 
bara uppfattas som en information.

Detta framgår av ett beslut i kammarrätten i Jön-
köping i år i vilket Socialstyrelsen framhåller att det 
dock är av största vikt att den enskilde får delta i 
planeringen och utformningen av insatsen och att 
socialnämnden så långt som möjligt tar hänsyn till 
den enskildes behov. 

Verksamheten enligt förarbeten till LSS skall 
präglas av kontinuitet och den enskilde skall känna 
trygghet i att insatsen varar så länge behovet fi nns. 
Domstolens prövning bör därför, enligt Socialsty-
relsen, inriktas på om den enskilde efter föränd-
ringen av insatsen tillförsäkras den hjälp som han 
eller hon tidigare beviljats och om insatsen uppfyl-
ler de kvalitetskrav som anges i LSS. 

Kammarrätten ansåg att så var fallet varför den 
enskilde tvingades fl ytta från Målilla till Virserum.
Kammarrätten i Jönköping 2006-02-16.

---------------------------------
Har en egen bostad, men önskar bostad 
med särskild service.
Inriktningen på omsorgerna om utvecklingsstörda 
personer är att bli så självständig som möjligt. Det 
förekommer sannolikt allt oftare att en person bor 
i en egen bostad med boendestöd enligt socialtjäns-
ten. Då denna är begränsad till sin omfattning och 
innehåll önskade en 47-årig kvinna få del av den 
omvårdnad som är en del av ett boende i service-
bostad eller gruppbostad enligt LSS. 

Socialnämnden menade dock att hennes behov 
inte omfattar hela dyngnet, att hon har förmåga 
att tillkalla hjälp vid behov och att boendestöds-
gruppen har de färdigheter och kompetenser som 
behövs.

Länsrätten gav socialnämnden rätt, men kam-
marrätten fastställde hennes rätt till bostad med 
särskild service enligt LSS. En sådan bostad skulle 
för hennes del innebära en mer varaktig och sam-
ordnad lösning av hennes hjälpbehov än alternati-

vet att hon fortsättningsvis får stöd endast genom 
hemtjänsten, skriver man, liksom att bostad med 
särskild service behövs för att hon skall vara tillför-
säkrad goda levnadsvillkor.  
Kammarrätten i Sundsvall 2006-01-24.
Kommentar: Det fi nns en oklarhet i en dom som 
denna. I begreppet bostad med särskild service in-
går, förutom gruppbostad och servicebostad, även 
det som kallas särskilt anpassad bostad – och i den 
insatsen ingår inte omvårdnad. 

Denna brist i lagen har Socialstyrelsen påpekat 
för regeringen sedan en längre tid tillbaka. De allt-
fl er som nu upplever att de inte får tillräcklig hem-
tjänst i sin egen bostad (om man inte har personlig 
assistans) bör därför särskilt ange att ansökan gäller 
servicebostad eller gruppbostad.

---------------------------------
Rätt till gruppboende
En 55-årig kvinna med utvecklingsstörning har en 
egen bostad i ett servicehus för äldre i Stockholm. 
Hon har kontaktperson 15 timmar per månad och 
hjälp från hemtjänsten med att göra upp inköps-
lista, att gå och handla två gånger per vecka samt 
hjälp med att dagligen laga lättare middag. 

I ett kurators- och tre läkarutlåtanden framhålls 
att hon inte klarar sig med dessa stödinsatser. Hon 
behöver känna gemenskap av andra och tillhöra 
en grupp.

Länsrätten fann att hon inte har ett så omfattan-
de tillsyns- och omvårdnadsbehov att hon har rätt 
till ett gruppboende enligt LSS. 

Kammarrätten fann däremot tvärtom att det 
främst i läkarintygen visas att sådana förelåg och 
att man inte visat att de faktiskt tillgodoses på annat 
sätt. ”Det räcker således inte att, som i socialtjänstla-
gens 6 §, behovet kan tillgodoses på annat sätt.” 
Kammarrätten i Stockholm 2006-02-16. 

---------------------------------
Får särskilt boende enligt socialtjänstlagen, 
men har rätt till boende enligt LSS
En 51-årig kvinna bor sedan något år i ett särskilt 
boende med stöd av SoL trots att hon framförde 
önskemål om LSS-boende. Hon fi ck upplysningen 
att kommunen inte hade något sådant boende, och 
hon uppmanades söka enligt socialtjänsten. 

Sedan hon upptäckt att det var förenat med sär-
skilda kostnader, ansökte hon om LSS-boende. 

Många viktiga domslut...
               Karl kommenterar:Karl kommenterar:              

Det har kommit en rad viktiga domslut från kammarrätterna. Framför allt är det 
bostadsfrågorna, korttidsvistelsen och rätten till ledsagare som är på tapeten.
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Socialnämnden i Vänersborg avslog med hänvis-
ning till att behovet är tillgodosett på annat sätt.

Länsrätten avslog överklagandet då hennes be-
hov av bostad faktiskt tillgodoses. 

Kammarrätten  konstaterade först att hon tillhör 
personkretsen för LSS (mom. 3). Därefter – liksom 
länsrätten – att hennes boende är tillgodosett på 
annat sätt. Men eftersom det är skillnad mellan de 
två lagarna gav man kvinnan rätt. I insatsen bostad 
med särskild service enligt 9 § LSS ingår fritidsverk-
samheter och kulturella aktiviteter m.m. Sådana 
insatser måste man ansöka särskilt om i ett SoL-bo-
ende och de är avgiftsbelagda. 

Mot denna bakgrund, skriver kammarrätten, kan 
vederbörandes behov av hjälp i sin livsföring prin-
cipiellt inte anses tillgodosett. Och vidare: Hennes 
ansökan borde ha prövats enligt LSS. Nämnden 
har därför att vidtaga de åtgärder som föranleds av 
kammarrättens beslut.
Kammarrätten i Göteborg  2006-06-20.
Kommentar: I propositionen till LSS sägs (sid 171): 
En framställan om stöd och service av en person 
som tillhör lagens personkrets bör i första hand 
prövas enligt denna lag om det gäller en insats som 
regleras i lagen, eftersom detta i allmänhet får an-
ses vara till fördel för den enskilde. I andra hand 
kan framställan prövas enligt socialtjänstlagen.

---------------------------------
Skillnad på boende 
enligt socialtjänstlagen och enligt LSS
Tjust Behandlingsfamiljer AB driver hem för vård 
och boende för ungdomar enligt SoL. Man får allt 
oftare förfrågan om att även ta emot ungdomar 
med stöd av LSS. Man vill därför utöka sin verk-
samhet med ytterligare två lägenheter i ett bostads-
område där man redan har två. 

Länsstyrelsen, länsrätten och kammarrätten av-
slår med hänvisning till SOSFS 2003:20. En place-
ring enligt SoL ges under en begränsad tid och av 
andra skäl än ett boende enligt LSS som är långsik-
tigt. Ansökan uppfyller inte kraven i förordningen 
till LSS.
Kammarrätten i Jönköping 2006-04-27
Kommentar: Det är uppenbart att kommuner nu 
alltmer börjar använda sig av LSS istället för social-
tjänstlagen. Det blir billigare sedan utjämningsbi-
draget infördes.

LEDSAGARE
Ingen ledsagarservice för utlandsresa
Två 18-åriga tvullingar med utvecklingsstörning är 
placerade i familjehem med stöd av LVU, i en an-
nan kommun än den som fattat beslutet. Föräld-
rarna ansökte om ledsagarservice enligt LSS för ett 
par dagars skidresa, deltagande i scoutverksamhet 
tre timmar i veckan, lägervistelse 60 timmar per år  
och för en scoutresa under 11 dagar i fyra länder.

Länsrätten beslöt med instämmande av kammar-
rätten att då ungdomarna var skrivna i vistelsekom-
munen skulle denna svara för LSS-insatserna. De 
beviljades ledsagare tre timmar per vecka för del-
tagande i scoutverksamheten och 60 timmar per 
år för lägervistelse. Skidresan var överspelad. Ut-
landsresan bedömdes vara av upplevelsekaraktär 
och inte studieresa eller en resa för deltagande i 
ett internationellt scoutläger. Ledsagare för den 
avslogs.
Kammarrätten i Jönköping 2005-11-14.

---------------------------------
Krav på ledsagarservice 
som påtryckning för mer personal
Personalen på en gruppbostad i Halmstad med-
delade gode männen att man efter årsskiftet inte 
kan följa de boende till fritidsaktiviteter i samma 
utsträckning som tidigare, på grund av nerdrag-
ning av antalet personal. En av de gode männen 
begärde därför ledsagarservice för en gravt utveck-
lingsstörd 36-årig man. 

Socialnämnden ansåg att hans behov likväl kun-
de tillgodoses, i vilket länsrätten instämde. Kam-
marrätten ansåg däremot att hans behov inte har 
tillgodosetts under viss angiven tid, men att, då per-
sonalantalet numera ökat, föreligger inte behov av 
särskild ledsagarservice.
Kammarrätten i Göteborg 2005-11-28.   

---------------------------------
Vill besöka sin far i Grekland
En 26 årig man, som bor i en gruppbostad i Stock-
holm, vill besöka sin far i Grekland, som är sjuk-
pensionär. Han har under de två föregående åren 
fått ledsagarservice för sådana besök under en till 
två veckor.

Alla instanser avslår. Kammarrätten framhåller 
att den sökande inte kan anses ha någon ovillkorlig 
rätt till sådana årliga besök. Dessutom har han un-
der året deltagit i fotbollsläger, stugsemestervecka 
m.m..
Kammarrätten i Stockholm 2006-04-28.

Många viktiga domslut...
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Barn som idrottar 
och deras föräldrar

T vå elever vid Institutio-
nen för socialt arbete i 

Göteborg har intervjuat sju 
föräldrar till barn med funk-
tionshinder, som antingen 

spelar fotboll eller rider, och två av deras tränare. 
De fi nner ett stort engagemang hos föräldrarna 

bland annat i form av skjutsning och närvaro vid 
träningen. Utan denna hjälp skulle idrottsfören-
ingarna inte klara barnens deltagande. För föräld-
rarnas del kräver det planering av arbetstiden och 
i många fall att man minskar sin arbetstid. Men 
föräldrarna får ett utökat  nätverk med det stöd 
det kan ge. Även familjens sammanhållning kan 
stärkas och barnet får möjlighet till umgänge med 
jämnåriga.

Maria Fredriksson, Louise Fritzon. En kvalitativ 
undersökning om engagerade föräldrar till funktions-
hindrade barn. C-uppsats. 2006. 43 s. Inst. f. socialt 
arbete, Göteborgs Universitet.

KORTTIDSVISTELSE

Även ensamstående 
har rätt till korttidsvistelse
Syftet med korttidsvistelse är dels att den enskilde 
skall få miljöombyte och rekreation, dels att anhö-
riga därigenom kan beredas avlösning i omvårdna-
den. Under senare år har fl era domstolar slagit fast 
att det räcker med att en av de två förutsättningarna 
uppfylls. 

Så bedömde även kammarrätten i Göteborg då 
den dömde att en 28 års man, som tillhör person-
krets 1 i LSS, har rätt till tre veckors vistelse på Re-
hab Station i Stockholm. 

Länsrätten hade ansett att det inte kunde gälla 
ensamstående. Den fi ck nu  ärendet åter för nytt 
beslut även om tiden för vistelsen runnit ut. Det 
kunde vara av värde för vederbörande framöver.
Kammarrätten i Göteborg 2006-04-25.  

---------------------------------
Fick korttidsvistelse i enskild regi 
trots att kommunen kunde erbjuda egen
En 39-årig kvinna med grav utvecklingsstörning 
och autism bor i Tynnered i Göteborg. Hon har 
under fyra - fem år tillbaka fått korttidsvistelse un-
der helger och sommaren på ett läger i Onsala sö-
der om Göteborg. Nu ansökte hon om nio helger 
per år och två veckor under sommaren. På Onsala 
fi nns samma personal hela tiden och de har hittat 
speciallösningar för henne. Enligt läkarintyg har 
hon försämrats, blivit mera orolig är rädd för nya 
situationer och okända människor. 

                  Karl kommenterar:Karl kommenterar:             

Stadsdelsnämnden avslog då den kan erbjuda 
korttidsvistelse i egen regi. I övrigt deltar kvinnan i 
daglig verksamhet och har personlig assistans.

Länsrätten ansåg att det inte visats att det egna 
korttidsboendet skulle medföra en försämring. 
Nämnden kan därför inte åläggas bekosta vistelsen 
i Onsala.

Kammarrätten däremot ansåg att det måste stäl-
las höga krav på korttidsboendet med hänsyn till 
arten och omfattningen av hennes funktionshin-
der. Nämnden har inte visat att deras erbjudande 
är tillräckligt för att tillgodose hennes behov och 
tillförsäkra henne goda levnadsvillkor. Hon skall 
därför beviljas korttidsvistelse i Onsala i samma 
omfattning som tidigare.
Kammarrätten i Göteborg 2006-06-14.

---------------------------------
Korttidsvistelse beviljas även till den 
som redan har ett omfattande stöd
En 13-årig fl icka som bor på Lidingö har svåra rö-
relsehinder, epilepsi och utvecklingsstörning. Hon 
har personlig assistans 103 timmar per vecka och 
korttidsvistelse en helg varje månad. År 2004 var 
hon på två lägervistelser. Nu önskade hon med stöd 
av läkarintyg korttidsvistelse i form av påsklovsvis-
telse. Nämnden avslog.

Domstolarna beviljade. Kammarrätten framhöll 
att även mot bakgrund av omfattande stödåtgärder 
får hon anses ha behov av det miljöombyte och 
den stimulans som en lägervistelse innebär. Härtill 
kommer de anhörigas behov av avlastning och tid 
för avkoppling.
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Ny FN-konvention om rättigheter 
för personer med funktionshinder 

Efter fem års aktiva förhandlingar i FN har nu med-
lemsländerna enats om texten till en ny handikapp-
konvention som ska läggas fram inför generalför-
samlingen i vinter. 

Sverige tillhör de länder som varit drivande i ar-
betet med konventionen, där också den internatio-
nella handikapprörelsen och företrädare för olika 
organisationer varit delaktiga. 

– Syftet med konventionen är att göra de mänsk-
liga rättigheter som redan fi nns formulerade i ti-
digare konventioner, tillgängliga också för perso-
ner med funktionshinder, säger Kerstin Jansson, 
departementssekreterare på Socialdepartementet 
som deltagit i arbetet från starten.

– Jag ser detta som en fantastisk framgång för 
vårt arbete, säger socialminister Berit Andnor i ett 
pressmeddelande.

Förslaget till ny konvention innehåller 50 artiklar 
som tar upp allt från rätten till hälsa och utbildning 
till rätten till privatliv.

Texten, på engelska, fi nns tillgänglig på 
www.un.org/esa/socdev/enable/
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Nordisk 
handikapppolitik

Nordiska samarbetsorganet 
för handikappfrågor, NSH, 

ger ut en 12-sidig tidskrift två 
gånger om året. Den kan erhål-
las utan kostnad från 

nsh@nsh.se
eller tel 08-62018 90

Tillsynen skall stärkas

R egeringen har tillkallat en 
särskild utredare  som skall 

stärka och tydliggöra tillsynen 
inom socialtjänsten, inklusive 
LSS. Den måste bli effektivare 
och få ett ökat förtroende. Soci-
alstyrelsens och länsstyrelsernas 
ansvarsområden är delvis otyd-
liga. Här krävs en strukturerad 
samverkan. Den nya problem-
bilden ställer ökade krav på kun-
skapsutveckling och normering. 
Uppdraget skall redovisas senast 
den 1 december i år.

Regeringsrätten kan inte läsa svenska!

Hur mycket skall den betala som bor i en 
gruppbostad? Om avgiftens storlek har re-

geringen bestämt följande i propositionen till 
LSS: 
”Avgiften bör avse den enskildes privata bostad. 
Den enskilde bör däremot inte ha kostnader för 
gemensamma utrymmen och personalutrym-
men. De senare bör betraktas som en del av den 
särskilda service och omvårdnad som skall ges i 
anslutning till bostaden.”

Hur man än läser ovanstående text förefaller 
det omöjligt att kunna tolka den på annat sätt 
än att avgiften för att bo i en bostad med särskild 
service inte får påverkas av att man har tillgång 
till ett gemensamhetsutrymme. Men vad som är 
uppenbart för dig och mig är inte uppenbart för 
våra högsta jurister!

I en dom (mål 420-04) har Regeringsrätten 
tolkat denna skrivning så här: ”Propositionsutta-
landet får förstås så att personalutrymmen ingår 
som en del av servicen och omvårdnaden. Detta 
gäller dock inte gemensamhetsutrymmen” 

Svenska språknämnden har redan underkänt 
Regeringsrättens tolkning av propositionstex-
ten. I ett svar till Sven-Olof Svenheden, som över-
klagade till Regeringsrätten, skriver man att det 
av texten entydigt framgår att den enskilde inte 
ska ha kostnader för gemensamma utrymmen.  

Nu har också Lars-Gunnar Andersson, profes-
sor i modern svenska, uttalat sig om domen. Han 
skriver:

"Det finns följaktligen ingen rimlig språklig 
tolkning av de här tre meningarna tillsammans 
som gör det möjligt att säga att den enskilde bör 
betala för den privata bostaden och de gemen-
samma utrymmena, men inte för personalutrym-
mena. En sådan tolkning är inte i enlighet med 
svenskt språkbruk"

I klartext: Regeringsrätten kan inte läsa svens-
ka. Men ett domslut därifrån ligger fast även 
om det är uppenbart orimligt. Desto större an-
ledning att man nu, som regeringen bestämt, 
utreder frågorna om de hyresrättsliga förhållan-
dena, merkostnader samt kopplingen till goda 
levnadsvillkor i det särskilda boendet enligt LSS. 
Om detta skrev Socialstyrelsen redan 2003 till 
regeringen.

Trots regeringsrättens dom är det viktigt att 
veta att man inte får dela golvytan i gemensam-
hetsutrymmen rakt av mellan de boende och ta 
ut full hyra därför. I tidigare domar i kammarrät-
ter fastslås att ytan för gemensamma utrymmen 
inte får fördelas på hyresgästerna som om den 
vore bostadsyta.
     HH  

PS. Regeringen har gett Socialstyrelsen i upp-
drag att ta reda på hur många av dem som bor i 
bostad med särskild service enligt LSS som beta-
lar en avgift eller en hyra. Svaret blev: Det före-
kommer inte längre några som betalar en avgift 
för sitt boende. Alla betalar hyra. 

Barn får inte 
missgynnas 

genom särbehandling

Det finns nu en lag som 
förbjuder att barn och 

elever diskrimineras. Den 
omfattar bl a de med funk-
tionshinder i förskola, särskola, fritids och sär-
vux. De får inte missgynnas genom särbehand-
ling, personalen får inte bete sig på ett kränkan-
de sätt gentemot dem och de får inte utsättas för 
mobbning. Det är eleven eller barnet som avgör 
om beteendet eller handlingen 
är oönskad eller kränkande. 

Huvudmannen för verksam-
heten skall utreda och förhindra fortsatt 
kränkning. I Skolverket finns en elevom-
budsman – advokaten Lars Arrhenius – som 
skall hjälpa eleven eller föräldern.

Lag om förbud mot diskriminering och an-
nan kränkande behandling av barn och elever, 
2006:67.

Lagen i fulltext finns att läsa på regering-
ens rättsdatabas: http://62.95.69.15/
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I mitt arbete som barn- och distriktssjukskö-
terska har jag mött många familjer som har 
barn med funktionsnedsättning. En del av 
den förståelse jag hade om att vara förälder 

till ett barn med funktionsnedsättning, grundade 
sig på de kunskaper jag hade tagit del av under 
barn- och distriktsköterskeutbildningen på 1970-
talet. Den vetenskapliga kunskap som då fanns, 
baserades på psykologiska och sociologiska teorier, 
där föräldraperspektivet var ytterst sällsynt. Det gav 
en bild av detta föräldraskap som en livslång och 
förbjuden sorg, en tragedi och en börda. 

I mina möten med familjerna undrade jag ofta 
hur föräldrarna orkade med att ge så mycket av tid 
och kärleksfull omsorg till sina barn, om detta för-
äldraskap enbart var så betungande och sorgligt. 
Hur föräldrarna själva såg på sitt föräldraskap och 
sin situation var därför något som jag ville få kun-
skap om.

Det finns hos mig även en rädsla för den alltmer 
förfinade och tillämpade fosterdiagnostiken. Redan 
idag vet vi att det föds allt färre barn med Down’s 
syndrom och ryggmärgsbråck. Om vi hänvisar till 
att det är viktigt att förhindra det lidande som med-
födda sjukdomar och kromosomavvikelser kan leda 
till, måste vi vara medvetna om att det är människor 
vi sorterar bort. Vem ska tolka vad som är lidande? 
Vi får inte glömma vår dystra historia av tvångsste-
rilisering. Det är inte längesedan den lagen togs 
bort. Sverige var ett av de ivrigaste länderna när det 
gällde denna sortering av människor. Om det nu 
är så att det professionella stödet minskar eller att 

föräldrar ska behöva kämpa för 
att få sina lagliga rättigheter, kan 
det betyda att allt fler föräldrar 
väljer att inte föda det väntade 
barnet, om det vid tester skulle 
visa sig att barnet har en skada 
eller sjukdom?

I lagar, författningar och all-
männa råd anges rättigheter 
och olika former av stöd, i syfte 
att underlätta för föräldrarna i 
deras vård av barnet och för att 

möjliggöra en optimal utveckling för barnet. Men 
rapporter, utvärderingar och vetenskapliga studier 
visar att det finns brister i föräldrarnas tillfredsstäl-
lelse både med det bemötande de får och med pro-
fessionella stödinsatser. 

Vad föräldrar själva lägger för betydelse i stöd, 
informellt som professionellt var därför något jag 
också kände att jag ville få kunskap om.

Jag har intervjuat 39 föräldrar (23 mödrar och 16 
fäder) till barn med olika grader av funktionsned-
sättningar. Dessa har sedan valt ut 9 professionella 
(7 kvinnor, 2 män) från olika verksamheter som 
föräldrarna upplevt som goda stödjare. Dessa har 
jag också intervjuat. 

Ny medvetenhet om viktiga värden
Syftet med föräldraintervjuerna var att belysa vad 
det innebär att vara förälder till barn med funk-
tionsnedsättning. Resultatet visar att erfarenheter 
av risken att förlora barnet i samband med upptäck-
ten av barnets funktionsnedsättning var en omtum-
lande livshändelse, som medförde en ny medveten-
het om viktiga värden i livet och en omvärdering 
av föräldraskapet. Här uttrycks en tacksamhet över 
att ha fått behålla sitt barn, som upplevs ha en unik 
personlighet och med ett inneboende värde. 

I strävan att möjliggöra ett gott liv för sitt barn 
ingår att konfrontera den oro, osäkerhet och rädsla 
i nuet och för framtiden, som är relaterad till bar-
nets funktionsnedsättning och vården av barnet. 
Egna och syskonens behov anpassas efter de behov 
som barnet med funktionsnedsättning har. 

Att möta andra personers syn på barnet som min-
dre värt än ett friskt barn beskrivs som betungande. 
Men när de möter personer som uppskattar och 
värderar deras barn som ett barn med ett innebo-
ende värde, ger det  styrka och hopp. 

Hjälp att se barnets potentional
Jag ville också undersöka vad det innebär att få stöd 
av professionella. Föräldrarnas berättelser innehöll 
erfarenheter av stöd, men betydligt fler erfarenhe-
ter av brist på stöd. 

Britt-Marie Lindblad har skrivit en doktorsavhandling om hur det är att vara 
förälder till barn med funktionshinder. Och om vad som krävs av den som 
arbetar som professionell stödjare.

Professionella 
måste ha en personlig filosofi

Av Britt-Marie Lindblad, Med.dr. Borås.

”Erfarenheter av att bli 
ignorerad som barnets 
vårdare, brist på 
uppmärksamhet och 
engagemang för 
barnets unika behov, 
lägger grunden för 
misstro mot de 
professionella.”
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När föräldrarna känner att de professionella ser 
dem och barnet som värdefulla personer, där bar-
nets funktionsnedsättning är sekundär, får de tillit 
till de professionella. 

När man som förälder blir tagen på allvar och 
ens kunskaper om, och iakttagelser av, barnet vär-
desätts så känner man också att man blir erkänd 
som barnets vårdare. Att få hjälp att se barnets po-
tential, genom att få handfasta konkreta råd när 
det gäller barnets utveckling och träning, beskrivs 
som att få ett hopp för barnets framtid och som ett 
mycket värdefullt professionellt stöd. När barnets 
unika behov blir uppmärksammade och de profes-
sionella engagerar sig för att hjälpa barnet, upple-
ver föräldrarna att de professionella ser barnet som 
värdefullt. 

Erfarenheter av att bli ignorerad som barnets 
vårdare, brist på uppmärksamhet och engagemang 
för barnets unika behov, lägger grunden för miss-
tro mot de professionella. Det ger upphov till en 
kamp, som går ut på att skydda barnet och sig själva 
mot kränkande bemötande och att kämpa mot de 
professionella, för att få det stöd som föräldrarna 
anser att de behöver och har rätt till. 

Det professionella stödet kan ge föräldrarna 
styrka och kraft i föräldraskapet. Brist på stöd kan 
däremot vara förödande för hela familjens välbe-
finnande.

Stödjaren behöver en personlig filosofi
För att den professionelle stödjaren till föräldrar 
som har barn med funktionsnedsättning ska fung-
era bra krävs – det var samtliga intervjupersoner 
ense om – att denne har en personlig filosofi. Den-
na personliga filosofi måste vara integrerad i sättet 
att vara och handla som stödjare och bland annat 
bestå i att bemöta barn och föräldrar som man själv 
vill bli bemött. 

Trygghet i hoppet om att det alltid går att göra 
något för att hjälpa, genom att söka unika lösningar 
i den aktuella situationen, tillit till föräldrar som 
partners, samt möjliggöra för föräldrarna att upp-
nå kompetens och trygghet i vården av sina barn är 
centrala innebörder. 

Ödmjukhet inför föräldrarnas kunskap och erfa-
renheter av sina barn, ses som en del i den profes-

sionella uppgiften. Utan ett samarbete med föräld-
rarna går det inte att göra något bra för vare sig 
barn eller föräldrar. 

Lyhördhet för föräldrars känslor och sårbarhet, 
inte minst i samband med att svåra besked ges och 
när barnets hälsa försämras, beskrivs som ytterliga-
re ett sätt att få föräldrars tillit. När det går bra för 
familjen beskrivs glädje och tillfredsställelse, när 
det inte fungerar uppstår känslor av otillräcklighet 
och besvikelse, men då finns det alltid andra lös-
ningar att pröva. 

Detta har tolkats som en frihet från att vara bun-
den av byråkrati och prestige och en möjlighet att 
vara äkta, följa sina värderingar och att vara i sam-
klang med barn och föräldrar.

Ett prov på vänskap och trofasthet
Vad betyder då det informella stödet från t ex 
släktingar och vänner? Att barnet har en naturlig 
plats i relationer med andra personer utanför den 
närmsta familjen beskrivs som ett viktigt informellt 
stöd. Far- och morföräldrars 
engagemang i barnet, i likhet 
med barnets syskon, förstås av 
föräldrarna som att det har 
stärkt banden mellan genera-
tionerna. Barnets relationer 
med kamrater i skola och på 
fritid samt med grannar be-
skrivs som att det möjliggör 
för barnet att ha en rolig barndom. Att öppet och 
ärligt dela med sig av sina erfarenheter av oro, be-
kymmer och andra betungande känslor med andra 
personer, liksom att kunna ha roligt tillsammans 
beskrivs som en viktig del av informellt stöd. Att få 
ett barn med funktionsnedsättning beskrivs som ett 
prov på vänskap och trofasthet när något allvarligt 
händer. 

Det informella stödet underlättar det dagliga livet 
genom att man får hjälp med praktiska saker. Det 
möjliggör att leva ett någorlunda spontant dagligt 
liv, i motsats till det professionella stödet, vilket be-
skrivs som långt i förväg planerat. Föräldrarna be-
rättade även om erfarenheter av brist på informellt 
stöd. Inte bara barnet med funktionsnedsättning 
kan då bli ensamt och isolerat utan hela familjen 

Britt-Marie Lindblad. Att vara förälder till barn 
med funktionsnedsättning, erfarenheter av stöd 
och av att vara professionell stödjare. 2006. Umeå 
Univ. Med. Dis. New Series 998. Pris 245 kr inkl 
moms och porto. Kan beställas från Inga Greta 
Nilsson, Umeå universitet. Tel. 090-786 91 67, 
e-post: ingagreta.nilsson@nurs.umu.se

Professionella 
måste ha en personlig filosofi

”Ödmjukhet inför för-
äldrarnas kunskap och 
erfarenheter av sina 
barn, ses som en del 
i den professionella 
uppgiften.” 

Britt-Marie Lindblad är legitimerad sjuksköterska 
och medicine doktor. Hon har arbetat i 20 år som 
barn- och distriktssköterska och 16 år som lektor 
på Institutionen för vårdvetenskap vid Högskolan 
i Borås. Hon disputerade vid institutionen för om-
vårdnadsforskning vid medicinska fakulteten vid 
Umeå universitet.
E-post: Britt-Marie.Lindblad@hb.se
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erfar sig leva i ett utanförskap på grund av omgiv-
ningens negativa attityder och avståndstagande.

Reflektion
Det mänskliga mötet och relationen är ”platsen” 
för stöd och att stödja. I mötet känner föräldrarna 
tillit när de och deras barn blir sedda som personer, 
som subjekt. Att de bra professionella som föräld-
rarna valt ut för intervjuerna kom från vitt skilda 
verksamheter, tyder på att det är människan, per-
sonen, som är central i relationen. Människosynen 
hos den professionelle kan ses som av avgörande 
betydelse för föräldrarnas erfarenheter av stöd eller 
brist på stöd. 

I de professionellas filosofi ingår en tro på, att ett 
barn i sig, oavsett funktionsnedsättning, kan inne-
bära glädje och tillfredsställelse för föräldrar och 
att barnet bakom diagnosen är det viktiga. 

De professionella hänvisade inte till sin profes-
sions etiska normer eller till teorier om bemötande, 
utan istället till sin vilja och hopp om att förbättra 
något för barn och föräldrar utifrån den aktuella 
situationen. 

I vårdrelationen beskriver både föräldrar och de 
professionella att tillit är av avgörande betydelse för 
att erfara stöd och att stödja. I studien om infor-
mellt stöd framgår hur betydelsefulla närstående, 
vänner och skolkamrater är för föräldrarna just för 
att de upplevs se barnets person som det primära 
och barnets funktionsnedsättning som sekundär. 
Barnet är värdefullt som person oavsett funktion.

Den kamp, vars utmärkande 
känslor är ilska och misstro, 
återfinns i berättelserna i rela-
tion till brist på professionellt 
stöd och handlar om att skyd-
da och försvara sin egen och 
barnets värdighet och att få 
tillgång till det stöd som regle-
rats i lagar och författningar. 

Kampen kan förstås som en 
kamp mot de hinder föräld-
rarna erfar för att uppfylla sin 
etiska förpliktelse mot barnet. 
Att inte erfara stöd av profes-
sionella och att föra en kamp mot dem kan då ses 
som en dubbel börda. Föräldrarnas mod att föra 
denna kamp är beskrivet som en process, där min-
nen av tidigare situationer, där de inte tyckte att de 
försvarade sitt barn, gav upphov till ett kvarstående 
dåligt samvete. 

I upplevelser av brist på informellt stöd beskrivs 
ingen kamp eller ilska. Här återfinns istället käns-
lor av förvirring, besvikelse, ledsamhet, känslor 
av overklighet och övergivenhet. Det går inte att 
kräva hållbar vänskap och gemenskap. Hindret för 
gemenskap är utifrån föräldrarnas erfarenheter, 
andra människors negativa syn på barnet och dess 
funktionsnedsättning. Ett annat hinder upplevs 
vara omgivningens brist på förståelse för föräldrar-
nas omfattande ansvar för barnets vård. 

Nationellt forum för:

LSS-handläggare
Senaste nytt om rättspraxis • Högkvalitativ behovsbedömning och praktisk tillämpning 
Konferens 12-13 december, temadagar 11 & 14 december 2006, Garnisonen konferens, Stockholm

Faxa talongen till 08-545 29 751 
För information och priser besök: 
www.iqpc.se/se-10906
Telefon 08-545 29 752 
Konferenskod: 10906AD intresseanmälan

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POST

BEFATTNING  AVD 

TELEFON

FAX

FÖRETAG ELLER ORGANISATION

ADRESS  POSTNUMMER

 Arrangeras av:

• Personlig Assistans för vissa personer med funktionshinder – Uppdatering från
 översynen av personlig assistans enligt LSS och LASS

• Insatser enligt LSS till barn och unga med funktionshinder 

• Personkretsbedömningar till personkrets 3 med särskilt fokus på psykiska 
 funktionshinder 

• Handläggning, ärendehantering och dokumentation av LSS-ärenden i praktiken 

• Ansvarsfördelning och gränsdragning särskilt gentemot andra huvudmän

Workshop A • 11 december

Barn och ungdomar med funktions-
hinder
• Tillämpning av LSS och närliggande lagar 
• Förutsättningar för rätt till insats 
• Handläggning av ärenden

Under erfaren ledning av Margareta Bankel 
Persborn får du en heldag som fokuserar på 
insatser enligt LSS till barn och unga.

Workshop B • 14 december 

Aktuella rättsfall och de senaste 
domsluten som stöd för din dagliga 
LSS-handläggning
Interaktiv dag där Jonas Reinholdsson, Jurist, 
KommunLex, ger dig de senaste domarna och 
ökad kunskap om juridiska spörsmål gällande 
LSS-lagstiftningen.

”I de professionellas 
filosofi ingår en tro 
på att ett barn i sig, 
oavsett funktions-
nedsättning, kan 
innebära glädje och 
tillfredsställelse för 
föräldrar och att 
barnet bakom 
diagnosen är 
det viktiga.”
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INTRA nr 4/06 kommer ut i december.

Du som vill prenumerera på INTRA: Betala  265 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

i

Omslagets konstnär

INTRAs 52-sidiga LSS-skrift om Handikapplagen är ett red-
skap för alla som är engagerade i stödet till personer med funk-
tionshinder. 
   Här fi nns alla viktiga lagtexter, LSS, Socialtjänstlagen och 
Hälso- och Sjukvårdslagen. Det mesta som berör 
funktions hindrades lagstadgade rättigheter med 
kommentarer, förordningar, domslut och råd och 
anvisningar. 

Pris per ex      100 kr 
10 ex  80 kr per ex
30 ex  60 kr per ex 

ALLT DU BEHÖVER VETA 
OM LSS!

Ny uppdaterad upplaga!

Porto är inkluderat i priset!

Beställ på tel 08-647 87 90 eller fax: 08-97 11 04 eller e-post: intra@swipnet.se

HandikapplagenLSS– och annan näraliggande lagstiftning –intra

Lyckade 
     intradagar!

2006 års Intradagar (de för-
sta någonsin!) blev mycket 
lyckade. Den 11-12 sptem-
ber samlades intra-läsare 
från hela landet och åhörde 
11 olika föredrag som av-
handlade allt från utanför-
skap till värdegrunder.

Lyckade 
     intradagar!

2006 års Intradagar (de för-
sta någonsin!) blev mycket 
lyckade. Den 11-12 sptem-
ber samlades intra-läsare 
från hela landet och åhörde 
11 olika föredrag som av-
handlade allt från utanför-
skap till värdegrunder.

Föredragshållarna Hans Nilsson från 

Halmstad och Anders Bergström och 

Tommy Andersson från Grunden i Gö-

teborg hade många gemensamma frågor 

att diskutera.

Agneta Johansson berättade 
hur man kan nå fi na resultat 
i arbetet med självdestruktivitet 
och beteendestörningar. Här 
samspråker hon med Maria 
Hedenvind, som gav en historisk 
tillbakablick på utvecklingen av 
daglig verksamhet.

Till Intradagarna framställde vi ett specialnummer av Intra med 
artiklar av och med alla föredragshållare. Specialnumret fi nns för 
nedladdning på vår hemsida: www.intra.info.se

Karl Grunewald 
visade fotografi er från 
boken ”Utan talan”. 
Efter föredraget blev det 
dags för boksignering. 
Här är det Handikap-
psykologernas (POMS) 
ordförande Gunilla 
Svenssons tur.

Betygsättningen var i det närmaste enhällig: två spännande 
och givande dagar! Målsättningen är att intradagarna, som 

genomförs i samarbete med Barn- och 
Ungdomsgruppen i Stockholm, ska bli ett 
årligen återkommande evenemang.

Linda Plahn
Hösten 2000 fl yttade jag ner till 
Stockholm från Falun. 
Jag har gått en treårig utbildning 
på konstskolan Linnea.
Jag började jobba som konstnär 
på Inuti i juli 2003. 
Det som roar mig mest är målning, 
skulptur, mosaik och broderi. 
Jag sköter också en del koopera-
tiva sysslor.

INUTI är en daglig verksamhet med konstnärlig inriktning i Stock-
holm för ca 40 arbetstagare. Förutom konstnärlig verksamhet anord-
nar man utställningar och workshops. Läs mer på www.inuti.se
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POSTTIDNING B
INTRA, Kaktusvägen 38, 125 55 ÄLVSJÖ
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