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Medborgare 
     eller kund?

F ör ett år sedan lät vi undersöka vilka som låg bakom de vårdfirmor som köp-
te upp allt större delar av LSS-stödet. Vi blev uppriktigt sagt både förvånade 
och upprörda. Det visade sig nämligen att bakom namn som Frösunda LSS, 

Humanakoncernen (inkl Assistansia), Carema Orkidén, Olivia personlig assistans, 
Solhagagruppen, Attendo LSS mm låg riskkapitalbolag, som trots att de gjorde stora 
vinster på skattepengar, smet från skatten genom att skriva sig i lågskatteländer som 
Jersey eller Guernsey. 

Riskkapitalbolagen har som enda affärsidé att köpa företag och sedan sälja dem vidare. 
Man finansierar köpen i huvudsak genom att låna och riskerna inom LSS-verksamhe-
ten är små eftersom det rör sig om lagstadgade verksamheter som inte är beroende 
av tillfälliga förändringar på marknaden. Svenska Dagbladet publicerade i våras en 
artikelserie, ”Välfärdens Nya Herrar”, som till fullo verifierade och förtydligade den 
bild vi gett. 

Vad betyder det att en allt större del av den skattefinansierade LSS-verksamheten nu 
drivs av företag som enbart har vinsten som verksamhetsidé? Är det rimligt att ungefär 
10 % av de skattemedel som avsätts för stöd till funktionshindrade istället ska gå till 
bolag i lågskatteländer? Hur påverkar en sådan utveckling den solidaritetstanke som 
LSS-stödet vilar på?

Ändå är kanske inte vinsten det viktigaste. Vårdbolagens expansionskrav driver dem 
till att köpa upp allt större andelar av LSS-verksamheterna – vi får en fortsatt centrali-
sering till ett fåtal stora bolag som för att trygga sin expansion skaffar sig ett betydande 
juridiskt och politiskt inflytande över kommunerna. 

Det finns inga belägg för att privatiseringarna av offentlig sektor medfört de stora kva-
litets- och effektivitetsvinster som man hoppades på, slog SNS fast i en rapport (Kon-
kurrensens konsekvenser 2011) i september. Man kunde tillagt att också den ökade 
valfrihet som utlovats i stort sett uteblivit. 

Som förre ministern Bengt Göransson skriver: ”En stor del av den kommunala och 
landstingskommunala upphandlingsorganisationen har inte som det brukar påstås 
öppnat för en i verklig mening fri och på affärsmässigt sunda principer bedriven verk-
samhet i samhället, utan tvärtom för ett gigantiskt offentligförsörjt semiprivat profi-
terande, ett slags AMS-verksamhet för affärsmän som inte klarar att driva affärer på 
egen hand.” I sin bok ”Tankar om politik” (2010) ställer han frågan om vi i förhållande 
till samhället ska vara medborgare eller kunder. ”Att med öppna ögon verka för en 
samhällsutveckling där medborgarna i stället för att förmås ta ansvar för samhället 
får chansen att överge det leder på sikt till samhällets upplösning”. Han kunde tillagt 
att i ett sådant samhälle kommer de som tillhör LSS personkrets knappast att tillhöra 
vinnarna.

          HH
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J ag är vårdare på en gruppbostad för funktions-
hindrade. En kväll i augusti 2008  kom jag till 
mitt kvällspass. Utöver de vanliga sysslorna skulle 

jag denna kväll gå till en av våra tjejer på gruppbo-
endet som jag har lite extra ansvar för. Mitt ”fad-
derbarn” Ulrika som bor i en egen lägenhet. Ulrika 
har en lättare utvecklingsstörning och behöver hjälp 
med planering av sin vardag och sina inköp, då hon 
har svårt med abstrakt tänkande, som till exempel tid 
och pengars värde. 

Jag tänkte nog att detta skulle bli en kväll som alla 
andra, jobbet blir ju lätt lite slentrian där man tror sig 
veta vad som väntar. 

Ulrika hade väldigt stora problem med sin vikt och 
sitt ätande. Det var både för stora mängder mat och 
alldeles för ofta. Det vi försökte hjälpa henne med var 
att begränsa och förmana. Men vikten bara ökade. 

Rätt person på rätt plats?
Här var nu jag. En helt vanlig kvinna som gillade sto-
ra påsar godis och fikabröd till kaffet och jag skulle 
säga åt den här tjejen att det var precis det man skulle 
låta bli. Ingen pizza på helgen här inte. 

Kände mig som en hycklare, men det här var ju mitt 

arbete. Det var det här jag skulle hjälpa till med. Och 
visst var det så att jag visste bäst. Eller? Jag bar ju själv 
runt på lite övervikt. Men vaddå? Jag har ju faktiskt 
fött tre barn. Jag kunde ta tag i det här när som helst. 
Visste ju precis hur.

Tårar
Jag möttes i dörren av en tjej med tårar rinnande 
nedför kinderna. Vad har hänt? Just denna kväll be-
skriver nog både jag och Ulrika som starten till det 
som började som hennes resa, men som även blivit 
min. 

Ulrika grät för att hon skulle ställa sig på vågen. 
Hon förstod att det inte var några roliga siffror som 
skulle stå där och inväntade mig för att våga. Vågen 
stannade på dryga 89 kg. Med tanke på att Ulrika 
bara är 150 cm lång var ju detta alldeles för mycket. 
Ulrikas egna ord var: ”Jag måste ha hjälp! Jag orkar 
inte mer.”

Vad gör vi nu?
Ett extra inkallat planeringsmöte för Ulrika fick nu 
stå överst på agendan, jag var med i egenskap av Ul-

Att banta tillsammans

Om dubbelmoral
och om att lära av varandra 

Av Helena Helge, foto: Anneli Hildonen
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rikas fadder och även Ulrikas föräldrar var med på 
mötet. Vi bestämde att det nu fick vara slut på ham-
burgertallrikar och pizzor. 

Jag satt och skruvade på mig under detta möte för 
vem var jag egentligen att lägga dessa förbud? Jag 
som inte alls följde detta själv. Tog bilen till jobbet 
varje dag trots att det är cykelavstånd. Gillade fika-
bröd och godis. Men nu var det ju inte mig det gällde. 
Nu skulle vi ha fokus på Ulrika. 

Viktväktarna
Det tuffade på för Ulrika. Sakta men säkert. Men för 
mig gick det inte så bra. Vi hade en ständig dialog i 
vår personalgrupp samt med Ulrikas anhöriga. Vi be-

slöt att Ulrika skulle skriva in sig på Viktväktarna för 
att få lite extra hjälp med strukturen och tips om vad 
som är bra och inte bra. Viktväktarna var något jag 
kände till, hade ju provat det förut med ganska goda 
resultat och det gjorde att jag kunde vara till bättre 
stöd för Ulrika. Tankarna började komma även för 
mig. Kanske jag också skulle börja. När jag nu ändå 
ska vara ett stöd för henne varje onsdag på mötena. 
Varför inte gå själv också?

Sagt och gjort
En onsdag i november 2008 gick vi med bestämda 
steg till ett viktväktarmöte. Jag tog en första kontakt 
med konsulenten och förklarade att Ulrika behöver 

Namn: Helena Helge
Ålder: 37 år
Bor: Örebro 
Arbete: Jobbar som vår-
dare på en gruppbostad 
för funktionshindrade
Familj: Gift med Tho-
mas. Tre barn.

Namn: Ulrika Swärd
Ålder: 40 år
Bor: Örebro 
Arbete: Jobbar i 
Transport gruppen på 
Holmens dagliga verk-
samhet
Familj: Mamma Ing-Britt 
Pappa Gunnar och Bror 
Mikael med tre barn.
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lite extra stöd och hjälp 
att förstå vad som sägs på 
lektionerna. Hon kommer 
därför att ha med sig perso-
nal. Oftast kommer det att 
vara jag men ibland kan det 
vara någon annan. 

Jag ville inte lägga fokus 
på mig själv så jag förkla-
rade bara som hastigast att 
de gånger jag är med kom-
mer även jag att passa på 
att väga mig. Bara för att 
liksom. Jag gick ju som sagt 
inte för min egen del utan 
jag var ju där för att Ulrika 
behövde hjälp. Trodde jag 
då i alla fall.

Invägning
Ulrika vägde in på modiga 
82,6 kg. Även jag ställde mig 
på vågen och den visade på 
strax under 95 kg och vi kan 
säga så här att det blev en 
ögonöppnare även för mig. 
Jag började inse att även jag 
behövde hjälp. 

Som ny på Viktväktarna 
får man hjälp att sätta del-
mål. Det blir lättare om man 
planerar sin viktminskning 
i små etapper. Våra första 
mål var att gå ner 10 % av 
vår startvikt.

Svårigheter
Vi gjorde alltså detta till-
sammans. Ulrika hade inga 
problem att ta till sig all ny 
information. Hon hade ju 
redan en vana att planera 
sin dag. Nu gällde det bara 
att planera vad man fak-
tiskt stoppade i munnen. 
Det enda hon till en början 

Här är jag en i allas ögon högfungerande människa 
med jobb och familj. Lyckligt gift och med härliga 
vänner. Men jag lyckas inte. Tjejen som jag ska vara 
personal åt, som jag ska hjälpa med sitt liv och sina 
svårigheter. Hon lyckas. 

Från att ha startat den här resan som stöd och hjälp 
åt Ulrika märkte jag att vi faktiskt stöttade varandra. 
Viktväktarkonsulenter i all ära, det var Ulrika som 
fick mig att förstå. När hon tittade på mig och la sina 
numera smala armar i kors och sa: Det är inte svårt 
Helena, det man får äta äter man och det man inte 
får äta låter man bli. 

Då fick man lite av en aha-upplevelse. Det är precis 
så. Sen ska man så klart vara realistisk. Varken jag el-

hade svårt för var hur många points de flesta av hen-
nes favoritsaker innehöll. 

Man kan ju tycka och tro att jag skulle fixa det minst 
lika bra, men så var inte riktigt fallet. Jag fuskade som 
bara den. Skötte mig två dagar för att sen fuska den 
tredje. Men jag var alltid noga med att berätta för 
Ulrika hur hon skulle sköta sig. Dubbelmoral, jag vet! 
Ulrika nådde sitt delmål på 10 % ganska lätt medan 
jag gick ned två kg för att sedan gå upp ett.

Vem behöver hjälp egentligen?
Allteftersom månaderna gick och Ulrika nådde mål 
efter mål och jag bara kröp fram i snigelfart började 
jag fundera. Vem behöver hjälp egentligen? 

Från 89 kg till 60 kg. Invägning på Viktväktarna.
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ler Ulrika låter bli allt. Men vi 
försöker hitta bra alternativ.

Var är vi nu?
Jag är stolt att säga att Ulrika 
gick i mål på 60 kg i mars 2010 
och hon har sedan dess hållit 
vikten. Hon har fått minska 
på sin medicinering som 
hon äter mot sin epilepsi och 
mycket annat har också änd-
rats. Hennes självförtroende 
har stärkts och hon kan välja 
snygga kläder från de van-
liga avdelningarna. Hon har 
mycket lättare att ta beslut 
och har framför allt mycket 
mera ork till allt. Innan hen-
nes viktminskning var hennes 
relationer till anhöriga och 
personal ofta ansträngda, det 
var mycket förmaningar och 
tjat. Nu längtar Ulrika att få 
åka ut till sina föräldrar och 
hälsa på över helgerna och 
bara umgås. Vi i personalen 
hjälper givetvis Ulrika fort-
farande men allt går mycket 
lättare.  

Jag är minst lika stolt att jag 
nu äntligen klarat att nå mina 
10 %.Vid sista vägningstillfäl-
let var jag i varje fall nere på 
80 kg. Detta tack vare Ulrika. 
Hennes historia har även bli-
vit min. Och jag som inte har 
hennes hinder och svårighe-
ter tänker varje dag att jag 
måste bli mer som henne.

Sprider historien
I Örebro där vi båda bor spri-
der sig Ulrikas historia. Hon 
har varit med i en tidning 
som en grupp på en daglig 
verksamhet gör. Alla hon mö-
ter är helt förundrade och vill 
höra hur hon gjort. Detta har 
lett till att vi har fått föreläsa 

”Det är inte svårt Helena, det man får äta äter man och det man inte får äta låter 
man bli”, säger Ulrika Swärd.

om Ulrikas resa. Vi var i februari med på något som 
kallades Guldkornsdagarna i Örebro där vårdperso-
nal från hela Mellansverige var inbjudna. Vi hade två 
föreläsningar där jag och en kollega till mig berät-
tade om det hela ur från personalens sida och Ulrika 
själv var med och berättade med egna ord hur det 
varit för henne. 

Efter det har vi blivit kontaktade av arbetsgrupper 
från andra kommuner som gärna vill höra mer och 
ha vår hjälp. Ulrika själv har med hjälp av bekanta till 
familjen spelat in en kortfilm där hon själv beskriver 
vad hon lyckats med. Filmen ligger ute på youtube.

com och söker man bara på Ulrikas namn får man 
höra henne med egna ord berätta om det hon lyckats 
med.

Förhoppning
Vi hoppas så klart att detta ska kunna inspirera andra 
att ta steget. Att kanske våga trots uppenbara hinder. 
Och inse att det inte alltid är vi som personal som 
alltid vet bäst utan att vi alla kan lära av varandra.
Artikeln har tidigare varit publicerad i Amelia.
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V arje person som iakttar eller får kännedom 
om ett missförhållande inom en LSS-verk-
samhet är skyldig att rapportera det till hu-

vudmannen för verksamheten. 
Det är fråga om ett personligt lagstadgat ansvar. 

Från juli i år har riksdagen skärpt detta ansvar sam-
tidigt som man tagit bort personalens möjlighet att 
vända sig till tillsynsmyndigheten. Vad motiverar Re-
geringen till dessa förändringar?

Bakgrund
LSS-insatserna för personer med funktionshinder 
har försämrats successivt sedan kommunerna över-
tog ansvaret från landstingen 1995. Det förekommer 
övergrepp och missförhållanden och Socialstyrelsen 
beskriver i sin tillsynsrapport 2011 hur kommuner till 
och med bryter mot lagen. 

För sex år sedan beslöt Riksdagen att föra in en ny 
paragraf i LSS, den s. k. lex Sarah. Hjälpte det? Mins-
kade antalet missförhållanden? Det vet vi inte! Det 
saknas både statistik och nationell utvärdering av hur 
lex Sarah fungerat. Likväl skärper man lagen. Det är 
minst sagt ovetenskapligt och ett desperat försök att 
med juridik stävja ett problem som borde lösas med 
helt andra medel. 

Skärpning av lex Sarah
Nu stadgas det att den som iakttar eller får kännedom 
om varje missförhållande – inte bara ett allvarligt – är 
skyldig att genast rapportera det till socialnämnden 
eller den som driver en enskild verksamhet. 

Skyldigheten gäller även om det finns risk för att ett 
missförhållande ska uppstå. Dessutom för handlingar 
som någon, av försummelse eller annat skäl, underlå-
tit att utföra. Rapporteringen kan vara skriftlig eller 
muntlig. Ingen kan hindras från att vara anonym. 

Utredningen bör som regel inte göras av den när-
mast berörda chefen eller arbetsledaren. 

Gränslös utvidgning
Regeringen anger inte närmare vad som menas med 
försummelse. Man skriver bara att det är fråga om 
avvikelser från en god kvalitet i verksamheten. Det är 
i sig en stor utvidgning. 

Skyldigheten att rapportera gäller för alla anställda, 
oavsett för hur lång tid de anställs, liksom för prakti-
kanter och för personliga assistenter. Varje ny person 
i en verksamhet ska informeras om sin skyldighet. 

Skyldigheten gäller även om det innebär att man 
bryter mot tystnadsplikten i LSS § 29. 

Den enskilde som berörs bör alltid underrättas om 
ett missförhållande har inträffat. En rapport ska läm-
nas in oavsett dennes inställning, men med respekt 
för dennes integritet. Det finns inte någon sanktion 
mot den som inte rapporterar. 

I rapporteringen behöver man inte göra några 
överväganden om hur allvarligt missförhållandet är. 
Det blir istället en sak att utreda för den som bedri-
ver verksamheten. Huvudmannen är skyldig att do-
kumentera händelsen och  avhjälpa och undanröja 
missförhållandet. 

Det ska vara en påtaglig risk
Även risker för eventuella missförhållanden är man 
skyldig att rapportera. Men det måste vara en  på-
taglig risk. Det innebär att det inte får vara fråga om 
någon obetydlig, otydlig eller avlägsen risk, utan om 
en klar och konkret risk.

Om utredningen visar att det var ett allvarligt miss-
förhållande eller risk för ett sådant, ska den som dri-
ver verksamheten anmäla det till Socialstyrelsen. Det 
gäller oavsett om det har avhjälpts eller inte. 

Tidigare tolkning av allvarliga missförhållanden
Jag har bara hittat två inventeringar av vilka missför-
hållanden som man anmält tidigare, en från Skåne 

Nya lex Sarah:

Av Karl Grunewald

Personalen får ta hela ansvaret! 
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län 2008, där man inte särskiljer SOL från LSS, och 
en från Gävleborgs län 2007. Där gjordes det året 20 
lex Sarah-anmälningar. De innehöll dessa missförhål-
landen:

• Brister i bemötandet i sju av dem.
• Övergrepp (fysiska, psykiska och ekonomiska) 

och kränkande tilltalsord samt händelser där 
den enskilde blev tillsagda att göra saker som 
han/hon inte klarade av eller 
inte ville göra, i tolv anmälningar.

 • Brister i omsorgen, bl a mathåll-
ningen, tillsynen bl a nattetid och 
ej aktiverat larm i nio anmälning-
ar.

De missförhållanden som domine-
rat har haft karaktären av händelser 
där personal har anmält annan per-
sonal som ansvarig för händelsen. 
Mindre ofta handlar det om brister i 
omsorgen om den enskilde. 

I propositionen berör man inte 
denna skillnad i begreppet missför-
hållande.

Ansvaret ligger på personalen
Det är talande att regeringen lägger 
tyngdpunkten av ansvaret för en så-
dan här rapportering på den svagaste 
av de anställda, istället för på tjänstemän i ledande 
ställning och andra med akademisk utbildning. Det 
är i grunden oetiskt då flertalet inte ens har fått en 
grundläggande kompetens för att utföra sitt dagliga 
arbete och inte får den handledning de behöver. 

Den offentliganställda personalen har ju redan sin 
meddelarfrihet – vilken innebär att de har rätt att 
vända sig till massmedia och att arbetsgivaren inte får 
efterforska vem som är uppgiftslämnare. Men inom 

privat verksamhet har arbetsgivaren rätt att efter-
forska vem som meddelat sig med medierna och om 
någon anses illojal kan man förlora sitt jobb. 

Rapportera sina arbetskamrater
Ingenstans i propositionen om den utökade lex Sa-
rah står det om den speciella psykologi som det inne-
bär att som anställd rapportera till sin arbetsgivare 

om ett missförhållande. De besvä-
rande följderna för sitt eget anseende 
och sin relation till arbetskamraterna 
är uppenbara och sannolikt orsaken 
till misslyckandet med lex Sarah hitin-
tills. Det ska mycket till innan en an-
ställd rapporterar till sin arbetsgivare 
om missförhållanden med hänsyn till 
eget anseende och sin relation till ar-
betskamraterna.

Sv. Kommunalarbetarförbundet 
skriver i sitt remissvar att det före-
kommer att anmälaren drabbas av 
repressalier i sin anställning vilket i 
värsta fall har lett till uppsägning el-
ler avsked, men regeringen tar inte 
upp det. SKTF betonar att om en an-
ställd rapporterar borde det framgå 
att detta inte får leda till arbetsrätts-
liga konsekvenser och RSMH skriver 
att lex Sarah är olustig, den är lite av 
ett angiverisystem. 

Personalen saknar utbildning
Huvudorsaken till den försämrade kvaliteten i verk-
samheten är enligt min uppfattning att merparten av 
personalen saknar föreskriven utbildning. Då lands-
tingen lämnade över ansvaret 1995 hade över 90 % 
sådan. Nu anställer kommuner och privata utförare 
helt outbildad personal även när det rör sig om arbete 

Personalen får ta hela ansvaret! 

Sällan anmälningar inom 
privat verksamhet

Endast en enstaka enskild 
LSS-verksamhet i Skåne 
gjorde en lex Sarah-anmälan 
2008, medan det relativt sett 
gjordes ett betydande antal 
från de kommunala. De en-
skilda verksamheterna upp-
ger att man har kompetent 
personal med liten omsätt-
ning och att man utöver detta 
bedriver ett aktivt och syste-
matiskt arbete för att minska 
fel och brister. Man säger 
sig föra kontinuerliga samtal 
kring etik och bemötande. 
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med personer med ytterst 
komplicerade flerfunk-
tionshinder. Det sker trots 
att regeringen föreskriver 
att personalen ”ska ha den 
utbildning och erfarenhet 
som kan krävas för varje 
specifik uppgift”. Inte hel-
ler har regeringen anslagit 
några som helst medel för 

kompetensutveckling inom funktionshinderområ-
det, varken vid huvudmannaskiftet eller därefter. Till 
skillnad mot det flertal miljardsatsningar på kompe-
tensutveckling som gått till äldreomsorgen. Det är i 
grunden djupt odemokratiskt att de kunskaper vi har 
inte förmedlas till den personal som behöver dem. 
Personalens behov nonchaleras inte bara av kommu-
nerna utan även på högsta ort. 

Ingen arbetsledning, inga hälsokontroller
En annan orsak till missförhållandena är att persona-
len inte får de strukturella och ekonomiska förutsätt-
ningarna för sina insatser. Så t.ex hade tidigare varje 
gruppbostad sin enhetschef ständigt på plats. Men 
numera har cheferna ansvar för ett flertal verksam-
heter. Personalen får inte längre den handledning 
som de behöver. Det borde regeringen ha åtgärdat 
istället.

I varje landsting finns ett habiliteringsteam bestå-
ende av fyra – fem olika yrkesgrupper. Det är de som 
har specialistkunskaper om habiliteringen av perso-
ner med bl. a. utvecklingsstörning. Men sedan kom-
munaliseringen har de inget ansvar för uppsökande 
verksamhet till de svårast och livslångt funktionshin-
drade vi har i vårt samhälle. Och det förekommer 
inga regelbundna hälsokontroller eller läkarunder-
sökningar av dem som bor i gruppbostäderna, trots 
det stora antalet med tillkommande sjukdomar. Utan 
dessa insatser kommer de s.k. missförhållandena att 
fortsätta. Det borde regeringen ha åtgärdat istället.

Sanningen är att många kommuner inte vill ha en 
rättighetslag för funktionshindrade. Det sa Svenska 
Kommunförbundet redan vid övertagandet 1995 och 
så har det fortsatt. Man vill inte att stöd och service till 
barn, unga och vuxna med funktionshinder ska prio-
riteras. Istället anser man att regleringen av denna 
borde ingå i socialtjänstlagen.

Referenser

Regeringen. Proposition 2009/10:131.
Socialstyrelsen. Meddelandeblad nr 4/2011.
Socialstyrelsen. Föreskrifter och allmänna råd. lex Sa-
rah. SOSFS 2011:5.
Socialstyrelsen. Handboken om lex Sarah. Kommer att 
revideras.

En statlig utredning föreslår att följande lagtext 
förs in i LSS:

För utförande av uppgifter enligt LSS som inne-
fattar 

1. utredning och bedömning av behovet av in-
satser eller andra åtgärder, eller 

2. uppföljning av beslutade insatser är kommu-
nen skyldig att använda socialsekreterare som 
har avlagt svensk socionomexamen eller annan 
relevant examen på grundnivå i högskolan el-
ler som har sådan utbildning som erkänts av 
Socialstyrelsen.

Socialnämnden ansvarar för att den socialse-
kreterare som självständigt utför sådana arbets-
uppgifter som avses i denna paragraf har för 
uppgiften tillräcklig erfarenhet. Saknar social-
sekreteraren tillräcklig erfarenhet ska nämnden 
erbjuda denne lämplig introduktion och stöd i 
yrket under minst ett år.

Ökade krav på handläggare

Socialnämnden får använda en socialsekre-
terare med utländsk examen om den utländ-
ska utbildningen ensam eller tillsammans 
med yrkeslivserfarenhet kan jämställas med 
en svensk socionomexamen eller annan rele-
vant examen på grundnivå i högskolan. So-
cialstyrelsen bedömer om kraven enligt första 
stycket är uppfyllda.

Denna lagändring föreslås träda i kraft den 1 
januari 2013.
(Behörighetutredningen SOU 2011:65)

SKL:s reaktion
Sveriges kommuner och landsting, SKL, skriver 
i sitt remissvar att det är ingen lösning på kom-
petens att i lag reglera vilken utbildning som 
ska krävas för olika typer av arbetsuppgifter.

”Det är i grunden 
djupt odemokratiskt 
att de kunskaper vi 
har inte förmedlas 
till den personal 
som behöver dem.”
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S ocialstyrelsen anmodade socialförvaltningen 
i Vänersborg 2010-12-03 att redovisa hur man 
beräknade kostnaderna för maten för den en-

skilde på gruppbostaden Brinkebo. 
Förvaltningen svarade så här: 

”Grunden för självkostnadsberäkning av mat 
tillagad i gruppbostad

För att tillaga måltider på gruppbostaden ingår 
ett flertal moment, som inte ligger inom begrep-
pet omvårdnad. Dessa moment utgör en del av 
den kostavgift, som debiteras brukaren.

Inköpen på Brinkebo görs av personal utan 
medverkan av brukare. För att göra inköp krävs, 
att förvaltningen ställer fordon till förfogande. 
Dessa kostnader kan inte anses vara en omvård-
nadskostnad. Vi har skilt på begreppen tillagning 
och tillredning. När tillagning sker utan brukare, 
kan detta utföras av andra än omvårdnadsper-
sonal, t.ex. särskilt anställd kokerska, och utgör 
i så fall inte en omvårdnadsinsats. Motsvarande 
gäller, om mat köps från centralkök eller genom 
färdiglagade frysportioner.

I Vänersborg har vi valt att låta omvårdnadsper-
sonal utföra även tillagningsuppgifter, men sam-
ma åtskillnad mellan tillagningsuppgifter och 
tillredningsuppgifter är för handen oberoende 
av tjänstetitel.

Råvarukostnad för den mat som tillreds på 
gruppbostaden uppgår till ca 1 500 kr per månad 
och brukare. Kostavgift enligt högsta taxa (alla 
mål på gruppbostad) uppgår till 2 696 kr fr.o.m. 
2011-04-01. Om mellanskillnaden omvandlas till 
personaltid motsvarar det ca 4 timmars arbete 
i månaden per brukare eller ca 8 minuter per 
dag och brukare. Hela mellanskillnaden är dock 

inte personaltid utan även andra kostnader för 
transport, köksutrustning, el för tillagning m.m. 
ska täckas av denna mellanskillnad. Det säger sig 
självt att kommunen endast får ringa täckning för 
sina självkostnader genom denna taxesättning.”

I sitt beslut 2011-05-24 gör Socialstyrelsen denna 
bedömning:

”Tillredning av måltider i bostad med särskild ser-
vice för vuxna ingår som en del av stödet till den 
enskilde som behöver sådant stöd. Detta innebär att 
det strider mot LSS att ta ut avgifter för annat än för 
råvarukostnader, såvida inte den enskilde själv har 
önskemål om att få maten till sig på annat sätt, t ex, 
genom catering.”

Styrelsen skriver även att många av de boende i 
gruppbostaden har så omfattande funktionshinder 
att de inte kan medverka vid inköp och tillagning av 
maten. ”Därmed kommer de större möjligheterna 
till inflytande i praktiken inte dem till del.”

Socialstyrelsen beslöt att nämnden omedelbart 
måste säkerställa att de kostavgifter som tas ut av de 
boende i gruppbostaden B. inte avser annat än råva-
rukostnader och att de boende ges inflytande och 
medbestämmande över den mat som serveras. Och 
vidare att om dessa krav inte uppfylls kan Socialsty-
relsen komma att utfärda ett föreläggande med eller 
utan vite.

På detta svarade socialnämnden att den inte avser 
vidta några åtgärder med hänvisning till en pågående 
rättslig prövning i Förvaltningsrätten i Göteborg.

          K G

För att kunna ta ut högre avgifter för maten har Väners-
borgs kommun nog slagit rekord i fiffig ordakrobatik. 
Eller vad sägs om detta: För att kunna motivera den 
höga avgiften skiljer man på tillagning och tillredning av 
maten och anser sig kunna ta betalt för det senare!

I Vänersborg är tillredd mat 
  dyrare än tillagad!
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S ocialstyrelsen konstaterar att utbudet av sti-
mulans och fritidsverksamhet för dem på en 
gruppbostad är torftigt. Minskas antalet perso-

nal försvinner ofta stödet till sådana aktiviteter som 
att besöka affärer eller att gå på promenad. Den en-
skildes behov får stå tillbaka för kollektiva lösningar.

Vidare konstaterar man att ansökan om insatser en-
ligt LSS förhalas av kommunerna på olika sätt. Det 
gäller främst ansökan om kontaktperson, ledsagar-
service och bostad med särskild service. Det förekom-
mer att man inte fattar beslut förrän insatsen finns 
tillgänglig eller så uppmanas vederbörande att lämna 
in en intresseansökan när det finns en ledig plats. 
Helt olagligt.

Det händer allt oftare att en kommun inte tar hän-
syn till om en persona behöver bo i en liten grupp, 
utan placeras där det finns plats. Det förekommer 
även att en person flyttar från ett boende till ett annat 
för att ge plats åt någon annan.

Numera är antalet platser i en gruppbostad ofta 
fler än det rekommenderade antalet tre till fem. I 
extremfall kan det vara upp till tolv boende i samma 
gruppbostad !

Det förekommer samlokalisering av gruppbosta-
den med andra verksamheter, att gemensamhetsut-
rymmen används av fler än de som bor där, att ledsa-
garservice tas bort och brister i stöd och ledning av 
personalen, då chefer har ansvar för flera verksamhe-
ter och inte har möjlighet att finnas på plats. 

I ett tiotal inspektioner avslöjades brister i bemötan-
det med inslag av hot och våld vid konflikter. Risken 
för sådana ökar vid hög arbetsbelastning och begrän-
sade möjligheter till stöd och ledning.  Cheferna har 
ansvar för många verksamheter och kan inte kan vara 
på plats tillräckligt mycket, skriver Socialstyrelsen.

Vid granskning av hälso- och sjukvården vid bostä-
der med särskild service har man funnit brister vid 
hanteringen av läkemedel, i bedömningen av vad 
som är egenvård och i kopplingen till organisatio-
nerna för hälso- och sjukvård. 

Det förekommer att den boendes rörelsefrihet be-
gränsas i en gruppbostad genom att dörrar till kök 
och gemensamhetsutrymmen låses under vissa tider 
på dygnet, liksom att ytterdörrar hålls låsta och att 
grindar används för vissa utrymmen. 

I ett par verksamheter har man funnit att tvång an-
vänds i form av s. k. fasthållning och nedläggning. 
Anledningen är ofta att det inte finns tillräckligt med 
personal eller att personalen har bristfällig utbild-
ning.

Personalen är skyldig enligt lex Sarah att anmäla till 
chefen om den iakttar ett allvarligt missförhållande, 
men den bestämmelsen har inte fått genomslag över-
allt, ofta stannar anmälan hos chefen, skriver Social-
styrelsen.

Artikel i Dagens Nyheter
Två av de högsta cheferna på Socialstyrelsen, överdi-
rektören och tillsynschefen, skrev en längre artikel 
i Dagens Nyheter den 4. maj i år om rapporten. De 
skrev att det under flera år har gjorts omfattande cen-
trala satsningar för att höja kompetensnivån för per-
soner inom äldreomsorgen. Nu måste verksamheten 
för människor med funktionsnedsättningar priorite-
ras. Och för att höja kompetensen hos personal inom 
LSS-området behövs nationella kompetenskrav. Soci-
alstyrelsen inleder därför ett arbete för att formulera 
sådana. 

Föreskrifter och allmänna råd för insatsen bostad 
med särskild service för barn  eller ungdomar enligt 
LSS beräknas bli klara senare i år. Socialstyrelsen 
tar även fram en handbok om insatser till barn med 
funktionsnedsättning.

Artikelförfattarna framhöll till sist att personer som 
omfattas av LSS befinner sig i en oerhört utsatt situa-
tion. ”Tillsynen under 2010 som vi avrapporterat idag 
täcker bara en begränsad del av LSS-området. Det 
finns överhängande risk att övergreppen och missför-
hållandena är fler än dem vi upptäckt. Tillsynen inom 
området behöver därför förstärkas.”

LSS och kommunerna 
        går i otakt

Socialstyrelsen avslöjar allvarliga brister i en lägesrapport till regeringen 
om situationen under år 2010. På sex sidor sammanfattas resultatet av 70 
inspektioner av verksamheter för vuxna med funktionsnedsättning. Tillsy-
nen kommer så långt som det är möjligt att  prioriteras under 2011. 
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E tt beslut om en insats enligt LSS § 9 ska i prin-
cip verkställas omedelbart, eller i varje fall 
inom skälig tid. Så står det i LSS. Om det inte 

görs ska nämnden åläggas att betala en särskild avgift. 

Tremånadersgränsen
JO anser att man måste acceptera en rimlig tid för 
verkställighet, som dock inte får överstiga tre måna-
der.

Tre månader är även gränsen för kommunens rap-
port till Socialstyrelsen att ett gynnande beslut inte 
har verkställts. Därefter ska kommunen fortsätta rap-
portera var tredje månad tills beslutet har verkställts.

Socialstyrelsen ska hos förvaltningsrätten ansöka 
om att kommunen ska dömas att betala en särskild 
avgift då skälig tid passerats. 

Inte funnits tid
Under år 2010 inrapporterades hela 4 558 ej verk-
ställda beslut till Socialstyrelsen. Samma år ansökte 
Socialstyrelsen om särskild avgift i endast cirka 100 
fall. Socialstyrelsen har som förklaring angett att ”det 
har inte funnits utrymme att prioritera dessa ansök-
ningar.” 

Eftersom många beslut verkställs under tiden fram 
till sex månader efter beslutet, tycks Socialstyrelsen 
först därefter anmoda socialnämnden att förklara 
skälen till dröjsmålet. Praxis är dock olika i de olika 
regionerna, liksom hur lång tid det sedan kan gå 
innan Socialstyrelsen ansöker hos förvaltningsrätten 
om utdömandet av en särskild avgift. 

Samma ärende kan, som angivits, ingå flera gånger 
i de ca 4 600 under året inrapporterade, men jag 
skattar att de som överstiger sex månader utgör upp 
emot två tusen. I varje fall kan man konstatera att 
antalet 100, som dömdes under året, betydligt un-
derstiger det antal som borde dömas. Socialstyrelsen 

. . .och Socialstyrelsen 
             hinner inte med

Får inte den som har ett beslut på en insats enligt LSS denna inom skälig 
tid ska kommunen bötfällas, formellt ”betala en särskild avgift”. Förra 
året utfärdades 100 sådana domar, långt färre än vad det borde vara.

34 kommuner fick böta
34 kommuner i Sverige fick betala en särskild 
avgift, ”böta”, förra året, för att de inte kunde 
erbjuda en sökande en bostad enlig LSS inom 
skälig tid. I praktiken rör det sig om över sex 
månaders dröjsmål. Sammanlagt dömdes 
dessa kommuner att betala 6,6 milj. kr.  Läg-
sta belopp per dom var 10 000 kr, högsta en 
miljon. Bötesbeloppet avgörs av de kostnader 
som kommunen skulle ha haft för ett boende 
med 25 % påslag. Trelleborgs kommun döm-
des för sex försummelser till sammanlagt 2,8 
milj. kr.. (Dagens Samhälle nr 26/11).

medger även det i sin rapport och anger som skäl att 
”det har inte funnits utrymme för Socialstyrelsen att 
prioritera dessa ansökningar.” Man anger dock inte 
det antal man borde ansökt om.

Underminerar förtroendet
Det är naturligtvis allvarligt när Socialstyrelsen precis 
som kommunerna inte följer gällande lag. Det un-
derminerar förtroendet för Socialstyrelsens tillsyn. 

Om den det gäller finner att ett halvt år har gått 
och Socialstyrelsen inte hinner agera borde det stå 
fritt för denne att väcka talan hos förvaltningsrätten 
med hänvisning till den utredning som eventuellt 
Socialstyrelsen har hunnit göra. Det vore väl en bra 
avlastning för styrelsen. 

        K G
Referens
Socialstyrelsens tillsynsrapport 2011 enligt ovan. 

Socialstyrelsen. Tillsynsrapport 2011. Hälso- och 
sjukvård och socialtjänst. 12 sidor. Artikelnummer 
2011-5-4.

Vad saknar man? 
Det är påfallande att man vid inspektionerna sällan 
eller aldrig tar upp utbildningen av personalen eller 
omsättningen av personal. Samma sak med om de 
boende får daglig verksamhet och samverkan med 
personalen där. 

Man tar inte heller upp om man samverkar med 
landstingets habilitering och vilket expertstöd och 
vilken handledning som personalen får.
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Studierna om boendet upptar 34 sidor i rappor-
ten. Som en sammanfattning identifierar förfat-
taren ett antal problemområden. Att vi lyckats 

med en avinstitutionalisering i vårt land är forskarna 
överens om, skriver hon. Men vi har inte lyckats med 
den integrering som var målet. Vi håller på att få en 
transinstitutionalisering, dvs nya former av institutio-
ner. Både storleken, belägenheten och utformning-
en av gruppbostäderna ger en smygande segreger-
ing. Den nya generationen som växt upp hemma är 
van vid att röra sig fritt och delta i en rad aktiviteter. 
När de flyttar in i en gruppbostad skolas de långsamt 
in i en relativ isolering till priset av gemenskap i grup-
pen.

Men också ett eget boende som i en 
servicebostad kan leda till ensamhet och 
isolering när man inte får tillräckligt med 
personalstöd.

Vilka ska bo i gruppbostad?
Ett konstant problem är sammansättning-
en av vilka som ska bo i en gruppbostad. 
En del kommuner har särskilda gruppbostäder för 
äldre eller för ungdomar, men det går inte i mindre 
kommuner. Vanligt är att man försöker differentiera 
efter funktionsnivå. Men det hindras av att trycket på 
intagning är stort. Några forskningsresultat att luta 
sig mot finns inte. Utvecklingen mot stora gruppbo-
städer motverkar strävan mot en differentiering för 
brukarens bästa. Hade alla gruppbostäder haft ett an-
tal på fyra som var normen i början av uppbyggnaden 
hade problemet varit mindre. 

Några har forskat på hur det gemensamma utrym-
met används. Det speglar den ideologi som persona-
len följer – alltifrån familjelik sammanhållning till 
långt driven individualisering.

Olika kulturer i gruppbostäderna
Det forskas påfallande lite om betydelsen av perso-
nalens utbildning. Det finns inte ens någon statistik 
på vilken utbildning de har. Följden av bristande ut-
bildning blir att det uppstår en rad olika ”kulturer” i 
gruppbostäderna. De flesta av dem karaktäriseras av 
att personalen behåller makten. I en studie visas att 
högre utbildning gör personalen mera medveten om 
maktförhållandet till brukarna, men trenden är att 

personalen håller en viss distans till de boende. Po-
sitivt är att det inte råder samma  tidsbrist och stress 
som i äldreomsorgen.

Några forskare har studerat relationen mellan an-
höriga och personal. Föräldrar känner sig åsidosatta 
när de inte kan påverka situationen. Det uppstår lätt 
ett konkurrensförhållande.

Inga jämförande studier
Jag tycker att det är intressant att notera att det inte 
görs några jämförande studier med försökverksam-
het av olika art. Inte heller någon form för kvalitets-
mätning i bostäderna. Kunskapsöversikten redovisar 
hur ett  amerikanskt valideringsinstrument har prö-
vats, men det tycks inte ha kommit till användning. 

Daglig verksamhet
Referaten av studierna om daglig verksamhet upptar 
20 sidor. Man kan förstå att många forskare fascine-
rats av en sådan mångfasetterad verksamhet ständigt 
i utveckling, både med hänsyn till innehåll som till 
form. Den industriella tillverkningen har ju praktiskt 
taget upphört och alltfler får individuella placeringar 

eller arbetar i små utflyttade grupper. 
Mycket forskning handlar om det offi-

ciella målet:  att verksamheten ska leda 
till ett arbete i den öppna arbetsmark-
naden. Men det målet nås endast av en 
procent av brukarna per år. 

Detta mål blir alltmer aktuellt genom 
att allt fler ungdomar hänvisas till daglig 
verksamhet trots att många av dem inte 

alls vill ha den insatsen. Kunskaper saknas om vilket 
stöd de individuellt placerade behöver och om hur 
brukarnas liv och behov ter sig under olika faser av 
livet.

Inget om de svårast funktionshindrade
Det är påfallande hur lite man har studerat de svårast 
funktionshindrade i daglig verksamhet och det finns 
inte något om betydelsen av fortlöpande habilite-
ring. Hur förhåller sig vår strävan att stödja personer 
så att de fortsätter att utvecklas under hela sitt liv till 
rätten till ”ett liv som andra”. Inte heller refereras 
något om samverkan mellan daglig verksamhet och 
de ansvariga för det särskilda boendet. 

Jag tycker att det är dags att erkänna daglig verk-
samhet som ett unikt inslag i vår kultur. Det är en 
frizon för personer med särskilda behov och ett före-
döme för hur de kan tillgodoses.

      K G

Socialstyrelsen Bostad med särskild service och 
daglig verksamhet. En forskningsöversikt. 
Artikelnr. 2011-2-6.

Regeringen har beställt kunskapsöversikter av 
Socialstyrelsen inom olika områden. Nu har 
en sådan publicerats om bostad med särskild 
service och daglig verksamhet enligt LSS. Den 
har gjorts av docenten Nina Nikku, Universi-
tetet i Linköping, och omfattar rapporter un-
der de senaste tio åren från Sverige och Norge. 

Vad vet vi egentligen om 
gruppbostäder och daglig verksamhet?

”Det forskas 
påfallande lite 
om betydelsen 
av personalens 
utbildning”
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Revolutionen är över!
Tillbakagång i Norge trots 

välformulerad ideologi  

Professor Jan Tøssebro undersökte bostäderna i 36 kommu-
ner. ”Det var mycket värre än jag väntat mig”, säger han.

D et var något av en revolution i Norge när an-
svaret för omsorgerna om utvecklingsstörda 
övergick från en särskild statlig organisation 

till kommunernas integrerade verksamheter. Revolu-
tion därför att övergången var radikal och tog endast 
två år (1990–1991). Staten betalade kommunernas 
uppbyggnad och föreskrev att det skulle bo fyra per-
soner i gruppbostäderna. Kommunerna skulle se till 
att det blev: 

”...en vanlig bolig i et vanlig bomiljö.” 
1994 slogs de olika statsbidragen till kommunerna 

samman vilket medförde att kommunerna  kunde an-
vända anslagen för utvecklingsstörda mer flexibelt. 

Brist på bostäder och daglig verksamhet
Därefter gick utvecklingen långsamt – det har hela 
tiden varit brist på bostäder och daglig verksamhet. 
Kommunerna började lägga gruppbostäderna intill 
varandra eller vid annan kommunal verksamhet – 
hälften av dom – och antalet som bor i gruppbostä-
derna har ökat markant. 

Efter 2001 bor det sju eller fler personer i de flesta 
nya gruppbostäder och kommuner har börjat bygga 
stora ”bo- och habiliteringscenter”. Ett av dem har 
60 platser och det planeras ett med 54 platser, ett an-
nat med 57 platser, ett flertal med 24–27 platser. På 
dem bor både äldre personer, utvecklingsstörda och 
andra personer med funktionshinder. 

Värre än väntat
Jan Tøssebro, som är professor i sociologi, har gjort 
en inventering i 36 kommuner Han  säger att det är 
mycket värre än vad han hade väntat sig. Platsanta-
let per enhet har ökat dramatiskt och man blandar 
boende med andra omsorgsbehov. Det sker överallt 
utom i de allra minsta kommunerna. Värst är det i de 
mellanstora. Därtill kommer att 10–16 % av de bo-
ende inte har någon daglig verksamhet. 

Tøssebro visar att i de små boendeenheterna är 
personalen nöjd med tillgången på vägledning och 
stöd. De har en större stabilitet och personalen har 
mindre ofta ansvar för personer med motstridande 
behov. Det är hälften så stor risk för att  resurserna 
begränsar fritidsaktiviteter i dem som i de stora.

Det finns inget som tyder på att stordrift är eko-
nomiskt fördelaktigare, skriver Jan Tøssebro. För-
delarna upphävs av nackdelarna när man passerar 
fyra personer per enhet. De allra minsta blir dock 
dyrare om man behöver nattvakt. Den hjälp som den 
enskilde får reduceras oftare på de stora än på de 
små enheterna och forskare i England har visat att 
upplevelsen av en lägre livskvalitet gjorde sig särskilt 
gällande hos personer som bodde i stora grupper. 

Därtill kommer att stora gruppbostäder skiljer ut sig 
från omgivningen mer än små. Redan de med 5–6 
samboende skiljer sig från de med 2–4 och det rap-
porteras om mer trakasserier i de stora än i de små. 
Anhöriga föredrar små gruppbostäder. Tøssebro 
fann inte att storleken hade en säkerställd betydelse 
när personalen skattade graden av brukarnas själv-
bestämmande. Det avgörande för det tycks vara den 
enskildes funktionsnivå. 

Det finns inga regler i Norge
I Norge ingår insatser för utvecklingsstörda personer 
i Socialtjänstlagen. Det finns inga regler för grupp-
bostädernas storlek, utformning eller placering. I 
det betänkande som föreslog kommunaliseringen 
rekommenderades att de olika insatserna skulle lag-
stadgas för att öka rättssäkerheten, men så blev det 
inte. Numera finns det inte ens någon fortlöpande 
statistik över antalet utvecklingsstörda eller insatser-
na för dem. Dom har formellt försvunnit.

Det största hotet
Johans Tveit Sandvins, även han professor i socio-
logi, skriver att reformen genomfördes under ett 
ideologiskt högtryck som dessvärre försvunnit. Den 
var dock mera en motideologi mot anstaltsvård än 
en vägledning för alla de praktiska problemen som 
följde på den nya omsorgen. 
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Jan Tøssebro. Infridde mål eller bruttne visjoner? 
SOR Rapport nr 3/2011
Johans Tveit Sandvins. Er premisserne og rammevil-
kårene i dag forskjellige sammenlignet med for 20 
år siden? Rapport nr 4/2011
Ledaren SOR Rapport nr 3/2011
Anna Kittelsaa, Jan Tøssebro. Store bofellesskap for 
personer med utviklingshemning. Noe konsekven-
ser. Rapport 2011, NTNU, Samfundsforskning AS. 

Ä ven i Danmark opponerar man sig mot kommu-
nernas nerskärningar inom handikappomsor-

gen. Det ekonomiska tillskott från staten som man 
fick efter kommunaliseringen 2007 används till vad 
man vill. Åtta av tio handläggare anser att ekonomis-
ka hänsyn spelar en större roll än sociala värderingar 
vid besluten. Antalet överklaganden har nästan för-
dubblats under tre år.”Den högt specialiserade in-
sikten och erfarenheten” om funktionshinder gick 
förlorad 2007. ”Ta bort uppgiften från kommunerna 
och lägg den på regionerna eller på staten och åter-
etablera rättssäkerheten för en av samhällets mest 
utsatta grupper”, skriver ordförande i Sklerosfören-
ingen. 
(Kristeligt Dagblad 2011-08-27).

Protester i Danmark 

Stiftelsen SOR 
Samordningsrådet for arbeid for mennesker med ut-
veklingshemning ger bland annat ut en innehållsrik 
tidskrift Rapport som man kan läsa på deras hemsida: 
www.samordningsradet.no

NFU
Norsk Forbund for utviklingshemmede, har en (något 
rörig) hemsida. Där kan man bland annat läsa gamla 
nummer av tidningen Samfunn for alle som har många 
bra artiklar: www.nfunorge.org

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemmede, 
NAKU är Norges kunskapscenter. Där finns, filmer, ar-
tiklar och en nära nog heltäckande kunskapsbank: 
www.naku.no

Utviklingshemning og aldring, Ua
Aldring og Helse. Nasjonalt kompetansecenter. Har en 
fantastiskt duktig avdelning som enbart inriktar sig på 
personer med utvecklingsstörning. Där finns mycket 
kunskap att hämta: www.aldringoghelse.no

Helsekompetanse
I Norge kan man studera på nätet. Helsekompetense 
har en rad olka nätkurser. ”Mangfold og muligheter” 
är en omfattande gratiskurs som personal inom LSS-
verksamheten kan delta i: www.helsekompetanse.no

Men i Norge är man bäst 
     på kunskapsförmedling!

F ör den som söker kunskap på nätet finns 
inte så mycket i Sverige. Offentliga utred-
ningar och viktigare dokument och skrifter 

kan man ladda ner från:
Socialstyrelsen (www.socialstyrelsen.se), 
Specialpedagogiska skolmyndigheten 
(www.spsm.se) och 
Hjälpmedelsinstitutets (www.hi.se).
Och så finns ju Intras arkiv (www.intra.info)!
Men i Norge är man betydligt duktigare på kun-
skapsförmedling. Här är några bra hemsidor:

NAKU

Ett stort antal av de omsorgskomplex som nu ska-
pas skulle avvecklas om reformen genomfördes idag. 
De utgör kanske idag det största hotet mot de värde-
ringar som lanserades under reformen. Kommuner-
na befinner sig under stor press och staten, som ska 
garantera medborgarnas rättigheter gör ingenting, 
inte ens för dem som de borde ha ett särskilt ansvar 
för, skriver Johans Tveit Sandvins. 

      K G
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Historiskt sett har medborgares skyldigheter 
formulerats först medan rättigheterna har 
kommit i andra hand. Och som medbor-

gare har vi många fler lagfästa skyldigheter än rät-
tigheter. 

Men både skyldigheter och rättigheter är beting-
ade av en rad förutsättningar.  De är som det heter 
relativa. 

Olika slags rättigheter
De starkaste rättigheterna kan man kalla egentliga 
eller reella rättigheter. De karaktäriseras av att man 
kan förutse dem och att man i regel kan utkräva 
dem i en domstol.

Mindre starka är de målinriktade rättigheterna 
som de i LSS, där det stadgas att den enskilde ska 
tillförsäkras goda levnadsvillkor. Samma sak med 
FN-konventionens  rättigheter för funktionshin-
drade.

Servicerättigheter eller indirekta rättigheter är 
sådana som i Hälso- och sjukvårdslagen. Där ges 
den enskilde rätt till information och ett humani-
tärt bemötande men i övrigt är denne helt bero-
ende av expertens bedömning. Det har dock skett 
en successiv övergång från att patienten är en pas-
siv mottagare till att bli en konsument av vård och 
omsorg – från ett objekt till ett informerat subjekt.

Rättigheterna inom sinnesslövården
Den första lagen om sinnesslövård trädde i kraft 
1945 och gällde bara bildbara sinnesslöa barn. I 
den stadgades att landstingen skulle anordna skol-
hem och arbetshem för bildbara sinnesslöa barn 
och unga och att myndigheterna skulle anmäla de 
barn som inte klarar folkskolan för intagning, så-
vida inte föräldrarna gjorde det. En enda egentlig 
rättighet skrevs in i lagen: Man kunde klaga hos 
Skolöverstyrelsen över inskrivningen.

Tio år senare kom 1954 års lag om undervisning 
och vård av vissa psykiskt efterblivna. Landstingen 
skulle nu ansvara även för vården av de obildbara 
barnen, unga och vuxna. Ett betydande undantag 
var att staten skulle ansvara för dem med kompli-
kationer, de svårskötta och dem med asocialitet.  

Skyldigheten att underkasta sig vård reglerades 
utförligt – en paragraf handlar t.o.m. om polisens 
handräckning. Klagan över in- och utskrivning 
kunde anföras hos ämbetsverken. Det angavs inga 
andra rättigheter. 

Platsbristen var mycket stor. Fick man ingen 
hjälp kunde man klaga hos ämbetsverken, som 
kunde påpeka angelägenheten hos landstingen 
eller överläkaren på specialsjukhusen.

FRÅN TVÅNG TILL 
Av Karl GrunewaldRÄTTIGHETER

I 1954 års lag om undervisning och vård av vissa psykiskt 
efterblivna reglerades skyldigheten att underkasta sig vård. 
Miljö från Vårdhemmet Värnhem, Norrköping, 1963. 

17
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Omsorgslagen 1968 behöll tvånget
Omsorgslagen som började gälla 1968 byggde i hu-
vudsak på 1954 års lag, men nu blev  landstingen 
huvudmän för alla omsorger – även de s. k. statliga.  
Ett antal nya insatser  infördes, t. ex. förskola och 
träningsskola och daglig verksamhet även för dem på 
anstalter. Skrivningen om landstingens skyldigheter 
skärptes.

Tvånget behölls och antalet paragrafer om rättssä-
kerheten vid in- och utskrivning nästan tredubblades. 
Man kunde besvära sig  hos en särskild beslutsnämnd 
i varje landsting, hos den psykiatriska nämnden eller 
ämbetsverken beroende på art av ärende. 

Inte heller i denna lag 
står det något om andra 
rättigheter. Det står inget 
om målsättningen med 
eller innehållet i verksam-
heterna. Likväl blev om-
sorgslagen omskriven som 
ingen annan. Mycket be-
rodde på  termen omsorg 
– det var första gången 
den användes för en sam-
hällsinsats och den blev 
länge förbehållen dem 
med utvecklingsstörning. 
Därtill kommer lagens 
krav på nya verksamheter, 
vilket stämde bra med det 
politiska klimatet på den 
tiden.

Attitydgenombrott
När ett attitydgenombrott 
en gång har skett hos be-
folkningen är det närmast 
omöjligt att erinra sig hur 
det var innan. Och några 
mätetal finns inte. Men 
ökningen av antalet perso-
nal säger mycket. Från att 
de 1967 var 6 300 var de 
dubbelt så många 1973. 
Därefter fördubblades an-
talet ännu en gång till 24 200 år 1984. 

Till detta ska fogas att FUB sedan i varje fall mit-
ten av 1960-talet hade växt sig stark och pressade 
landstingen och regeringen. FUB var även aktiv vid 
tillkomsten av FN:s deklaration om rättigheter för 
psykiskt utvecklingstörda, 1971. 

Omsorgskommittén 1979
De ökade kraven på landstingen och de ökade kost-
naderna, tvingade regeringen att 1979 tillsätta en 
parlamentarisk utredning om omsorgslagens fram-
tid. Betänkandet kom 1982. I den kan man för första 
gången läsa om principer för insatserna och om be-
greppen ”ett samhälle för alla, normalisering, inte-
grering, helhetssyn, individualisering, integritet” etc. 
Ett kapitel handlar om inflytande för den enskilde 
och dennes företrädare, men det står inget om den 

enskildes rättigheter trots FN-deklarationen 1971. 
Det beror sannolikt att den aldrig kommenterades av 
regeringen och än mindre lades fram för riksdagen.  

Det är anmärkningsvärt att Omsorgskommittén 
inte tog upp något om rätten att överklaga nekad 
omsorg. Jag kan endast erinra mig resonemanget 
att möjligheten att klaga hos tillsynsmyndigheterna 
hade använts så lite att det inte behövdes. Men när 
vi skrev propositionen några år senare hade social-
tjänstlagen varit i kraft med nyheten att kunna över-
klaga i domstol. Då fick vi gehör för att detsamma 
måste gälla för den nya lagen. 

Det stora lyftet 
– 1985 års lag
1985 års lag ersatte om-
sorgslagen. Personkretsen 
vidgades med dem som 
förvärvat en hjärnskada i 
vuxen ålder och dem med 
barndomspsykos (dåtida 
beteckning för svår au-
tism). Lagen betecknades 
som en pluslag till främst 
socialtjänstlagen. Det 
hänger samman med att 
socialtjänstlagen innehöll 
en särskild paragraf som 
riktade sig till människor 
som möter betydande svå-
righeter i sin livsföring på 
grund av fysiska, psykiska 
eller andra skäl, medan 
1985 års lag riktade sig till 
en specificerad person-
krets i behov av särskilda 
omsorger. Denna något 
flytande avgränsning har 
lett till problem alltsedan 
dess.

I lagen stod det att den 
enskilde ska tillförsäkras 
goda levnadsvillkor, till 
skillnad från skäliga, som 
det står i socialtjänstlagen 

än idag. Det kom att betyda mycket vid överklagan-
den hos domstolar. 

Och för första gången stadgades om målet med 
verksamheterna: De ska syfta till att den enskilde får 
leva som andra och i gemenskap med andra. Därtill 
kommer formuleringar om respekt för den enskildes 
självbestämmanderätt och integritet. 

Alla tvångsbestämmelser togs bort ur lagen och allt 
om särskolan överfördes till skollagen.

Nyheten att kunna klaga över nekad omsorg fick 
sin egen dramatik. Regeringen skrev först att dom-
stolens bedömning endast skall handla om frågan 
om rätten till en omsorg – inte utformningen av 
den – och dessutom göras på grundval av de resurser 
som finns i landstinget. Det där gillade inte Lagrå-
det som skrev att eftersom kvaliteten i omsorgen är 
angiven i lagtext måste domstolen kunna bedöma 
även denna. Och när det gällde landstingets resurser 

FN:s deklaration om rättigheter 
för psykiskt utvecklingsstörda 
1971

I deklarationen anger den första paragrafen inrikt-
ningen: Den utvecklingsstörde har, så långt det 
överhuvudtaget är praktiskt möjligt, samma rättig-
heter som andra människor. Efter att deklarationen 
antagits sattes en affisch upp på alla dagcenter och 
inrättningar i landet med rubriken: 

Dina friheter och rättigheter

• Du har samma friheter och rättigheter som 
alla andra.

• Du får säga och skriva vad du vill.
• Du har rätt få veta vad som händer.
• Du får gå på alla slags möten.
• Du får bli medlem i föreningar.
• Du får tillhöra vilken kyrka du vill.
• Du får demonstrera och tillsammans med 

andra visa vad du tycker.
 
Det var närmast revolutionärt, inte minst för perso-
nalen. Det gav dem och de anhöriga en grund för 
sin kamp för bättre förhållanden.
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naskapet från landstingen, m.m..
I Handikapputredningens betänkande som kom 

1991 skrevs det om Europarådets deklaration om 
mänskliga rättigheter och om Barnkonventionen 
som just hade kommit. Det skrevs mycket om det 
individinriktade demokratiidealet, målstyrning och 
brukarinflytande. I ett särskilt kapitel stod det om 
människosyn och människovärde, om integritet och 
självbestämmande, om full delaktighet och jämlik-
het, om tillgänglighet och helhetssyn. Men även om 
hur en rättighetslag ska utformas. Mycket psykologi 
och mycken klokskap!

Ansvaret för särskolan flyttades över från lands-
tingen till kommunernas vid olika tidpunkter under 
1990-talets första hälft och från 1995 kom LSS att 
gälla.

Juridik och omsorg
I en rättstat förutsätts att samhället styrs av rättsnor-
mer och inte av moral eller politisk ändamålsenlig-
het. Men tillämpningen förutsätter allmänhetens 
stöd och politikernas acceptans. En rättighetslagstift-
ning som den för personer med funktionshinder 
måste bäras upp av en medvetenhet och solidari-
tet hos allmänhet, tjänstemän och politiker för att 
fungera. Rättigheterna måste vila på en humanistisk 
grundsyn och kunskaper om funktionshindrets inne-
börd och effekten av goda omsorger måste spridas 
fortlöpande.

 Sedan de absoluta rättigheterna formulerades i 
1985 års lag har det inträffat flera tecken på huvud-
mannens bristande acceptans. Så t. ex. förekom det 
att landstinget inte tillhandahöll den enskilde en så-
dan insats som denne var tilldömd. För att stävja ett 
sådant domstolstrots ålades huvudmannen att betala 
en särskild avgift om insatsen inte ges inom skälig tid. 
Samma sak om huvudmannen inte inom skälig tid 
tillhandahåller den enskilde en insats som denne är 
berättigad till enligt beslut. Även andra skärpningar i 
lagtexten har införts i LSS. 

För mig och för andra är det en paradox att en 
demokratiskt vald offentlig myndighet kan bötfällas. 

Jag levde i den föreställningen att en sådan – per de-
finition – följer förelagda lagar. Men vi har tvingats 
iaktta en fortlöpande devalvering av efterlevnaden 
med ökade juridiska förelägganden som följd.   

Det finns ett alternativ eller i varje fall ett komple-
ment till mera juridik och det är att systematiskt och 
fortlöpande föra fram motiven till de särskilda rät-
tigheterna i LSS och andra lagar. Allmänhetens för-
ståelse måste hållas vid liv och politikernas kunskaper 
måste ökas. Det är vad jag förstår endast undantagsvis 
som förtroendemännen i socialnämnderna får nå-
gon utbildning i gällande regler och föreskrifter och 
kunskaper om funktionshindrades levnadsvillkor. 
Detsamma gäller chefstjänstemännen, vars bedöm-
ning och inställning tillsammans med nämndens, 
kan vara avgörande för dåliga eller goda levnadsvill-
kor för den enskilde.   

En summering
Ända fram till tiden efter andra världskriget togs ut-
vecklingsstörda barn, unga och vuxna om hand på 
ideell grund av enskilda, av landstingen eller av sta-
ten. Endast vid vård på mentalsjukhusen förelåg en 
rätt att klaga och en skyldighet att vårdas. 

De särskilda omsorgsformerna var väl etablerade 
(men helt otillräckliga) då landstingens ansvar lag-
fästes 1945 och 1954, vilket innebar indirekta rättig-
heter för den enskilde. Samtidigt infördes tvånget: 
den enskildes skyldighet att i vissa fall underkasta sig 
undervisning eller vård. 

Det skulle dröja ända till 1985 innan allt tvång togs 
ut ur lagstiftningen och rätten till målinriktade insat-
ser och goda levnadsvillkor infördes. Det fick effek-
ten att det successivt avslöjades vilken underpriviligie-
rad grupp de med omfattande funktionshinder var.

En rättighetslag måste bäras upp av en medveten-
het och en solidaritet hos beslutsfattare och allmän-
het för att kunna fungera. Solidariteten och medve-
tenheten kan inte ersättas av ökade juridiska föreläg-
ganden och sanktioner.

kom det mycket snart ett domslut från 
Regeringsrätten att, med hänsyn till de 
samlade resurser som stod landstinget 
till förfogande, kan inte resursbrist 
vara skäl till nekad omsorg av en en-
skild person. Denne fick därigenom en 
absolut rätt till t. ex. sjukgymnast. Det 
var första gången i vår historia som en 
person med funktionshinder priorite-
rades framför andra.

 
Ytterligare en utredning
1989 tillsatte Bengt Lindqvist Handi-
kapputredningen. Då den nya om-
sorgslagen antogs hade man olika 
uppfattningar om personkretsen. 
Alltfler grupper krävde att få samma 
rättigheter som personer med utveck-
lingsstörning. Därtill kom kraven på att 
kommunerna skulle överta huvudman-

Från och med 1985 års lag rensades alla tvångsbestämmelser bort. Den enskilde 
”ska tillförsäkras goda levnadsvillkor”. Assar Ericsson bor i en egen lägenhet i 
gruppbostad. Foto: Stefan Ilstedt, 2009.
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I nom socialtjänsten, inklusive LSS-insatserna, 
får skyddsåtgärder användas endast efter med-
givande av den det gäller. Det ställer betydande 

krav på personalens lyhördhet. Med skyddsåtgärder 
menas inlåsning, bälte, brickbord, sänggrind m.m. 
Socialstyrelsen har gett ut en särskild information 
om detta.

Ingen lagstiftning än
Redan 1999 skrev styrelsen till Socialdepartementet 
att rättssäkerheten för äldre  per-
soner med nedsatt beslutsförmåga 
måste stärkas. Beslut om tvångs- 
och skyddsåtgärder måste fattas 
med stöd av en lag. Men det dröj-
de innan departementet tillsatte 
en  utredning. Ett förslag publice-
rades först i ett betänkande 2006. 
Förslaget har dock inte accepte-
rats som underlag för en lag – se 
artikel på nästa uppslag! 

Föreskrifter stred mot Europa-
konventionen
I detta läge beslöt Socialstyrelsen 
(Meddelandeblad nr 2/2010) att 
tidigare föreskrifter och allmänna 
råd skulle upphöra att gälla efter-
som de inte hade stöd i någon lag. 
Det gällde dels en kungörelse från 
1980 som tillät att vissa tvångsme-
del fick användas efter läkarordi-
nation inom somatisk långtids-
sjukvård, dels allmänna råd från 
1992 om skyddsåtgärder för perso-
ner med åldersdemens,  som tillät att t. ex larm fick 
användas utan den enskildes samtycke.

Socialstyrelsen skriver i meddelandebladet att det 
tvång och de begränsningar som förekommer inom 
demensvården strider mot Europakonventionen och 
vår regeringsform, där det står att varje medborgare 
är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat 
kroppsligt ingrepp och frihetsberövande. 

Med ”det allmänna” menas offentlig och enskild 
veksamhet och med ”påtvingat kroppsligt ingrepp” 
menas i första hand våld, men även läkarundersök-

ningar utan samtycke, tvångsmedicinering m.m. 
Med frihetsberövande avses att någon förhindras att 
förflytta sig utanför ett rum eller annat begränsat om-
råde.

 Undantag från regeringsformen kan endast göras 
med stöd av särskild lag exempelvis sådan som gäller i 
vård av missbrukare, vård av unga, psykiatrisk tvångs-
vård och rättspsykiatrisk vård. Någon sådan lag som 
riktar sig till vård av personer med demenstillstånd 
eller till LSS-verksamheterna finns som sagt inte.

Nödvärn
I LSS stadgas att all verksamhet ska 
vara grundad på respekt för den 
enskildes självbestämmanderätt. 
Det innebär att varje åtgärd, in-
grepp eller insats kräver samtycke 
av den det gäller. Enda undanta-
get är nödvärn. 

I meddelandebladet refererar 
Socialstyrelsen även till de be-
stämmelser i brottsbalken som 
gäller nödvärn för att  avvärja 
fara för liv, hälsa, egendom. Ett 
sådant nödvärn kan användas när 
situationen inte kan lösas på ett 
mindre ingripande sätt och den 
kan endast tillämpas undantags-
vis. Nödrätten kan inte tillämpas 
inom hälso- och sjukvården eller 
socialtjänsten under en längre tid 
med motiveringen att det är fråga 
om en pågående nödsituation.

LSS och tvång
I meddelandebladet tar Socialstyrelsen upp begrep-

pet samtycke. Sådant ska ges vid tiden för åtgärden  
och förutsätter att vederbörande förstår innebörden. 
Om det är fråga om en åtgärd som man bedömer 
som nödvändig att vidta hos en person som inte har 
förmåga att på ett övertygande sätt lämna ett sam-
tycke, får det bli vägledande hur vederbörande i sina 
reaktioner upplever åtgärden, skriver man. En sådan 
bedömning kräver god kännedom om vederbörande 
och stor lyhördhet för dennes vilja. God man, anhö-
rig eller närstående kan inte ersätta den enskildes 
samtycke. Däremot bör de informeras och rådfrågas.

Får man använda skyddsåtgärder ?

Viktigt med samarbete!

Det är särskilt viktigt att ansvariga 
för LSS-boenden söker samarbete 
med ansvariga för äldreomsorgen 
då man planerar omsorgen om en 
person med en demensjukdom. Man 
uppskattar att antalet demenssjuka 
inom äldreomsorgen är 50 %, av vil-
ka halva antalet bor i ett speciellt de-
mensboende. Antalet demenssjuka 
i gruppbostäder enligt LSS kan skat-
tas till ca 20 % av de boende. I 4 § 
LSS stadgas att insatser enligt LSS 
inte innebär någon inskränkning i de 
rättigheter som den enskilde kan ha 
enligt någon annan lag. Det innebär 
att den inom LSS-omsorger som li-
der av demens har rätt att få flytta 
till ett demensboende enligt social-
tjänstlagen.

Av Karl Grunewald
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Socialstyrelsen betonar att vid användningen av 
skyddsåtgärder måste syftet alltid vägas in. Det ska 
vara en hjälp för den enskilde, t ex för att möjliggöra 
en ökad aktivering. Syftet får inte bara vara att hålla 
fast en orolig person eller av annat skäl begränsa den-
nes rörlighet. Inte heller kan skyddsåtgärder använ-
das på grund av bristande bemanning.

Frågor och svar
Samtidigt med meddelandebladet publicerade So-
cialstyrelsen särskild information om vad som gäller 
idag om skyddsåtgärder för vuxna inom socialtjäns-
ten (inklusive LSS-omsorger). Man svarar på en rad 
frågor. Här återges några av dem:

*  Får man låsa in en person i hans eller hennes 
bostad?

*  Får man ha ytterdörren låst?
*  Kan dörren till den enskildes bostad vara låst?
*  Får man använda bälte med den enskildes sam-

tycke?
*  Får man använda brickbord med den enskildes 

samtycke?
*  Får man använda sänggrindar med den enskil-

des samtycke?
Denna information som finns på Socialstyrelsens 

hemsida är viktig och lätt att ta till sig. Den bör finnas 
tillgänglig inom varje verksamhet. Gå in på: 
www.socialstyrelsen.se och sök på: Information med 
anledning av upphävda föreskrifter om tvångs- och skydds-
åtgärder. 

Grind i LSS-bostad
Socialstyrelsen tar inte upp om man får använda en 
grind på en LSS-gruppbostad, men den har i ett sär-
skilt ärende tagit upp frågan, se  Referenser Socialsty-
relsen. Grindar etc. Av svaret  framgår att man inte får 
låsa in någon i den egna bostaden och att en grind 
räknas som ”låsa in”. Klart är att man inte får använda 
en grind för att hindra en person att vistas i det ge-
mensamma utrymmet. 

Däremot måste det anses tillåtet att använda en 
grind till t. ex. ett kök som inte är en del av det ge-
mensamma utrymmet och andra rum som är avsedda 
för personalen. Socialstyrelsen har dock inte uttalat 
sig om det.

Nationella riktlinjer 
2010 publicerade Socialstyrelsen även Nationella rikt-
linjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Den ger 
på något över hundra sidor en utmärkt och evidens-
baserad information om diagnostik och behandling 
av personer med en demenssjukdom. Den redovisar 
värdegrunden för insatserna, aktivering, läkeme-
delsbehandling, kognitiva hjälpmedel och kvalitets-
utveckling. Den har skrivits av forskare och en rad 
sakkunniga.

Man räknar upp för- och nackdelar med begräns-
ningsåtgärder och rekommenderar kontinuerlig ob-
servation och utvärdering av hur personen upplever 
en fysisk begränsningsåtgärd. Därtill vikten av att 
man erbjuder sin personal utbildning och handled-
ning för att minska användandet av sådana. 

På sidan 15 under rubriken Tre typer av rekommenda-
tioner finner man en länk till det vetenskapliga under-
laget för skriften. På sidorna 75–78 i detta redovisas 
vad forskarna vet om effekten av begränsningsåtgär-
der.

Om dessa riktlinjer lärs ut och tillämpas kommer 
vi definitivt inte att behöva någon lag som tillåter an-
vändningen av tvång eller skyddsåtgärder.

  
Referenser  

Socialstyrelsen. Upphävda föreskrifter om tvångs- och 
skyddsåtgärder. Meddelandeblad nr 2/2010 

 www.socialstyrelsen.se
Socialstyrelsen. Information med anledning av upp-

hävda föreskrifter om tvångs- och skyddsåtgärder. 
2010-09-20.  www.socialstyrelsen.se

Socialstyrelsen. Grindar i äldreboenden och gruppbo-
enden. 2010-10-27. Dnr 3.2-28916/2010  (Kan 
beställas direkt från Socialstyrelsen.)

Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och om-
sorg vid demenssjukdom. 2010. 117 s. Artikelnr. 
2010-5-1

Socialstyrelsen. Stärkt rättsskydd för personer med 
nedsatt beslutsförmåga. Dnr 55-13773/99.

Svåra frågor i arbetet med stöd och service till perso-
ner med intellektuella funktionshinder. Intra o Kom-
munal 2011, 35 sid. 90:- kr. intra@swipnet.se 

Får man använda skyddsåtgärder ?

Mer om tvång på nästa uppslag!
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LSS tillåter inte något tvång – likväl 
förekommer sådant utöver vad rätten 
till nödvärn medger. Det strider mot vår 
grundlag och mot Europakonventionen 
om mänskliga rättigheter. I två utred-
ningar föreslås nu att ett visst tvång ska 
tillåtas och ett visst frihetsberövande 
ska få användas med stöd av en ny lag. 
Men regeringen har svårt för att bestäm-
ma sig: Kommer inte en lag att ”låsa 
fast” användningen istället för att man 
genom utbildning och handledning suc-
cessivt minimerar tvånget?

Å tskilliga har ansett att det behövs en särskild 
lag som reglerar användningen av tvång- och 
skyddsåtgärder för personer med demens. 

Redan 1984 föreslog Socialberedningen sådan och 
1999 skrev Socialstyrelsen om det till Socialdeparte-
mentet. Efter några år tillsatte departementet en ”de-
mensarbetsgrupp” som intygade att det fanns behov 
av lagstiftning. 

En stor utredning
År 2005 – äntligen – tillsatte Socialdepartementet en 
utredning om behovet av en särskild lag. Utredning-
en publicerade ett digert  betänkande året efter. I det 
föreslås två nya lagar. 

Den ena lagen tar upp rätten att använda tvångs- 
och begränsningsåtgärder för att förhindra att per-
soner som omfattas av lagen utsätter sig själva eller 
andra för en uppenbar risk att drabbas av en allvarlig 
skada. Det gäller sådana åtgärder som att låsa ytter-
dörren, använda sänggrind, brickbord, bälte eller 
sele, pejlings- och larmanordning och hålla fast och 
föra bort en person i vissa situationer. Lagen föreslås 
omfatta den med demenssjukdom som saknar för-
måga till samtycke och som beviljats särskilt boende 
eller dagverksamhet enligt socialtjänstlagen eller 
LSS. 

Den andra lagen föreslås gälla läkares rätt att be-
sluta om tvångsåtgärder ”om den enskildes hälsotill-
stånd riskerar att allvarligt försämras om åtgärden 
inte genomförs”. Personkretsen är den som beviljats 
dagverksamhet eller särskilt boende enligt SoL eller 
LSS. Inte något av förslagen har lett till någon propo-
sition till riksdagen.

Begränsningsåtgärder ökar riskerna
I betänkandet står det att 25–43 % av de äldre i 
särskilda boenden – i nio av tio fall rör det sig om 
demenssjukdom – är föremål för fysiska begräns-
ningsåtgärder, dvs någon mekanisk anordning som 
begränsar rörelsefriheten. 

Man anger att den begränsade rörelsefriheten dock 
knappast leder till att fallrisken minskar. Studier visar 
t o m att den kan öka och det redovisas en rad kom-
plikationer som följd av begränsningsåtgärder som 
trycksår, inkontinens, försämrad mobilitet, oroligt 
beteende, ökad desorientering, försämrad kognition 
m.m. 

Av sexton vetenskapliga studierom minskningen av 
användningen av fysiska begränsningsåtgärder, visar  
fjorton att man kunde minska åtgärderna ända ner 
till noll procent.

Kan kompensera brist på personal
Utredningen fick många både positiva och negativa 
remissyttranden. De positiva är ofta av juridisk karak-
tär och de negativa av psykologisk/taktisk, såsom att 
det föreligger risk att förslaget faktiskt leder till ökad 
användning av tvång, att det tillåtna tvånget kan an-
vändas för att kompensera brist på personal och bris-
tande  utbildning av dem, att motsvarande lag inom 
psykiatrin har visat att den inte medfört mindre tvång 
m. m.

En svaghet i utredningen ansågs vara att den inte 
kunde visa på någon försöksverksamhet eller på hur 
ofta tvång och begränsningar förekommer under op-
timala förhållanden.

Demenscentrum gör en ny utredning
Regeringen köpte betänkandet rakt av utan gav 2009 
Svenskt demenscentrum i uppdrag att presentera en 
kunskapsöversikt om vården och omsorgen om per-
soner med demenssjukdom. Den ska visa på – som 
det heter – balansen mellan tvångs- och skyddsåtgär-
der och skyddet för den enskildes integritet. Lite pro-
vocerande skriver Maria Larsson även:

”Vi vet inte om effekterna av tvångsåtgärder är till-
räckliga för att regeringsformens skydd för fri- och 
rättigheter ska begränsas. D.v.s. har tvångsåtgärderna 
verkligen en sådan omfattning att de kränker de for-
mella fri- och rättigheterna? Det kan ju även ses som 
insatser, som bedöms som nödvändiga för en god och 
säker omsorg, så att personen inte allvarligt skadar 
sig själv eller annan person. En ny lagstiftning måste 
övervägas noga. Vi får inte lägga band på den positiva 
utveckling som finns inom demensvården.”

Behöver vi en lag som tillåter (ett visst) tvång?
Av Karl Grunewald
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 Bättre kan väl inte den ambivalens uttryckas som 
statsrådet uppenbart känner inför en lagstiftning. Nu 
söker hon stöd i forskningen, men det är dömt att 
misslyckas – den är aldrig enig! Direktiven andas med 
sitt ”ministerspråk”: gånge denna kalk ifrån mig! 

Inget stöd för tvångslag
I sin rapport till regeringen skriver Demenscentrum 
att erfarenheten från Danmark, Norge och England 
med en särskild lag är posi-
tiva, men relevant forskning 
– som uteslutande tycks vara 
utländsk – ger inte mycket 
stöd för en sådan slutsats. 

Utredningens arbetsgrup-
per och seminarier var eni-
ga i att ökad bemanning 
och utbildning av personal 
på alla nivåer kan minska 
användandet av tvångs- och 
skyddsåtgärder, men man 
har ändå svårt att tänka sig 
en demensvård som saknar 
möjligheter att i vissa fall 
begränsa den enskildes rör-
lighet mot dennes önskan. 
Det behövs därför en lag, 
skriver man, som reglerar 
åtgärder utan den enskil-
des samtycke. Den bör inte 
enbart gälla personer med 
demenssjukdom utan även 
andra med bristande rättska-
pacitet. Därför föreslår man 
att personkretsen bör omfatta dem med en allvarlig 
kognitiv störning, men man  diskuterar inte närmare 
vilka dessa skulle vara. Definitionsmässigt innefattar 
den ju de flesta personer med utvecklingsstörning. 

I maj 2010 återkom Socialstyrelsen till behovet av 
en särskild lag i sitt Meddelandeblad nr 2 då det tvång 
och de begränsningar (utan samtycke) som förekom-
mer inom demensvården strider mot Europakonven-
tionen och vår regeringsform. Se föregående artikel.

Några forskare
Fyra forskare i Umeå har inventerat användningen av 
fysisk begränsning på 118 gruppbostäder för utveck-
lingsstörda, (se referens Mats Lundström sid 21). Av 
de 556 boende hade 17,8 % blivit föremål för sådan 
under en veckas tid. Det kunde gälla att man använde 
bälte för att få någon att sitta i en stol, att man satte 

fast ett bord framför stolen eller rullstolen så att per-
sonen inte kunde resa sig upp eller inlåsning i ett 
rum. Dessa åtgärder hade ett samband med oförmå-
ga att gå utan hjälp, epilepsi, spastisk pares, nedsatt 
språkförmåga och beteendestörning, däremot inte 
med våld mellan boende eller mot personalen. 

Det primära syftet med åtgärderna förefaller ha 
varit att förebygga fallskador. Forskarna fann ett up-
penbart behov av att det fastställs en policy och en 

procedur vid användningen 
av fysisk begränsning. Dess-
utom behövs utvärderingar 
och kompetensutveckling av 
personalen med alternativa 
metoder. 

Kommentar
Jag kan inte se att rapporten 
ger statsrådet det stöd hon 
behöver för att föreslå en 
lag om tvångs- och skyddsåt-
gärder inom demensvården 
och eventuellt LSS-omsor-
gen. Man besvarar inte frå-
gan om effekterna av tvångs-
åtgärder är tillräckliga för 
att regeringsformens skydd 
för fri- och rättigheter ska 
begränsas och om tvångs-
åtgärderna verkligen har 
en sådan omfattning att de 
kränker de formella fri- och 
rättigheterna? 

Jag är övertygad om att 
man kan nå längre med att minska användningen 
av tvång och frihetsberövande genom mjuka insatser 
än med en lag som aldrig kan fånga den komplexa 
och individuella situationen i en högst varierande 
miljö. En lag riskerar låsa utvecklingen vid det till-
låtna tvånget. 

Att i en lag sanktionera att personalen utövar visst 
tvång berövar dem ansvaret och motivationen att hela 
tiden försöka minska det.  Den kan inte ersätta utbil-
dad och kompetent personal, däremot det motsatta. 

Regeringen föreskriver i LSS att personalen ska ha 
den utbildning och erfarenhet som kan krävas för 
varje specifik uppgift. Det kravet har uppfyllts av allt 
färre under de senaste två decennierna, numera en-
dast av ca 40 % av de anställda i bostäder med särskild 
service enligt LSS. Att återupprätta personalens kun-
skaper borde prioriteras långt före varje diskussion 

Behöver vi en lag som tillåter (ett visst) tvång?

 Norsk tvångslag
Norge har sedan 12 år tillbaka ett kapitel i  
socialtjänstlagen om tvång och makt i om-
sorgerna om utvecklingsstörda. I den står det 
att det är den som har det dagliga ansvaret 
för insatsen som beslutar om tvångsåtgärder. 
Åtgärden ska omgående anmälas till länssty-
relsen som därefter ger sitt tillstånd. Åtgärden 
kan överklagas i domstol. 
2005 gjorde Helsetillsynet en utvärdering. 
Det förelåg en stor variation av laglydnaden 
kommunerna emellan. I hälften av de gran-
skade kommunerna förekom brister i form av 
att tvångsåtgärder införts utan tillstånd, att 
tvångsåtgärder ändrats från det som tillstån-
det avsåg osv. Man beskrev  problem med att 
erbjuda de anställda tillräckligt med undervis-
ning och vägledning.  En allmän uppfattning 
är trots detta att föreskrifterna har bidragit till 
att minska användandet av tvång och över-
våld. Någon statistik finns dock inte. 
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om lagstiftning. Med följande insatser kan använd-
ningen av tvång och skyddsåtgärder minimeras:

* Grund- och fortbildning av all personal i om-
sorger om personer med funktionshinder. 

* Tillräckligt med personal och personal som 
trivs så med sitt arbete att den stannar kvar. 

* En föreståndare för verksamheten med stor 
närvaro.

 

* Nära och kontinuerlig kontakt med habilite-
ringsteam.

 

* Nära kontakt med psykiatriskt team.
* Ökade resurser till Socialstyrelsen för rådgiv-

ning och  tillsyn
* Årliga inventeringar av bruket av tvång och fri-

hetsinskräkningar.
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P ersoner med funktionshinder är oftare utsat-
ta för övergrepp av skilda slag än andra. Och 
bland dem kvinnorna oftare än männen. Och 

de i ensamvård oftare än de i gruppvård. Mycket be-
ror på att de är så beroende av stöd och har svårt att 
uttrycka sig. 

Vem man vänder sig till
Det kan inte nog upprepas hur viktigt det är att den 
som får kännedom om något övergrepp eller miss-
tänker ett sådant vet till vem man ska vända sig. Habi-
litering och Hälsa i Stockholms läns landsting har nu pu-
blicerat en utmärkt information om det. I den beskri-
ver man landstingets och kommunens skyldigheter, 
hur de ska samarbeta och vad sekretessen innebär. 
Man ger en utförlig beskrivning av hur man kartläg-
ger en misstanke om att en person har blivit utsatt för 
våld och vilka som är de tidiga tecken på sådant. Och  
slutligen till vem man ska vända sig. 

För anmälan till socialnämnden gäller särskilda 
regler när det gäller barn, viktiga att känna till. 

Ett särskilt avsnitt gäller hur man samtalar med per-
sonen ifråga. 

Måste finnas tillgänglig!
Då ett övergrepp blir känt blir alltid ett antal ansva-
riga engagerade som med eller utan den det gäller 
måste träffas och följa ärendet. I skriften redovisas en 
modell för sådana arbetsmöten.

Man förtecknar även vilka kontakter med telefon 
som man kan behöva ta inom länet, alltifrån  habili-
teringen, barn- och ungdomspsykiatrin, sjukvården, 
ungdomsmottagning, polisen och olika organisatio-
ner inriktade på dessa problem.

Denna utmärkta skrift måste finnas tillgänglig i 

Riktlinjer vid hot och våld

  
        Dolda brottsoffer
Denise Malmberg och Kerstin Färm redovisar i 
sin skrift ”Dolda brottsoffer” frekvensen av brott 
och övergrepp mot personer med funktionshinder 
i tre kommuner med varierande storlek. Proble-
men är som störst för dem som får boendestöd, 
hemtjänst eller personlig assistans i den egna 
bostaden. Som minst för dem som har ett grupp-
boende och traditionell daglig verksamhet, där 
personalen är samlad och mer stabil om perso-
nalomsättningen liten. Risken för övergrepp korre-
lerar med personalens utbildning eller att den har 
”fel” utbildning och med  personalomsättningen.
(Denise Malmberg och Kerstin Färm. Dolda 
brottsoffer. Centrum för genusforskning. Uppsala 
2008.)
I en undersökning av de med LSS-omsorger i 
Halmstad fann man att 11 % hade blivit utsatta 
för våld varav 80 % i den egna bostaden. Se Intra 
nr 3/2010 s 25.

Anna Rehnström, Lisa Nahlin. Misstanke om hot 
och våld. Riktlinjer för Habilitering och Hälsa, 
Stockholms läns landsting. 2011 32 s. Kan laddas 
ned gratis på www.habilitering.nu

    

Se även skriften Övergrepp och missförhållanden. 
Intra. 2007. 27 s. 

varje habiliteringsorganisation i landstingen och i  
kommunerna. Kontaktlistan måste då bytas ut mot 
en egen – viktigare än något annat!
      K G
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Bra bok 
om 
beteende-
störningar Herdis Burkard och Kent Ehliasson. Omsorgs-

strategier för svåra beteendeproblem – vid 
psykisk funktionsnedsättning – utvecklings-
störning, asperger och schizofreni. Gothia 
Förlag. 2011. 160 sidor. Pris 265 kr. 
www.gothiaforlag.se

I en rad böcker och metodbeskrivningar har man 
på olika sätt försökt hitta vägar att hantera det 
faktum att personer med utvecklingsstörning 

i bland utvecklar svåra beteendeproblem. Ofta har 
det funnits en trist och förment vetenskaplig slagsida 
åt ett behandlingsarbete där instruktioner ”ovani-
från” ska leda personalen rätt i sitt arbete. Om ni bara 
följer denna metod, detta trestegsprogram osv, så ger 
det resultat, har det hetat. Och som alltid finns det 
en hake: en dyr konsult som ska vägleda personalen.

Erfarenhetsbaserad kunskap
Herdis Burkard och Kent Ehliasson har gått motsatt 
väg i sin bok ”Omsorgsstrategier”. Man har intervjuat 
personal och undersökt en verksamhet som under 
lång tid utvecklat sitt arbete så att man till slut nått bra 
resultat. Det är naturligtvis en betydligt mer fruktbar 
inriktning. Här är det verkligheten som talar – er-
farenhetsbaserad kunskap – och de två författarna 
försöker tolka och sammanställa det som intervjuper-
sonerna skildrar så att det blir begripligt och använd-
bart för andra som brottas med samma frågor. 

Boken bygger på en skildring av arbetet med tre 
”klienter” varav en har Aspergers syndrom och de 
övriga två har en lindrig utvecklingsstörning. Alla tre 
har svåra psykiatriska problem och är på olika sätt 
utagerande. Den konkreta inriktningen skildras in-
gående vilket gör det möjligt för var och en att kritiskt 
granska och ta ställning till om detta är en inriktning 
på arbetet som stämmer överens med den egna erfa-
renheten av samma problematik. 

Säkerheten är viktig
När författarna ska sammanfatta de arbetssätt som 
man skildrar tar man upp de grundläggande idéer 

som man anser måste styra verksamheten. Där åter-
finns bland annat insikten att ”klientens” behov mås-
te vara i centrum, att alla kan utvecklas, att man måste 
ha tid och tålamod och, inte minst viktigt, att man 
måste arbeta med säkerheten. Det är grundläggande 
att personalen känner att arbetsledningen lyssnar 
när man känner sig rädd och blir utsatt för hot, vrede 
och våld. Det kan behövas personalförstärkning, ex-
tra handledning och diskussioner om hur man ska 
komma vidare i arbetet. 

Författarna skriver mycket om de ”roller” som per-
sonalen kan använda sig av och om generella och 
specifika omsorgsstrategier. De generella strategier-
na handlar om mer övergripande mål som t ex att 
hjälpa personen att förstå och hantera sin värld, att 
anpassa kommunikationen, att bygga upp en positiv 
relation och att motivera till utveckling. De specifika 
strategierna är mer konkreta, som att man schema-
lägger dagen i detalj, att man ska vara styrande och 
bestämd, men ändå ge valmöjligheter.

Boken trycker också på vikten av att använda sig 
av de samarbetspartner som finns. Anhöriga, gode 
män och personal från tidigare boenden bör utnytt-
jas. Dessutom behöver man ha ett bra förhållande till 
den psykiatriska klinik som man behöver använda. 
Psykiatrin fungerar som ett bra stöd först om de upp-
fattar att man från LSS-verksamhetens sida tar sitt an-
svar så långt som man bara kan.

Invändningar
Men det finns åtskilliga invändningar och många frå-
geställningar som inte får något svar i boken. Här 
kommer några:
Vem man är och vad man gör. Om man intervjuar 
personal och studerar en verksamhet så kommer ton-
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vikten av naturliga skäl att ligga på det man gör. För 
det är ju det man kan beskriva. Men om man också 
hade försökt sätta sig in i hur huvudpersonerna tän-
ker så hade det nog lika mycket handlat om vem man 
är. Då hade det nog mindre handlat om vilka olika 
”roller” personalen ska spela och mer om hur man 
lyckas tillgodose individens behov av anknytning och 
betydelsebärande relationer. Eller, som man skriver: 
”En förutsättning för att lyckas med detta arbete, an-
ser personalen, är att man bygger en god och hållbar 
relation över tid.” Hur skapar man bästa förutsätt-
ningarna för att sådana goda relationer ska kunna 
byggas? Kan den bygga på att personalen spelar olika 
”roller” i arbetet. Måste inte en bra relation vara ärlig 
och autentisk? 

Personalen. Författarna skriver: ”Erfarenhetsbaserad 
kunskap är beroende av individens förmåga att i en 
situation utgå från tidigare erfarenheter och samti-
digt lära sig nya saker, vilka sedermera kan användas 
i framtida situationer: Kunskapen växer kumulativt… 
Samtidigt kan en lång tid i yrket leda till motsatt re-
sultat: en brist på mottaglighet och okänslighet för 
påverkan.” 

Trots denna insikt finns i boken bara ett samman-
hållet och enhetligt ”personalen”. Och alla traskar 
de gemensamt patrull enligt de förhållningssätt som 
man enas om. Men det finns ju ingenting sådant som 
”personalen” – det finns ju bara Patrik, Zamira, Feli-
cia m fl, som på olika sätt använder sina egna olika 
personligheter i arbetet. Hos den beskrivna personal-
gruppen finns den insikten. Man märker att en per-
son har förmågan att ”bygga upp en särskilt bra och 
konstruktiv relation till Mustafa.” Då försöker man 
använda sig av den relationen. Och så måste det ju 
få vara. Vissa personer i en personalgrupp har större 
förmåga att skapa trygg anknytning än andra. Min 
erfarenhet är att just den eller de relationerna är de 
som betyder allt. Lyckas man inte skapa dem så kan 
man komma dragandes med vilka ”metoder” som 
helst utan att lyckas. Därför är förmågan att rekrytera 
och behålla bra personal den kanske viktigaste nyck-
eln till framgång. En diskussion om detta saknar jag.

Olikheterna i personalgruppen är den stora möjlig-
heten i arbetet, men också den stora faran. Det gäller 
inte minst när man kräver att alla ska vara konsekven-
ta i en fråga – vilket lätt tvingar in någon eller några 
i personalgruppen i förhållningssätt som man inte 
är bekväm med, eftersom de inte stämmer överens 
med den egna personligheten. Hur ska man kunna 
skapa en förtroendefull relation när man låtsas vara 
någon annan än den man är, därför att den övriga 
personalgruppen kräver det? Sådana frågor tas inte 
upp i boken. Törs man inte ställa dem eller ser man 
inte problematiken?

Ställföreträdande förälder. Boken väjer inte – och 
det är bra! – för de insikter erfarenheter som erfaren 
personal bär på. En viktig sådan är att man ofta blir 
utnyttjad som ställföreträdande förälder. Så uttrycker 
man sig visserligen inte i boken – istället är föräldra-
rollen något som personalen medvetet ikläder sig för 
att nå bättre resultat i arbetet. Jojo. Den intressanta 

frågan blir då, när man som personal försöker möta 
dessa behov, vad som är en bra förälder? Här tycker 
jag att boken blir märkvärdigt fyrkantig. Den vill inte 
riktigt diskutera vad detta ställföreträdande föräldra-
skap egentligen innebär. 

Jag tror att de två viktigaste insikterna i det som 
kallas uppfostran är att alla barn är olika (därför ska 
man misstro alla metoder och goda råd – de kan fun-
ka ibland och ibland inte) och att barnen också upp-
fostrar sina uppfostrare. För den som är lyhörd och 
tar sig tid förmedlar barnet – också de med funktions-
nedsättningar – oftast hur man som vuxen ska vara 
och vad man ska göra. Läser man de olika fallbeskriv-
ningarna lite mellan raderna så märker man att det 
är denna föräldrainsikt som väglett personalen. Man 
vågar sätta sig över kraven på struktur när man kän-
ner att den inte funkar. Och man räds inte att skapa 
den familj som dessa personer saknar: ”Personalen 
och klienterna är som en familj. Personalen är som 
klienternas mammor och pappor och ger känslomäs-
sigt stöd ”, säger en av de anställda. Vad innebär det 
i det långsiktiga arbetet, kan jag undra.

Struktur. Författarna och de anställda trycker hårt på 
behovet av struktur. Ja, man går så långt att man inte 
drar sig för att ruta in ”klienternas” vardag in i minsta 
detalj. Det är möjligt att en sådan struktur kan vara 
nödvändig under en period i en orolig människas liv. 
Men likafullt innebär den ett övergrepp och det bör 
man vara medveten om. En överdriven struktur kan 
lätt slå över och bli en tvångströja. Det är också min 
erfarenhet att dessa strukturer ofta också handlar om 
personalens behov av att känna trygghet och mening 
i en ibland kaotisk verklighet. Åstadkommer dessa 
strukturer detta behöver det inte vara dåligt, men 
man borde åtminstone kunna diskutera de negativa 
sidorna av att alltför hårt ruta in en annan människas 
liv.

Respektfull och smart dialog
Det dyker upp många frågor vid läsningen av ”Om-
sorgsstrategier”. Jag saknar t ex hårda fakta runt eko-
nomi, personalstyrkans storlek, utbildning, schema-
läggning, konferenstider, hur ofta man har handled-
ning osv. Jag saknar också konkreta exempel på hur 
man går till väga när någon faktiskt blivit utsatt för 
våld, hur man gör med matlagning och samvaro runt 
matbordet osv. 

Samtidigt kan man inte undgå att bli imponerad 
av skildringen av hur personalen verkar föra en res-
pektfull och smart dialog både med huvudpersonen 
och mellan sig i personalgruppen. Man vågar pröva 
olika grepp och ändrar sig när man märker att det 
blir fel. Man verkar vara lyhörd för de behov man 
möter, också de som inte uttrycks direkt, och där tror 
jag mycket av framgången ligger. 

Skildringen av detta arbete är bokens styrka. Därför 
kommer denna bok förhoppningsvis att flitigt använ-
das av personalgrupper över hela landet.

            H H
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Samordnare
     lönar sig!

Riksrevisionen har undersökt stödet till föräldrar som har barn med funktions-
nedsättning. Idag är stödet splittrat och godtyckligt. Föräldrarna får själva 
ta ansvar för samordningen mellan de olika insatserna. Det skulle löna sig 
att anställa samordnare som hjälpte föräldrarna och de olika aktörerna med 
detta, menar man.

R iksrevisionen har undersökt om stödet till 
barn och unga med funktionsnedsättning 
skulle kunna samordnas. Den anger att i 

mångfalden av huvudmän och stödtyper uppstår det 
lätt ett stuprörstänkande inom och mellan ansvariga 
huvudmän. Idag är det föräldrarna som både får ta 
initiativet och ansvaret för samordningen. Bristen på 
samordning har påtalats även av aktörerna och  myn-
digheterna. 
 

Riksrevisionen har jämfört föräldrar som har barn 
med funktionsnedsättning med föräldrar som har 
barn utan. Man fann att föräldrar till funktionsned-
satta barn

• har ett större antal sjukskrivningsdagar,
• har ett större uttag av tillfällig föräldrapenning,
• har ett större antal dagar i arbetslöshet och
• uppbär sjukersättning i större grad

En samordnare lönar sig
Riksrevisionen har även gjort intressanta ekonomiska 
beräkningar av den potentiella effekten av inrättan-
det av speciella tjänster som ska hjälpa föräldrarna 
att samordna stödet. Om man anställde 50 sådana 
samordningstjänster skulle det ge varje familj i ge-
nomsnitt 18 dagars tidsvinst per år, vilket skulle täcka 
kostnaderna för dessa tjänster. Dessutom tillkommer 
kostnadsbesparingar hos aktörerna, minskad utbe-
talning av tillfällig föräldrapenning, kostnadsbespa-
ringar hos aktörerna och ett ökat välbefinnande för 
de direkt berörda. 

Många planer
Riksrevisionen menar att samordningen försämrats 
mellan olika aktörer. Idag  upplevs den som något 

som finns på papperet men inte fungerar i praktiken. 
Mångfalden av planer kan leda till ”plantrötthet”. 

Skyldigheten för kommunerna att erbjuda en indi-
viduell plan, i stället för att vänta in en förfrågan från 
den enskilde, kan enligt Riksrevisionen vara ett steg 
i rätt riktning. Men de bestämmelser om samverkan 
som finns i lagar och föreskrifter har inte löst samord-
ningsproblemen. Tillämpningen av Socialstyrelsens 
föreskrifter om samverkan i rehabilitering och habi-
litering har knappt kommit längre än till att arbetet 
är påbörjat.

Ingen har mandat
Ingen aktör anser sig ha ett uttalat mandat att driva 
samverkan och ingen känner sig som huvudansvarig 
för samordningen av stödet. Ingen har heller en hel-
hetsbild över individens situation. 

Det saknas dessutom tillgång till en aktuell och hel-
täckande information om vilka stöd som finns och 
vilken huvudman som ansvarar för respektive stöd. 
Villkor om samverkan i avtal mellan offentlig aktör 
och privat aktör verkar också saknas, vilket leder till 
att privata aktörer inte anser att det ingår i deras upp-
drag att samverka. 

Ett annat hinder är ett prestationsbaserat ersätt-
ningssystem som försvagar beredskapen för samver-
kan.

Pröva nya vägar!
Riksrevisionen anser att det ska vara möjligt att åstad-
komma förbättringar genom att pröva nya vägar som 
kompletterar befintligt stöd för samverkan. Behovet 
av en särskild person med ansvar för samordning av 
stödet har lyfts fram många gånger. Det verkar dock 
finnas ett motstånd mot att pröva det. Organisa-



28                                 INTRA 3 • 1129                                 INTRA 3 • 11

tionernas egna intressen, snarare än den enskildes 
behov, har fått stå i fokus. Enligt Riksrevisionens be-
dömning har regeringen inte gått till botten med vad 
ett sådant förslag skulle kunna innebära för de direkt 
berörda och för samhället som helhet. 
Godtycke
Godtyckliga bedömningar är ytterligare ett problem 
som kräver lösning. Många vittnar om olika bedöm-
ningar vid beslut om stöd. Beslutsfattandet upplevs 
som godtyckligt. Begreppet ”normalt föräldraan-
svar”, som handläggare hänvisar till i samband med 
bedömningen av rätt till stöd, verkar tolkas på olika 
sätt av olika aktörer. Aktörerna saknar en vägledning 
eller ett beslutsstöd, vilket enligt Riksrevisionens be-
dömning gör det svårare för handläggarna att und-
vika godtycke.  

Behövs ny lagstiftning?
Tjänstemän på Socialdepartementet anser att det 
finns goda möjligheter att samverka inom ramen 
för befintlig lagstiftning, men Socialstyrelsen har en 
motsatt uppfattning.

Fyra förslag
Riksrevisionen kommer med fyra förslag till förbätt-
ringar:

Man rekommenderar regeringen att starta en för-

söksverksamhet med samordnare. Utformningen av 
den bör innehålla flera alternativ, bland vilka fristå-
ende samordnare kan utgöra ett. Verksamheten bör 
vara ett komplement till befintliga lagar. Utvärde-
ringen bör kunna tjäna som underlag för beslutet om 
att i framtiden eventuellt permanenta verksamheten 
och sedan sprida den nationellt. 

Riksrevisionen rekommenderar även regeringen 
att ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram och lö-
pande uppdatera en nationell guide som innehåller 
övergripande information om de stöd som barn med 
funktionsnedsättning kan få, samt vilka huvudmän 
som ansvarar för respektive stöd. 

Dessutom bör Socialstyrelsen få i uppdrag att i sam-
arbete med Försäkringskassan ta fram en vägledning 
som ska tjäna som diskussionsunderlag och besluts-
stöd då begreppet normalt föräldraansvar används i 
bedömningarna av rätt till stöd och insatser.

Socialstyrelsen rekommenderas att inom ramen 
för sin tillsyn granska att avtal mellan offentliga hu-
vudmän och privata utförare innehåller villkor om 
samverkan. 

     K G
 

Riksrevisionen. Samordning av stöd till barn och 
unga med funktionsnedsättning – ett (o)lösligt pro-
blem? Rapport 2011:17. 112 

Sommarläger med 
Glada Hudik-teatern 

sommaren 2012! 
Glada Hudik-teaterns Supporterklubb anordnar sommar-
läger med skådespelarträning för dig som är vuxen och har 
en utvecklingsstörning (intellektuell funktionsnedsättning). 
Lägret äger rum sommaren 2012 på Forsa Folkhögskola utan-
för Glada Hudik-teaterns hemstad Hudiksvall i Hälsingland. 

Du får under fem dagar delta i teaterträning under led-
ning av Glada Hudik-teaterns teatertränare och musik- 
och danspedagoger. 

Glada Hudik-teaterns Supporterklubb står för alla kostnader 
för såväl kursdeltagaren som ledsagaren i samband 
med sommarlägret. Kursdeltagarna betalar sina resor 
till och från lägret och ansvarar för att ledsagare har lön 
från respektive hemkommun. 

Senast den 28 november 2011 vill vi ha din ansökan! 
För mer information se www.ghtsupporterklubb.se 

Välkommen med din ansökan! 

/Anders Åbom
Ordförande, Glada Hudik-teaterns Supporterklubb 
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beroende och osynlighet”, det säger Ann Jönsson 
som på Socialstyrelsens uppdrag ställt samman ett  
utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med funk-
tionsnedsättning. 

Socialstyrelsen vill öka kunskapen och medveten-
heten så att våldet upptäcks, förebyggs och att kvin-
norna får bättre stöd och hjälp. 

Utbildningsmaterialet riktar sig bland annat till alla 
personalgrupper inom socialtjänst och LSS-verksam-
het. Den beskriver hur våldet kan se ut och hur man 
ska agera om man misstänker att en kvinna utsätts 
för våld.  

Kvinnor
som 
utsätts 
för våld

Sällan sedda – utbildningsmaterial om våld mot 
kvinnor med funktionsnedsättning. Socialstyrel-
sen. 2011. 102 sidor. Artikelnr 2011-9-6. Kan 
beställas från e-post: socialstyrelsen@strd.se , pris 
115 kr, eller laddas ner gratis från: www.socialsty-

”Tre faktorer gör att 
gruppen kvinnor 
med funktionsned-
sättning riskerar att 
vara extra utsatta 
för våld: sårbarhet, 
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R iksförbundet för utvecklingsstörda barn, ung-
domar och vuxna, FUB, har varit en drivande 
kraft för utvecklingen av goda omsorger ända 

sedan det bildades 1956. I år höll man förbundsstäm-
ma 22–23 maj med 130 deltagare varav 73 ombud 
från ungefär lika många föreningar. Det finns stor 
anledning till att se vilka frågor som FUB anser vik-
tiga att driva.

Kontaktpersonen bör inte vara professionell
Föreningen i Kramfors ansåg i sin motion att kontakt-
person varken kan eller bör vara en person som dess-
utom är personal i en gruppbostad. De ansåg även 
att personalens tidsbrist medför att många aktivite-
ter genomförs i grupp. Därmed åsidosätter man en 
av grundtankarna i LSS, att varje insats så långt som 
möjligt skall utformas individuellt enligt den enskil-
des behov och önskan. Motionen tog även upp att 
alltför få män arbetar i gruppbostäderna. 

En bild från verkligheten, inte så lätt att åtgärda 
för förbundsstyrelsen! I sin kommentar gick styrelsen 
tillbaka till hur det var tänkt då LSS trädde i kraft 
1995. Man menar att insatsen kontaktperson har 
sjunkit till en nivå som var helt otänkbar då. Denne 
skulle ju vara ett medel att bryta isoleringen  och en 
hjälp till en rikare fritid. Det bör vara en icke-profes-
sionell person och den enskildes val av denna bör 
vara avgörande. 

Att så många fick kontaktperson har säkert varit en 
av förutsättningarna för de senaste årens nedskär-
ningar av personal i gruppbostäder, skrev förbunds-
styrelsen. Den indragna rätten till kontaktperson 
drabbar därför den enskilde än hårdare. Och det 
grupptänkande som föreningen anser kommit att 
prägla gruppbostäderna är uppenbart ett brott mot 
syftet med LSS.  Förbundsstyrelsen lovade att den 
skulle uppmärksamma Regeringen och Socialstyrel-
sen på dessa brister.

Dåligt fungerande gode män
Föreningen i Linköping hade reagerat över att så många 
gode män inte sköter sina uppdrag på ett fullgott sätt 
och inte heller drabbas av några repressalier.

Styrelsen skrev i sin kommentar att förbundet har 
uppmärksammat att överförmyndare sällan gran-
skar de legala företrädarnas verksamhet ”tillräckligt 
noga”. Särskilt gäller det de delar i förordnandet som 
avser att sörja för person och bevaka dennes rätt. 

Det är länsstyrelsernas skyldighet att stödja överför-
myndaren i dennes verksamhet och se till att deras 
utbildning är tillfredsställande. Både länsstyrelserna 
och JO har riktat kritik mot hur överförmyndarna 
fungerar, medan flera av dem har hänvisat till brist 
på resurser. Förbundsstyrelsen säger sig dela motio-
närernas erfarenhet och åsikter och ska begära över-
läggningar med överförmyndarföreningen och SKL 
om bristerna. 

Min fundering är att detta med gode män har varit 
ett problem så långt tillbaka som jag kan minnas. Det 
kom en utredning för ett antal år sedan med bra för-
slag, som regeringen lovade ta upp i en lagändring, 
men den har inte kommit till skott. Riksdagen beslöt i 
fjor om en översyn av överförmyndarnas verksamhet.

Högskoleutbildad personal
FUB i Lund med omnejd återkom med en motion 
om vikten av att kraftfullt arbeta för att en högsko-
leutbildning för personal snarast införs. Nuvarande 
brister drabbar särskilt personer med svåra flerfunk-
tionshinder, skriver dom.

Förbundsstyrelsen skrev i sitt svar att frågan har 
aktualiserats ett flertal gånger i Regeringens handi-
kappdelegation och Socialstyrelsens handikappned-
sättningsnämnd (sic !). FUB har genomfört en studie 
av utbildningsinsatserna för olika personalkategorier 
på såväl grundläggande som fortbildningsnivå. Rap-
porten har redovisats för Socialdepartementet.  

Förbundsstämman beslöt att uppdra åt styrelsen att 
tillsätta en kommitté med uppgift att tillgodose beho-
vet av såväl specialiserade eftergymnasiala grundut-
bildningar som högskoleutbildningar.

Kränkningar och övergrepp
Länsförbundet i Norrbottens län ville att Riks-FUB skul-
le överge den passiva hållning som hittills har varit 
rådande i samband med allvarliga övergrepp och 
kränkningar mot personer med utvecklingsstörning. 
”Många frågar vad vi ska har ett riksförbund till som 
inte visar sin avsky ens i de ytterst graverande fall som 
förekommit under de senaste året”, skrev man.

Förbundsstyrelsen svarade att den delar uppfatt-
ningen och att den har antagit en handlingsplan för 
att kunna effektivisera sin beredskap vid sådana hän-
delser.
     K G

Från FUB:s förbundsstämma:

• Krav på kontaktpersoner
• Bättre gode män
• Högskoleutbildad personal
• Bättre beredskap mot övergrepp

FUB:s förbundsstämma, maj 2011. 
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I Conny Bergqvists liv finns många svek. Som treåring blev han bortläm-
nad till ett barnhem och uppväxten på olika institutioner blev en hård 
skola. Som vuxen har han lärt sig att många inte vill respektera den 
som är annorlunda. Sedan många år har han, som ombudsman i FUB, 
använt sina erfarenheter för att hjälpa andra.

”Inte ens dom som var 
anställda för att hjälpa 
mig, trodde på mig”

Conny Bergqvist har under många år spelat en 
framträdande roll som företrädare för per-
soner med utvecklingsstörning inom FUB. 

Bland annat har han fem år i rad invigt Intradagarna 

med kloka och engagerade inlägg. Men vägen till ta-
larstolarna har varit lång och smärtsam. 

Conny föddes i Eskilstuna 1950. Hans föräldrar 
klarade inte av att ta hand om honom så redan som 
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3-åring hamnade han på barnhem, först i Eskilstuna, 
sedan i Katrineholm. Conny har inte så många min-
nen från den tiden. Men ett minne finns:

– Det var en personal som jag tyckte så mycket om. 
Jag ritade en teckning till henne och skrev att jag 
tyckte om henne. ”Sån skit!”, sa hon och slängde min 
teckning. Sedan blev vi ovänner.

Efter nio års barnhemsvistelse flyttades han till en 
ny institution, Nävertorpsskolan, ett särskoleinternat. 

– Ingen talade om för mig varför jag skulle gå där, 
säger Conny ilsket. Jag blev väldigt bråkig. Till slut 
flyttades jag till Sävstaholm där det bara bodde killar 
som var för besvärliga för att bo på andra skolhem.

En bra rektor och en ny mamma
En ilsken och bråkig 14-åring kom till  Sävstaholms 
skolhem. På många sätt blev det hans räddning.

– Där fanns en bra rektor, Lars Bolander, vi har 
fortfarande kontakt! berättar Conny. Och jag fick en 
kompis, Reidar. Hans mamma tyckte om mig. 

Trots att mycket förändrades till det bättre var det 
ändå en orolig tid för Conny. Ett tag flyttades han till 
ett fosterhem i Torshälla, men där trivdes han inte. 
Sedan sändes han tillbaka till Sävstaholm där han 
bodde ett år till.

 Till slut, 1968 kom han äntligen till Borås.
– Min kompis Reidars mamma tog mig som foster-

barn. Hon har betytt mycket för mig, det är henne 
som jag kallar min mamma. Jag fick jobba i hennes 
firma och sedan, efter yrkesskolan fick jag jobb på 
ett vårdhem, Hedagården. Jag gick också på Kjesäters 
folkhögskola, där trivdes jag inte, och jag deltog på 
scoutläger på Marsbäcken och Åsundsholm.

Fick informera
Conny funderade mycket. Vem han var och varför 
han inte kunde leva ett liv som andra gjorde.

– Jag och en kompis gick med i FUB. Det var väl 
först då som jag egentligen förstod att jag var ut-
vecklingsstörd. 1980 var det Handikappåret och då 
blev jag ombedd att informera om mitt handikapp i 
skolorna. Det var också då som jag för första gången 
kunde säga att jag var utvecklingsstörd. 

Förvaltaren som svek
Conny Bergqvist bodde 30 år i Borås. Han arbetade 
på Samhall, bodde i en gruppbostad och hans enga-
gemang i FUB blev allt djupare. Samtidigt hade han 
ibland svårt att få livet att gå ihop, hans hetsiga hu-
mör och hans oförmåga att hålla i pengar gjorde att 
man tillsatte en förvaltare som bestämde över hans 
ekonomi.

Det är nu som en ny erfarenhet av svek fogas till de 
många gamla sveken i Conny Bergqvists barndom. 
Hans förvaltare lyssnade inte på honom.

– När jag ville köpa kläder sa han att ”det blir bil-
ligare om du bantar!”, berättar Conny.

Snart upptäckte han också att pengar försvann från 
hans konto.

– Jag fick räkningar sända till mig. När jag frågade 
förvaltaren påstod han att de var betalade. Då gick jag 
till banken och bad att få se på mitt konto. Där såg 

jag att det inte stämde. Då gick jag till överförmynda-
ren men hon trodde mig inte. Förvaltaren hade sagt 
att jag själv hade tagit ut pengarna. Men, sa jag till 
henne, hur skulle jag kunna göra det när mitt konto 
är spärrat?

Det blixtrar i  Conny Bergqvists ögon när han berät-
tar om hur ingen trodde på honom.

– Inte ens dom som var anställda för att hjälpa mig, 
trodde på mig, säger han indignerat. Det tog nästan 
knäcken på mig.

Tiden gick och ingen brydde sig om att undersöka 
på allvar om Conny hade rätt. Inte förrän ett år sena-
re när man upptäckte att förvaltaren inte betalt Con-
nys hyra, reagerade man. Då kopplades också FUB:s 
förbundsjurist Lars Lööv in.

Det blev rättegång och förvaltaren fälldes för för-
skingring till villkorlig dom och böter. Senare upp-
täckte man att Conny inte var ensam om att ha blivit 
bestulna på pengar av honom.

Det är lätt att man fastnar i sådana oförrätter, allra 
helst som de ingår i en serie av erfarenheter som alla 
handlar om att inte ha blivit lyssnad på. Men Conny 
gjorde inte det:

–Jag fick en gliring av honom när han blivit dömd, 
han sa att jag bara varit ute efter pengarna. Först ville 
jag ge igen men så tänkte jag att det vill jag inte bjuda 
honom på, så jag sa bara att det finns regler som gäl-
ler för mig och det finns regler som gäller för dig. 
Och sedan är det inte mer med det. 

– Fast, tillägger Conny och skrattar, du kan gärna 
skriva att det inte krävs någonting för att bli överför-
myndare i Borås!

Jag tänker inte skämmas!
Stärkt gick Conny vidare i livet. Han engagerade sig i 
Klippan, FUB:s sektion för medlemmar med utveck-
lingsstörning. Sedan 2003 har han varit ombudsman 
på Riksförbundet FUB och sedan Klippan-informa-
tör. Han har hittat sin starka sida: att han är bra på att 
prata med andra personer med utvecklingsstörning 
om de erfarenheter som han delar.

– När folk är dumma utan anledning så finns det 
ingen inledning att finna sig i det. Andra ska inte 
behöva uppleva det jag har upplevt, säger Conny. 
Framför allt är det viktigt att man får reda på vad 
utvecklingsstörning är, att man pratar om det.

Conny Bergqvist tycker inte att ordet utvecklings-
störning har dålig klang.

– När jag tänker på min barndom så blev jag aldrig 
retad för att jag var utvecklingsstörd. Men jag råkade 
i många konflikter eftersom jag betedde mig knäppt. 
Ordet utvecklingsstörning är inte nedvärderande 
i sig. Däremot kan man ha negativa erfarenheter 
kopplade till det ordet. Men de erfarenheterna för-
svinner inte bara för att man ändrar beteckningen. 
Själv accepterar jag inte att jag är utvecklingsstörd, 
men jag har lärt mig leva med det.  Jag är stolt för 
den jag är och jag tänker inte skämmas för att jag är 
utvecklingsstörd!

Idag bor Conny Bergqvist i en gruppbostad i Solna.  
Den drivs privat och det tycker han inte är så dumt.

– Man kan ställa större krav på dem. De är ju rädda 
om sina pengar så de vet att de måste sköta sig för 
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”En dag 2009 kom Conny Bergqvist, som själv har en lindrig utveck-
lingsstörning. Han berättade om FUB och Klippan och om sitt eget 
liv och hur man kan påverka sin situation. Hur skulle man kunna 

prata om nåt som man inte sätter ord på? 
Det gäller att lära sig leva med sin utvecklingsstörning, sa Conny. 
Att ha ett bra liv – vad är det? Är man lyckligare om man inte har ett 
funktionshinder? Det hade vi pratat en hel del om innan och när Conny 
berättade om utanförskap kände många igen sig: ”Man går med på 
saker som man egentligen inte vill, för man tror att då blir man som 
alla andra”.
Ett annat uttryck som eleverna minns länge efteråt är Connys uttryck: 
”Min hjärna har bara lite mindre megabyte”.
Att känna igen sig i en annan persons berättelse om sig själv, det är en 
bra öppning för att kunna prata om det som känns svårt. Vid ett par 
tillfällen var vi så djupt inne i diskussionen så eleverna ville nästan inte 
gå och äta lunch. Vi kan väl fortsätta prata om det här, mycket mera, 
sa eleverna när vi till slut insåg att vi måste gå. Efter besöket av Conny 
Bergqvist sa en elev med mycket stort eftertryck: ”Jag kände mig så 
jävla stark!!”
(Läs hela boken på www.agesta.nu)

Conny Bergqvist föreläser på Ågesta folkhögskola.

Ur Kanonpersoner och Svaga sälar

En bok av Anita Gibe om verksamheten 

vid Ågesta folkhögskola.

”

annars kanske man flyttar och då blir 
de av med sin inkomst.

Annars tycker Conny Bergqvist att det 
finns mycket som är dåligt och förlju-
get runt personer med utvecklingsstör-
ning.

– Ta till exempel detta med att man 
sätter studentmössa på utvecklingsstör-
da. Det är ju ett hån! Alla vet ju ändå 
att man inte kan ta studenten. Det är 
som om man inte duger om man inte 
har tagit studenten. Men det har inte 
jag och jag är stolt ändå!

De flesta gör så gott de kan
Vi pratar om personal. Om vad man 
kan kräva och hur personal ska vara. 
Han visar mig sina 10 ”budord” som 
han publicerat.

– Personalen ska kunna lyssna, säger 
han. Och inom rimliga gränser ska 
dom vara som en kompis. Om jag be-
rättar något så ska dom inte föra det 
vidare. Om dom måste tala om det för 
andra så ska dom säga till mig att det är 
det dom måste göra. 

Conny Bergqvist har många exempel 
på personal som varken lyssnat eller 
kunnat bära ett förtroende. Men sedan 
säger han generöst:

– Det är ändå en klar övervikt för bra 
personal som jag haft. De flesta gör så 
gott de kan. Tyvärr är det ingen hög 
status i att jobba som personal, väldigt 
många har ingen utbildning och det 
är många som inte kan få något annat 
jobb som arbetar i gruppbostäderna. 
Det borde vi ändra på.

Text och bild: Hans Hallerfors.

  

• Min dröm är att jag ska bestämma vad jag ska ha 
för hjälp och inte personalen.

• Min dröm är att jag ska bestämma vem som ska 
komma och väcka mig på morgonen.

• Min dröm att det är vi utvecklingsstörda som har 
anställt personalen.

• Min dröm är att det är vi som bor på gruppbo-
staden som ska ha sista ordet vid förändringar.

• Min dröm är att personal och boende ska ha ut-
vecklingsplanering tillsammans.

• Min dröm är att jag ska bli tagen på allvar och att 
det betyder lika mycket det som jag säger som 
det som personalen säger.

• Min dröm är att det är dom som bor i gruppbosta-
den som bestämmer när man ska se på TV i lägen-
heten, inte personalen och när det passar dom.

• Min dröm är att jag inte ska behöva flytta till en 
annan gruppbostad om personalen är sjuka eller 
har semester eller blir utan hjälp.

• Mindröm är att det är jag som avgör hur dum jag 
slka vara, inte personalen.

• Min dröm är att jag inte ska behöva förklara varför, 
när jag ber om hjälp av personalen.

   Conny Bergqvist
   Klippan, Riksförbundet FUB.

   Precis som Martin Luther King hade 
drömmar så har jag också drömmar.

   Connys tio b
udord
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Ur Kanonpersoner och Svaga sälar

En bok av Anita Gibe om verksamheten 

vid Ågesta folkhögskola.

Kerstin Roshed har en 
egen blogg på FUB:s 
hemsida ”Olles Mam-
ma”:
ollesmamma.fub.se
Hon uppskattade Intra-
dagarna:
–  De har gett mig 
givande tankar om allt 
från kärlek till död. 

Intradagarna 2011 

Rekordmånga deltagare!
Fler än någonsin, nästan 400 personer, deltog på årets Intradagar som ge-
nomfördes för 6:e året i rad. Intradagarna befäste återigen sin position som 
det viktigaste forumet för idéutbyte och kunskapsinhämtning för alla som är 
engagerade i LSS-verksamheten.

Vart leder de nya folk-
hälsoidealen? undrade 
Margareta Persson.

Allakankören från Jönköping mötte stående 
ovationer!

Vad är ett självständigt liv? Är 
det att vara oberoende av perso-
nal eller att kunna bestämma 
själv? Det undrade Jens Ineland 
och Lennart Sauer.

Ingrid Falken-
born och Cecilia 
Olsson föreläste 
om vikten av fri-
tidsverksamheter 
för alla.

Kristina Nilsson, psykolog 
i Lidköpings kommun be-
rättade engagerat om vad 
som händer med personer 
med Downs syndrom när 
de åldras.  

Det är stora skillnader när 
det gäller meddelarfrihet 
och yttrandefrihet för de 
anställda i privata verk-
samheter jämfört med de 
offentliganställdas villkor. 
Det menade Göran Söder-
löf, jurist på SKL. 

Iren Åhlund 
berättade om 
sin forsk-
ning  kring 
pappor med 
utvecklings-
störning.

Monika Björkmans föreläs-
ning handlade om hur 
personer med intellektuella 
funktionshinder kan förstå 
och uppleva döden.

Lotta Löfgren Mårtenson höll en bejublad 
föreläsning om sexualitet och kärlek bland 
unga med intellektuella funktionsned-
sättningar. Här ses hon tillsammans med 
Björn Ranelid som höll en medryckande 
monolog om svaghet, styrka och människo-
värde, och Karl Grunewald.
Läs mer om hur Lotta upplevde Intrada-
garna på hennes blogg: sexologi.blogg.se

Patrik Arvidsson höll ett 
intressant föredrag om för-
hållandet mellan diagnos 
och behov.

Årets debattpanel diskuterade hur ett bra stöd borde se ut. Från 
vänster: Per Enarsson, Katrineholms kommun, Greger Ny-
berg FoU Skåne, Moa Arnberg MISA Stockholm, och Bo Hed 
UNITIS Ljusdal. Samtalsledare var Karl Grunewald.

Päivi Adolfsson pläderade 
för en bättre kosthållning i 
gruppbostäderna.

Som vanligt gav vi ut ett specialnummer till intrada-
garna. Det finns för nedladdning på: intra.info.se

Nästa års Intradagar: 24 – 25 SEPTEMBER 2012
Boka redan nu! E-post: intradagarna@fub.se
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1973

1977

1986

Ateljé Skepparbacken 

Omslagets 
konstnär

Lena Örbo jobbar med rakubrän-
ning utanför ateljén. Det är också 
hon som har gjort illustrationerna 
ovan.

i

Intra nr 4/2011 kommer ut i december.
Du som vill prenumerera på INTRA: 
Betala  320 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 
från vår hemsida:

www.intra.info.se
eller på fax: 08-97 11 04 

tel: 08-647 87 90
eller e-post: 

intra@swipnet.se

Prenumerera!

Helena Norberg är, tillsammans med Christina Bjerke, 
arbetshandledare på Ateljé Skepparbacken i Väster-

ås. Hon berättar:
– Vi är en daglig verksamhet som startade år 2000. Vi har 

Jag heter Caroline Thomsson,  
och är 24 år. Jag jobbar på Atel-

jé Skepparbacken i Västerås. Jag 
har alltid tyckt om att rita, det är 
mitt största intresse, så nu har jag 
blivit en bra serietecknare. Jag le-
ver mig in i mina figurer, inte bara i 
bild, utan också i roll med drama/ 
teater. Skepparbacken är bra! För 
där får jag vara som jag är, och blir 
förstådd. Jag kan slappna av och 
skapa där! 

inga fasta platser, deltagandet har varierat beroende på vilket stöd som arbetsta-
garna behöver. Men det brukar vara ca tio arbetstagare här.

Förutom de två arbetshandledarna finns en dramapedagog som kommer åtta 
tim/veckan och en musikpedagog som kommer fyra tim/veckan.

– Vi jobbar med en rad olika tekniker som t ex målning, teckning, grafik, 
screentryck osv, berättar Helena. Men just nu är det foto och film som är det 
största. Vi har en animatör som ska komma och lära oss göra animerad film!

Helena Norberg har särskilt intresserat sig för bildens betydelse för den som 
har ett intellektuellt funktionshinder.

– Bilden har vi till allt, berättar hon. Vi tar fotografier på allt som händer för 
även om man kan läsa, så kan det ändå vara svårt att uttrycka sig och förstå. Där-
för behöver man alltid  förstärka med bild.

En annan bärande idé är att man måste få bestämma 
själv.

– Vi talar inte om för dem som är här vad de ska göra. 
För att utvecklas behöver man göra saker själv och ar-
beta med det man tycker är roligt. Det tror vi på!

På Atelje Skepparbacken 
arbetar man också med drama och film. Man kan titta på filmen ”Det 
spökar på slottet” på Convena/Skepparbackens hemsida. 
Sök på: www.vasteras.se

Illustration av Caroline Thomsson
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Omsorgsboken 
– en kunskapskälla som lever vidare!

O msorgsboken var länge den viktigaste källan till kunskap om utvecklings-
störning, samhälle och omsorger. Ann Bakk och Karl Grunewald skapade 
denna klassiker redan 1973 och sedan dess har den tryckts om i ständigt 

nya upplagor. Dessutom har den översatts till ryska och till de baltiska språken. Sam-
manlagt har den bara i Sverige sålts i över 100 000 ex. vilket säger något om vilken 
betydelse den haft för ständigt nya generationer av personal och anhöriga. 

Under senare år har Omsorgboken förlorat i betydelse framförallt på grund av att  
antalet utbildningar riktade till personal inom omsorgerna minskat. 

Men nu har den vaknat till liv igen! Redaktörer för Nya Omsorgsboken är Lena Sö-
derman och Sivert Antonsson. 
– Det har varit ett jättearbete, berättar Lena Söderman. Men jag lärt mig otroligt 
mycket. Och det var bra att Sivert kom med i arbetet.

Den nya Omsorgsboken skiljer sig från den gamla på flera punkter. Om den gamla 
hade en tydlig pedagogisk ambition att nå personal inom de direkta omsorgerna, 
är den Nya Omsorgsboken mer inriktad på högskolenivån.

– Det var ett önskemål bland annat från förlaget. Därför har vi lagt stor vikt på att 
boken ska vara vetenskaplig och objektiv. Vissa avsnitt i den gamla Omsorgsboken 
har försvunnit, t ex personaldelen. Däremot finns det flera andra områden som vi 
ville ha med, som t ex sexualitet och  kärlek, övergrepp mot kvinnor med funktions-
hinder, inkludering och delaktighet. 

Den nya Omsorgsboken liknar dock den gamla på ett område, det är en rejäl lunta 
på nästan 300 sidor.

– Tanken är att den ska kunna fungera som uppslagsverk, att man ska kunna åter-
komma till den vid behov, säger Lena Söderman.

1973

1977

1986

Lena Söderman har tillsammans med 
Sivert Antonsson varit redaktör för Nya 
Omsorgsboken som ges ut av Liber.

1993 1998
Rysk utgåva
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POSTTIDNING B
INTRA, Kaktusvägen 38, 125 55 ÄLVSJÖ

F ör den som är 
nyanställd. Här 

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

Välkommen!

S kriften diskute-
rar rutiner och 

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

ÖVergrepp 

Fem andra bra skrifter från Intra:

gruppbostaden

Ur innehållet: Olika 
sätt att bo. Plane-

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

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

En 16-sidig skrift 
som riktar sig 

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

FÖrtroendeVald

Ett redskap för alla 
som är engagerade 

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

Handikapplagen–lss

Pris per ex   40 kr 
30 ex          30 kr per ex

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

Pris per ex   140 kr 
10 ex          120 kr per ex

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

Pris per ex   140 kr 
10 ex          120 kr per ex

En kunskapshöjande och debattglad vänbok

Omsorg i förändring, Intra, 2011, 278 sidor. Pris 150 kr.

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

Den här skriften, Svåra frågor 1, tar upp elva frågor av etisk och moralisk karaktär i LSS-
verksamheten: 1. Är personer med utvecklingsstörning mer spontana och glada än 
andra? 2. Vad gör vi med alla svåra känslor?  3. Hur nära kan man stå?  4. Hur gör 
man när någon inte förstår sitt eget bästa?  5. Hur skapar vi tillit?  6. Hur stöder 
vi bäst när en anhörig eller nära vän har dött?  7. Hur förhåller vi oss till övervikt?  
8. Vad är professionalitet?  9. Hur ska inflytandet se ut?  10. Hur ska vi få ett bra 
samarbete mellan anhöriga och personal?  11. Vad är etik? 

Elva svåra frågor

Svåra frågor 1, Intra, 2011, 36 sidor. Pris 90 kr, 5 ex. = 75 kr per ex.

 Porto är inkluderat i alla priser!


