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C irka 20 000 personer får personlig assistans, Cirka 24 000 personer har insatsen 
bostad med särskild service enligt LSS. Om de förra skrivs det spaltkilometer. 

Om de senare är det tyst. 

Merparten av dem som har personlig assistans kan själva föra sin talan, och gör 
det med stort genomslag i massmedia. De som inte kan föra sin egen talan har ofta 
starka företrädare som – genom att de ofta själva är anställda som assistenter eller är 
assistansanordnare – har ett starkt intresse i assistansfrågorna.

Motsatt förhållande råder för dem som har andra LSS-insatser. De flesta kan inte 
själva föra sin talan och deras gode män har ofta bristande kunskap om vilka rättig-
heter deras huvudman har och hur dennes vardagsliv ser ut.  

Man ska inte i onödan ställa grupper mot varandra, alla personer med funktions-
nedsättning har intresse av ett förbättrat LSS-stöd. Men man ska inte heller, i samför-
ståndets namn, sticka under stol med de motsättningar som faktiskt finns. En sådan 
gäller LSS-personalen. För dem som har personlig assistans är det viktigt att kunna 
få välja den person som man själv vill ha oavsett utbildning eller erfarenhet. För dem 
som inte själva kan välja har det likaså varit viktigt för företrädaren att fritt få välja – 
ibland sig själv – som personlig assistent.

Men det som är en rätt för den enskilde assistansanvändaren att själv få välja sitt 
personliga stöd, blir för kommuner och vårdbolag en rätt att få välja billig personal 
utan utbildning. Formellt krävs idag ingen utbildning alls för den som ska arbeta i 
en gruppbostad. Och om man fått anställning hör det till ovanligheterna att man 
erbjuds mer än någon veckas introduktionsutbildning. Stadigt har utbildningsnivån 
sjunkit under senare år.

Under hösten har det kommit avslöjanden om vanvård i gruppbostäder. Vår upp-
fattning är att dessa avslöjanden inte utgör ett olyckligt undantag. Blandningen av 
osäkra anställningar, dålig utbildning, frånvarande arbetsledning, bristande tillsyn 
och ett osunt vinstintresse är på sikt förödande för det stöd som ges i gruppbostä-
derna.

Ansvaret vilar ytterst på statsrådet Maria Larsson. Intresset för LSS-verksamheten 
har varit minst sagt ljummet, om man bortser från privatiseringarna. Förslagen till för-
bättrad godmanslagstiftning har dragits i långbänk och hon har medvetet valt att inte 
satsa på yrkestitlar och reglerade utbildningskrav för personal inom LSS-verksamhet. 

Inte heller Socialstyrelsen har lagt fram förslag om reglerade utbildningskrav och 
yrkestitlar. Förslaget till ”allmänna råd om grundläggande kunskaper och förmågor 
hos personer som ger stöd, service eller omsorg enligt LSS eller SoL till personer med 
funktionsnedsättning” som nu är ute på remiss (se sid 8) är vällovligt men inte bin-
dande för kommunerna. Trots det räknar Socialstyrelsen i sin konsekvens beskrivning 
med att de allmänna råden kommer att tvinga fram utbildningssatsningar hos kom-
muner och vårdbolag. Det återstår att se.

         HH

”... det som är en rätt för den enskilde 
assistansanvändaren att själv få välja sitt 
personliga stöd, blir för kommuner och 
vårdbolag en rätt att få välja billig 
personal utan utbildning.”
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Ge oss en chans!

E n timme innan kvällens föreställning träffar 
jag fem av de fjorton skådespelarna i Teater 
Barda. Det märks att de är vana vid att prata 

och också att bli lyssnade på, så det kanske är logiskt 
att det är när ämnet underskattning kommer på tal 
som ivern att få berätta blir som störst. 

– Folk tror inte vi klarar av saker för att vi har ett 
handikapp, säger Maria Eurenius.

Dåliga erfarenheter
Alla bär på erfarenheter av att inte tillåtas att prova 
som andra och de tror själva att det beror på att per-
sonal och föräldrar vill skydda dem från risken att 
misslyckas. 

– Man måste ju få prova saker, säger Camilio Pi-
zarro. 

– Annars får man ju aldrig veta om man kan eller 
inte, fortsätter Christine.

Skådespelarna i teater Barda tycker hjärtligt illa om att bli underskattade. När det ämnet kommer på tal så 
har alla mycket att berätta om. Men på teatern har de fått chansen. Där har de fått pröva, fått misslyckas 
och pröva igen och till slut lyckas.
   – Henrik är den första som behandlat mig som en vanlig människa och inte som ett handikapp, säger 
Christine Berglund.

Maria ger ett exempel. Hon skulle gärna vilja ta kör-
kort eller åtminstone testa att köra bil.

– En del kan ju inte det, om man har epilepsi till 
exempel, men jag har ju inga sådana hinder. Men 
när jag säger det till min personal så börjar de fjanta 
sig och ”skoja om” att jag inte skulle kunna skilja på 
höger och vänster. Sen blir det inget mer.

Camilio jämför det med att laga mat. 
– Misslyckas man med en maträtt är det ju bara att 

kämpa vidare och prova om och om igen. Till sist får 
man till det.

De fick sig en tankeställare!
Ungefär så kan man också beskriva hur arbetet på 
teatern har utvecklats. Alla säger att det var svårt i 
början men att de, genom olika övningar, repetition 
och att ”kämpa vidare” har kommit in i arbetet. De 
har fått misslyckats men också fått erfara hur man 

Teater Barda arbetar med starka uttryck på scenen.
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Megafon visades på TV
Teater Barda, håller till på Folkets hus i Ötersund i 
länsteaterns lokaler och ensemblen består av fjorton 
skådespelare. Man är en del av den befintliga länskul-
turen i Jämtland och runt gruppen finns ett team av 
professionella teaterarbetare. 

På hösten 2007 satte de upp den första pjäsen, Dun-
derklumpen, och sedan dess har det blivit ytterligare 
fem olika pjäser. Repertoaren har blandat högt och 
lågt, allvar och underhållning. 

Sin största framgång fick man för drygt ett år sedan. 
Då visades filmen Megafon på TV. Alla roller spelas 
av personer med utvecklingsstörning som i sketcher 
berättar om sina liv utifrån sina egna perspektiv. 

Regissör och ”projektledare” har varit Henrik 
Ögren och filmen producerades av Kurt Skoog.

Henrik Ögren berättar att han för sex år sedan blev 
tillfrågad om han ville driva en teater med personer 
med funktionsnedsättning. Han har sysslat mycket 
med amatörteater och har arbetat som socionom i 
tio år men aldrig jobbat direkt med personer med ut-
vecklingsstörning. Han var förstås lite orolig för hur 
han skulle få det att fungera.

– Det låter som en floskel, men jag försökte se indi-
viden, människan, inte funktionshindret. Jag hade ju 
vana att leda amatörteatergrupper och tänkte att jag 
helt enkelt skulle försöka att göra som jag brukade, 
och det visade sig fungera bra.

Från början var det mest som en utbildning på en 
scenskola.

– Då handlade det om att lära känna teatern så det 
blev mycket drama- och improvisationsövningar. 

Kurt Skoog har levt med teater Barda sedan start. 
Han gjorde en dokumentär om arbetet med Dunder-
klumpen och det var han som gjorde filmen Mega-
fon. Just nu filmar han dansföreställningen De sociala 
kongresserna. Han känner skådespelarna väl, och de 
honom.

– De är så vana vid mig och min kamera så de mär-
ker mig inte, säger han.

Mycket motstånd från föräldrar och personal
Just nu, och sedan ett par år tillbaka, fungerar allting 
väldigt bra tycker Henrik. Men så har det inte alltid 
varit. 

kan pröva om och om igen och till slut lyckas. Och 
i just det här fallet har personal och föräldrar fått se 
att de verkligen kan. 

– De fick nog en tankeställare när de såg Megafon-
föreställningen. Efter den var det många personer 
som ändrade sig, säger Camilio.

Varit intresserade av teater
Fyra av de fem skådespelarna har andra ”vanliga” ar-
beten, som de fått genom MICA (se nästa sida), vid 
sidan om deras halvtidstjänst på teatern och alla bor 
de i olika gruppbostäder i Östersund. De har också 
det gemensamma att de varit intresserade av teater 
och antingen sysslat med det, skrivit poesi eller sjung-
it redan innan de rekryterades till Teater Barda. Frida 
Edlund var med från starten, men det var innan de 
blev ”proffs”. 

– Först repeterade vi bara på torsdagskvällar, men 
Henrik tyckte inte det gick så bra att lära sig då så vi 
blev tvungna att repetera även på dan. Det gick bättre 
när vi fick repetera flera gånger i veckan som alla 
andra teatergrupper.

Alla känner också att de medverkar till pjäsernas 
utformning och att de själva är med och påverkar 
manus. Men Henrik bestämmer vilka texter de får, 
säger Christine. 

– Han har lärt sig hur vi är, vad vi klarar och inte 
klarar.

Att alla har olika förutsättningar är Frida ett bra 
exempel på. Hon är blind sedan födseln och lär sig 
replikerna genom att lyssna.

– Men också genom att läsa punktskrift, säger hon. 
– Men då kan du ju redan texterna, säger Christine 

och skrattar. Du är ju den som lär sig texterna snab-
bast. 

”Vi måte höja nivån hela tiden”
Från början var Teater Barda ett treårigt projekt, men 
har nu blivit permanent. Men de vet alla att det inte 
innebär att de är på ”säker mark”.

– Det är ju krav på oss. Vi vet att vi måste sköta oss 
och höja nivån hela tiden, säger Christine.

Men förväntningarna verkar inte tynga skådespe-
larna utan snarast sporra dem. Christine fortsätter: 

– Henrik är den första som sett mig som en vanlig 
person och inte som ett handikapp. Han kan bli lika 
arg på mig som han skulle bli på vem som helst. 

Stefan Åberg, Frida Edlund, Maria Eurenius, Camilio Pizarro, 
Christine Berglund.

Ur dansföreställningen ”De sociala kongresserna”.
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Från början mötte de ett stort mot-
stånd, framför allt från föräldrar, men 
också från personal på gruppbostäder 
och i dagliga verksamheter. Henrik tyck-
er att det handlade mycket om under-
skattning och för stort fokus på eventu-
ella problem.

– De tyckte vi ställde för höga krav. De 
såg bara hindren och bortsåg ifrån allt 
det positiva och vilken utveckling det 
kunde innebära för skådespelarna. Per-
sonalen ville till exempel ha ett färdigt 
schema när vi åkte på turné. Men hur 
skulle vi kunna ha det? Det här är inget 
nio till fem-jobb. 

Både han och Kurt menar att det är en 
överdriven omsorg. 

– De här personerna tillåts ju aldrig att utsättas för 
risken att misslyckas. Alla vi andra går på nitar stup i 
kvarten men här handlar det mesta om att hålla till-
baka och att skydda. Kurt tror att de kanske vill rätt-
färdiga sig själva. 

– Att de börjar fundera på om de verkligen behövs 
när de ser att ”barnen” och brukarna klarar mycket 
mer än föräldrar och personal förväntat sig. Det kan 
ju vara svårt inom vissa yrkesgrupper, när målet är att 
hjälpa andra till självständighet: ”om jag lyckas be-
hövs jag inte längre”. 

Första pjäsen, Dunderklumpen, blev en vattendela-
re på många sätt. Många tvivlare fick krypa till korset. 

– Framför allt efter den uppsättningen vände det, 
säger Henrik, när föräldrar och personal fick se att 
de verkligen kunde agera och prestera. Då blev res-
pekten för deras arbete en helt annan. Publiken var 
i det närmaste i chock.

Pjäsen som blev en film
Idén till pjäsen Megafon som blev film kom ganska 
tidigt, när Henrik såg skådespelarna ihop och de bör-
jade pratade med varandra om sina liv.

– Då förstod jag verkligen vad vi skulle göra, att de 
skulle spela om sig själva och ge sitt perspektiv på 
tillvaron. De sitter inne med kunskap som de aldrig 
får chansen att uttrycka. Så vi hade workshops, dis-
kussioner och grupparbeten om deras situation. Jag 

samlade material, skrev manus och prövade det med 
skådespelarna. Det mesta kommer ju från dem själva, 
dikter, utryck och citat. 

Kurt gick och såg föreställningen och blev både 
överraskad och imponerad.

– Det hade hänt så mycket sedan Dunderklumpen. 
Det jag framför allt drabbades av var att spelet var rik-
tat direkt mot oss i publiken. Det fanns en svärta och 
de spelade ut sin frustration. Man förstod inte allt, 
det var bra, det gav pjäsen ytterligare en dimension.

De anlitade ytterligare en person, Anna Sivertsson, 
som främst var med och arbetade med manus. De 
ändrade lite i texterna, strök några scener och la till 
några andra. 

Ingen speciell pedagogik
Nu, ett antal år senare, har motståndet bytts mot nå-
got som mest liknar en hyllningskör. Föräldrar och 
personal har sett hur skådespelarna har utvecklats 
och mår bättre än innan de började arbeta med tea-
tern. De klarar allt på egen hand och de klarar sig 
nästan helt själva under turnéerna. Även utanför tea-
tern har de blivit mycket mer självständiga, mindre 
sjukskrivna och de sköter sina andra halvtidsjobb 
bättre än förut. Henrik berättar att han blivit anlitad 
som föreläsare där det var tänkt att han skulle lära ut 
sin ”pedagogik”.

– Men jag har ju ingen, säger han.  Vi tar 
skådespelarna och teatern på allvar. Här be-
hövs man, varje dag. Du måste ställa upp, för 
dina kollegor och för publiken. 

Glada Hudik och Barda
Självklart kommer vi in på diskussionen om 
utvecklingsstörda personer i TV och i andra 
medier. Kurt tycker att bilden som visas är 
ensidig och att den saknar ett problematise-
rande perspektiv.

– Det är jättebra att människor med funk-
tionsnedsättning syns i TV, men det finns ock-
så en risk. Det bygger ofta på gamla föreställ-
ningar om utvecklingsstörda som skojiga och 
mysiga och konstiga på ett ”festligt” sätt, och 
det ger en okomplicerad bild. Teater Barda 
bidrar med något annat, något mer. Målet är Ur dansföreställningen ”De sociala kongresserna”.

Kurt Skoog och Henrik Ögren.
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att bli så bra så det konstnärliga uttrycket bär, inte att 
skådespelarna är ”duktiga utvecklingsstörda”,

Henrik fortsätter:  
– Glada Hudik till exempel är ju först och främst 

underhållning, inget fel med det, men vi vill ta ett 
steg till. Det kanske kommer en dag då det inte läng-
re är så intressant med utvecklingsstörda. Om det 
ska finnas ett existensberättigande för Teater Barda 
så måste det vi gör vara bra, det ska kännas och det 
ska väcka tankar. Vi vill ju vara bra på riktigt. Och om 
man tänker på hur långt vi har kommit på fem år 
är det ju nästan svindlande att tänka på hur långt vi 
skulle kunna komma på ytterligare fem år. Men än vi 
beroende av finansiering och välvilja från politiker. 

De behövdes inte
Klockan är framåt tio och skådespelarna kommer 
den ena efter den andra. De morsar på Henrik och 
Kurt och tar plats i fåtöljerna runt omkring oss. De 
fikar och småpratar med varandra. Omsorgsperso-
nalen lyser dock med sin frånvaro. Från början var 
de med som ledsagare men de har droppat av efter 
hand. 

– De satt ju bara här och väntade medan skådespe-
larna jobbade, säger Henrik, de behövdes inte.

Text och bild: Erik Tillander.

Som chef för MICA i Östersund ser Annelie Bengts-
son gärna att personer med utvecklingsstörning 
tar plats på vanliga arbetsplatser ute i samhället. På 
samma sätt tänkte hon när hon tog initiativ till det 
som blivit Teater Barda. 
  

Ö stersund var tidigt ute med att lämna dagcen-
terverksamheten och ge sig ut i samhället. Idag 

finns det mer än 150 företag i kommunen som erbju-
der arbetsträning. Målet med MICAs arbete  har varit 
att ”släppa taget”. Brukaren ska få möjlighet  att själv 
styra över sitt liv.

Tog initiativ
Annelie Bengtsson är chef för MICA (Människan i 
Centrum Arbete) i Östersund och det var hon som 
för ett antal år sedan tog initiativ till att skapa en tea-
tergrupp med personer med utvecklingsstörning i 
länskulturens regi. MICAs ide är att få ut personer 
med utvecklingsstörning i samhället.

– Vi har ju ett ansvar, säger hon. Att få ut våra män-
niskor på arbetsplatserna får ju, även om de inte är 
anställda, sådan betydelse. Dels för dem själv, men 
också för alla de andra som befinner sig på arbets-
platserna.

På samma sätt tänkte hon då det gällde teater. Hon 
betonar betydelsen av att Teater Barda är en del av 
länskulturen och att det finns ett professionellt team 
bakom som inte är inriktade på daglig verksamhet. 
Henrik Ögren är t ex avlönad av länsteatern. De som 
deltar får ledigt från sina ordinarie jobb (men får be-
hålla sin habersättning). Däremot betalar kommu-
nen för en halv stödperson.

– Den personen fungerar mer som en personlig as-
sistent.

Annelie Bengtsson:

Vi som jobbar måste 
gå före och öppna dörrar

 Att ha teater inom den 
dagliga verksamheten me-
nar Annelie för det första 
aldrig skulle kunna bli så 
bra men också att det skul-
le låsas fast i ett ”omsorg-
tänkande”.

– Det här är ju ”på rik-
tigt” och det har varit vårt 
syfte hela tiden. Tänk alla 
som fått se deras föreställ-
ningar, alla de som kanske 
inte mött en människa 

med begåvningshandikapp tidigare. De öppnar ju 
upp något som får betydelse för hela samhället.

Rycker på axlarna
Motståndet som fanns i början rycker hon mest på 
axlarna åt och säger att det alltid är så när man vill 
göra något nytt. 

– Vi som jobbar med handikappomsorg måste gå 
före och öppna dörrar. De öppnas inte av sig själva. 
Det var så när de skulle ut på vanliga arbetsplatser 
också. Det var många som ondgjorde sig över det och 
frågade sig om det verkligen var möjligt. 

Precis som Henrik Ögren och Kurt Skoog så tror 
hon det beror på en överdriven omsorg. 

– Men man får ju inte ta ifrån människor deras 
egen förmåga och möjligheter till att agera själva. 

Trots att hon är övertygad om att Henrik Ögren har 
en jättestor del i Teater Bardas framgångar så tror 
Annelie Bengtsson att det här ett koncept som skulle 
kunna spridas till andra län.

– Men det är på villkor att det finns människor som 
brinner för det, på flera nivåer…

Text och bild: Erik Tillander.

Kurt Skoog och Henrik Ögren.

Annelie Bengtsson.
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Inget har hindrat utvecklingen av kvaliteten i LSS-insatserna så som den bris-
tande personalutbildningen. Men nu presenterar Socialstyrelsen ett förslag till 
allmänna råd* som man hoppas ska få kommuner och privata anordnare att 
utbilda sin personal.

* Bakom Socialstyrelsens allmänna råd står ett betydande antal sakkunniga. Till skillnad från en 
förordning är en kommun inte skyldig att följa de allmänna råden, men det anses då att kommu-
nen ska tillämpa ett likvärdigt alternativ. 

Den utbildning som anställda inom LSS bör ha 
gäller personal inom alla de olika insatserna, 
även personliga assistenter dock med viss in-

skränkning för dem som den enskilde själv utsett till 
assistent. Förslaget gäller även personal som ger per-
soner med funktionsnedsättning stöd, service och om-
sorg med stöd av socialtjänstlagen.
  Den som anställs ska ha gått gymnasiets vård- och 
omsorgsprogram och kursen inom funktionshinderom-
rådet eller den i psykiatri. Eller gått barn- och fritidspro-
grammet och kursen i socialt arbete och kursen inom 
funktionshinderområdet. Man ska även ha tillräckliga 
kunskaper i svenska. Alternativt kan man ha en annan 
jämställd utbildning.

Grundläggande kunskaper och förmågor

Socialstyrelsen listar i sitt förslag vilka kunskaper och 
förmågor som LSS-personalen ska ha. Vi citerar:

”Den personal som omfattas av dessa allmänna råd 
bör minst ha följande kunskaper och förmågor.

Grundläggande värden
Personalen bör minst ha

– kunskap om övergripande mål enligt socialtjänst-
lagen och LSS samt förmåga att omsätta kunska-
pen i det praktiska arbetet

– kunskap om FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning

– kunskap om FN:s konvention om barnets rättig-
heter

– kunskap om hur stödet till personer med olika 
funktionsnedsättningar har utformats och utveck-
lats sedan 1950-talet.

Regelverk
Personalen bör minst ha

– kunskap om regelverket på socialtjänstens om-
råde, inklusive LSS, som rör personer med funk-
tionsnedsättning

– förmåga att dokumentera sitt eget arbete enligt 
lagar och andra författningar

– kunskap om olika stöd- och vårdformer för perso-
ner med funktionsnedsättning

– kunskap om annan relevant lagstiftning, t.ex. om 
offentlighet och sekretess, vårdnadshavare, god 
man och förvaltare, hälso- och sjukvård, socialför-
säkring, diskriminering, livsmedel, smittskydd och 
arbetsmiljö.

Förhållningssätt och bedömningsförmåga
Personalen bör minst ha

– kunskap om människors levnadsvillkor samt olika 
förutsättningar och behov

– kunskap om livets olika faser: barndom, ungdom, 
vuxenliv och ålderdom

– kunskap om betydelsen av ett individuellt och 
 åldersadekvat förhållningssätt

– förmåga att utforma ett individuellt och ålders-
adekvat stöd tillsammans med den enskilde

– kunskap om och förmåga att bemöta den enskilde 
på ett respektfullt sätt

– förmåga att granska, analysera och bedöma sitt 
eget arbete och på så sätt kunna medverka till 
insatser av god kvalitet

– förmåga att bedöma när någon annan kompetens 
än den egna behövs

– kunskap om hur ett säkerhetsfrämjande arbets-
sätt kan förebygga olyckor och skador samt förmå-
ga att omsätta kunskapen i det praktiska arbetet.

Kommunikation
Personalen bör minst ha

– kunskap om kommunikation och dess betydelse
– kunskap om alternativa kommunikationssätt och 

hjälpmedel för kommunikation
– förmåga att anpassa kommunikationen till olika si-

tuationer och olika individers förutsättningar och 
behov

Det här ska personalen kunna!
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Personlig omsorg
Personalen bör minst ha

– kunskap om och förmåga att stödja den enskilde i 
samband med personlig hygien inklusive munvård

– kunskap om hur man kan stödja den enskilde 
med av- och påklädning, förflyttning och att äta 
och dricka

– förmåga att stödja och hjälpa den enskilde i sam-
band med av- och påklädning, förflyttning och vid 
måltider.

Social gemenskap och sysselsättning
Personalen bör minst ha
– kunskap om hur lek, sysselsättning och arbete kan 

främja full delaktighet i samhällslivet och jämlik-
het i levnadsvillkor

– förmåga att stödja och stimulera den enskilde att 
delta i samhällets gemenskap utifrån hans eller 
hennes individuella behov och önskemål

– förmåga att stödja den enskilde i samband med in-
formella och formella kontakter.

Aktiviteter i vardagen
Personalen bör minst ha
– kunskap om hur man sköter ett hem
– förmåga att stödja den enskilde att sköta sitt hem 

med respekt för den enskildes vilja och behov
– kunskap om matlagning och förmåga att tillsam-

mans med den enskilde tillaga måltider
– förmåga att stödja den enskilde att planera och 

genomföra aktiviteter i vardagen.

Fortbildning

Personalen bör vid behov få fortbildning i syfte att 
upprätthålla de kunskaper och förmågor som anges i 
dessa allmänna råd. Personalen bör även få möjlighet 
att följa kunskapsutvecklingen på området.”

– förmåga att kommunicera med den enskildes le-
gala ställföreträdare, vårdnadshavare och närstå-
ende

– förmåga att kommunicera med personer ur olika 
yrkesgrupper

– förmåga att förstå, tala, läsa och skriva svenska.

Funktionsnedsättningar och dess konsekvenser
Personalen bör minst ha

– kunskap om funktionsnedsättningar och om kom-
binationer av funktionsnedsättningar

– kunskap om hur olika funktionsnedsättningar kan 
påverka människors levnadsvillkor och delaktig-
het i samhället.

Hälsa
Personalen bör minst ha
– kunskap om betydelsen av fysisk, psykisk och so-

cial utveckling och stimulans för människors hälsa 
och välbefinnande

– kunskap om vilken betydelse mat och näring har 
för människors hälsa och välbefinnande

– förmåga att stödja den enskilde i ett levnadssätt 
som förebygger ohälsa

– kunskap om hur hjälpmedel och en anpassad 
miljö kan bidra till ökad självständighet och ökat 
självbestämmande för den enskilde

– kunskap om ett habiliterande och ett rehabilite-
rande arbetssätt samt förmåga att omsätta kun-
skapen i det praktiska arbetet

– kunskap om hälsoproblem som ofta förekommer 
i kombination med vissa funktionsnedsättningar

– kunskap om vanligt förekommande läkemedel och 
läkemedelsanvändning hos personer med funk-
tionsnedsättning

– kunskap om att förhindra smitta och smittsprid-
ning.

T ill förslaget om allmänna råd har Socialsty-
relsen fogat ett sjusidigt utlåtande om kon-
sekvenserna. Där framhålls att man måste 

räkna med ökade kostnader för utbildningsinsatser, 
men man saknar statistik över hur många som arbe-
tar inom de verksamheter som de allmänna råden 
gäller för. Än mindre har man kunskaper om de nu 
anställdas utbildning. Kraven på sådana har dock 
funnits sedan länge och det finns verksamheter som 
redan uppfyller rekommendationerna i de allmänna 
råden, skriver man. 

Vidare: Gymnasieutbildningar och fortbildningar 
i kombination med praktisk erfarenhet kan sam-
mantaget leda till att man når upp till den önskade 
kunskapsnivån. Under tiden som personal genomgår 
utbildningar kan dessa behöva ersättas med vikarier 

vilket då innebär kostnader utöver kostnad för un-
dervisningen.

Regeringen har avsatt ett antal miljoner på Om-
vårdnadslyftet inom äldromsorgen och personal som 
arbetar med personer med funktionsnedsättningar 
enligt Socialstjänstlagen. Omsorgslyftet omfattar allt-
så inte personal som arbetar enligt LSS.

Socialstyrelsen anser att de allmänna råden i sig inte 
medför betydande administrativa kostnader för före-
tag. En annan sak är att de enskilda verksamheterna 
kan behöva göra inventeringar och valideringar av 
personalens kunskaper.

Förslaget till allmänna råd har nu skickats till över 
50 kommuner och organisationer för synpunkter. 
Vad som återgivits här kan därför komma att ändras.

Se kommentar på nästa sida!
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D et är obegripligt att statsrådet Maria Larsson 
flera gånger har diskriminerat LSS-persona-
len vad gäller omvårdnadslyftet. 

LSS-personalen har samma behov som den inom 
äldrevården och arbetar dessutom ofta med perso-
ner med omfattande funktionsnedsättningar. 

Intra har skrivit om det, Riksförbundet FUB har 
tagit upp det med ministern och Socialstyrelsen har 
tagit upp det både skriftligt som muntligt med reger-
ingen. Ingen begriper varför det inte gett resultat. Så 
brukar det vara när det är statsrådet självt som avgör 
ett ärende – motivet är personligt.

Brist på inventering
Det är en stor brist att Socialstyrelsen inte har gjort 
någon inventering av utbildningsnivån på befintlig 
personal. Inte heller vet vi vilken utbildning de ny-
anställda har. Ingen vet hur många de är och hur 
många som avslutat gymnasiets omvårdnadslinje. 

Däremot känner alla till hur svårt det är att finna 
någon med utbildning vid nyanställning. Mycket 
svårt för att inte säga omöjligt i de flesta kommuner. 
Och det minskade intresset hos unga för omvårdnad 
som yrke har redan slagit igenom och befaras öka.

Viktigt med eftergymnasial utbildning
Vi har läst igenom ett antal remissvar och de flesta 
betonar vikten av eftergymnasial utbildning. Det är 
helt enkelt en förutsättning för att man ska få ung-
domar att välja detta yrke. Men bristen på behöriga 
lärare både på gymnasiet och i vuxenundervisningen 
är stor. 

Flera remissvar tar upp behovet av en betoning i 
kunskapsförteckningen av brukarens makt och rätt 
till självbestämmande. Några anser att barns förhål-
lande berörs för lite och andra efterlyser resonemang 
kring titulaturen. Någon menar att det pedagogiska 
förhållningssättet borde betonas. Flera betonar be-
hovet av kunskaper kring speciella grupper särskilt 
inom området psykiska funktionshinder.  

 Det är påfallande att så många – alla? – hälsar detta 
förslag till utbildning välkommet och anser det  nöd-
vändigt. Man är klar över att det föranleder ökade 
kostnader för kommunerna och kritisk till att de stat-
liga medlen för det s k omvårdnadslyftet inte omfat-
tar insatser enligt LSS. Staten måste på ett eller annat 
sätt subventionera den enorma eftersläpning  som 
föreligger.

Lägg över utbildningen 
på yrkeshögskolan
Det är staten som har det övergripande ansvaret för 
att tillgodose medborgarnas behov av utbildning. För 
utbildning i yrken som kräver kvalificerad eftergym-
nasial utbildning finns Myndigheten för yrkeshögskolan. 
Den finansierar utbildning inom ca 250 olika yrkes-
roller. Utbildningarna erbjuds inom branscher där 
det finns en uttalad efterfrågan på kompetens. An-
talet utbildningsanordnare är något över 200, varav 
ca halva antalet är kommuner och halva privata. Var 
sjätte elev får en utbildning inom hälso- och sjukvård 
eller socialt arbete. 

 
En utmärkt förteckning
I Socialstyrelsens förslag till allmänna råd får kom-
munerna en utmärkt förteckning över de grundläg-
gande kunskaper och förmågor som krävs för yrket 
och därmed den kompetens som krävs för den. 

Förteckningen lämpar sig väl för att i omarbetad 
form ligga till grund för en utbildning i Yrkeshögsko-
lans regi. Det kräver en ansökan av kommunen att 
få bedriva en yrkeshögskoleutbildning. Om kommu-
nen inte själv avser bedriva utbildningen ska ansökan 
göras i samarbete med den som ska bedriva den. Det 
kan vara fråga om ett lärcenter i en kommun eller en 
privat utbildningsanordnare. Ansökan ställs till  Myn-
digheten för yrkeshögskolan. 

 
Behörighet
Behörig för att få utbildning genom Yrkeshögskolan 
är den som har en gymnasieexamen från gymnasie-
skolan eller kommunal vuxenutbildning eller mot-
svarande utbildning eller genom praktisk erfarenhet 
har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 
Kraven är lägre än för andra högskolor. 

 Då statsbidrag utgår per studerande tar staten det 
största ekonomiska ansvaret. Dessutom kan den som 
ansvarar för den praktiska delen i utbildningen få 
sina kostnader täckta. Utbildningen är avgiftsfri för 
deltagarna och berättigar till ersättning från Centrala 
studiestödsnämnden, CSN.

Enhetlig yrkesbeteckning
Så småningom lär man inte komma undan kravet på 
någon form av enhetlig yrkesbeteckning och utbild-
ningskrav som hänger samman med den. Det måste 
bli nästa steg. Se också ledaren på sid 2.

Intra kommenterar:

Utnyttja 
      yrkeshögskolan!
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Svensk hjärtkirurgi tidiga att 
operera barn med Downs syndrom

N ästan vartannat barn med Downs syndrom har 
hjärtfel när det föds. På 1970-talet lärde man 

sig att operera dessa. Detta och Karolinska Sjukhuset 
blev ett föredöme för hela västvärlden. 

Det första barnet med hjärtfel opererades i slutet 
av 1944 av professor Clarence Crafoord på Sabbats-
bergs sjukhus. Operationerna koncentrerades i mit-
ten av 1950-talet till Karolinska sjukhuset och under 
ledning av professor Viking Olof Björk utvecklades 
tekniken vidare. 

De första barnen med Downs syndrom opererades i 
början av 1970-talet. Det krävdes då att barnet skulle 
vara mellan ett och två  år gammalt och dödligheten 
vid operation rörde sig om minst tio procent. 

Den tekniska utvecklingen möjliggjorde att man 
kunde operera barnen allt tidigare och dödligheten 
sjönk till densamma som för andra barn. På 80-talet 
blev operation av hjärtfel på barn med Downs syn-
drom allmän över landet. 

Medelivslängden ökade successivt från 13,5 år 1954 
till 57 år 1987 i en studie i Canada.

Sverige var länge ledande i världen inom barnhjärt-
kirurgin och en föregångare i att operera barn med 
Downs syndrom med hjärtfel på samma indikation 
och med samma goda resultat som hos andra barn. 

     K G

Referenser:

Christina Frid. Children	with	Downs	Syndrom.	An	Epi-
demiological	Study	with	Special	Focus	on	Congenital	
Heart	Defects. Uppsala Universitet. 2002
Bo Lundell. Barnkardiologi	–	en	svensk	angelägenhet.	
Läkartidningen nr 28 - 29/05

Hjärt- kärlsjukdomar 
kan förebyggas

E va Flygare Wallin har skrivit en avhandling om ris-
ken för hjärt- kärlsjukdomar hos personer med 

utvecklingsstörning och hur de kan förebyggas. Med 
fem års mellanrum har hon jämfört riskfaktorerna 
hos tonåringar i en gymnasie särskola och tonåringar 
i en vanlig skola. Hon fann att tonåringarna i gym-
nasiesärskolan hade en hjärt- och kärlhälsa liknande 
den hos medelålders personer. 

En ökad tillgång till moment där man rör på sig, 
ökad tillgång till frukt och grönsaker och borttagna 
sötsaker under skoltid visade sig minska ungdomar-
nas riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom. 

En specialgjord tallrik som användes under skol-
lunchen som en påminnelse att öka grönsaksätandet, 
ledde till ett minskat fettintag, ökat kolhydratintag 
samt fler som nöjde sig med en portion mindre än 
den vanliga. 

Undersökningen visade att orsaken till de ökade 
riskfaktorerna inte är utvecklingsstörningen som så-
dan, utan den livsstil som ungdomarna hade valt.

De konsekvenser som en ohälsosam livsstil medför 
är svår att förstå för alla. För personer med en ut-
vecklingsstörning måste detta göras förståeligt och 
för personal krävs kunskaper i att redan unga vuxna 
med en utvecklingsstörning kan utveckla vanor och 
skador som, om de inte åtgärdas, leder till en onödig 
förtida död. 
      K G
Referens:
Eva Flygare-Wallin. Cardiometabolic	 in	 students	and	
young	adults	etc. Karolinska Institutet. 2013. 
www.diva-potal.org

Citatet:
”Det är helt omöjligt att vilja se den här filmen. Man använ-
der sig av djävla utslitna metaforer. Vad är en utvecklings-
störd människas roll i Sverige? Jo, det är att  få en stressad 
person att inse vad som är viktigt i livet.
Det hade varit mer spännande om karriäristens roll hade 
varit att ändra livet för en utvecklingsstörd människa. Men 
det kommer aldrig att ske.
Det finns en fördomsfullhet i det här som är besvärlig.”

Filip och Fredrik om den nya filmen ”Hur många kramar 
finns det i världen”, podcast avsnitt 155. Citatet är fritt 
tolkat – det är mycket prat emellan.

En elegant skrift

M yndigheten för handikap-
politisk samordning, Handi-

sam, har på regeringens uppdrag 
publicerat ”Hur är läget 2013? 
Uppföljning av funktionshinderspo-
litiken.” 

Det är en stor och elegant utfor-
mad skrift som handlar om hur långt 22 myndigheter 
har kommit med att genomföra den handikappolitik 
som regeringen har beslutat ska genomföras under 
åren 2011–2016. 

Man redovisar område för område och beskriver 
flaskhalsar och ger förslag till ökade insatser. Överlag 
går det för långsamt – med denna takt kommer må-
len inte att nås år 2016, anger man.

Handisam. Hur	är	läget	2013? 144 sid. Kan laddas 
ner eller beställas från www.handisam.se 

Brukare bör det heta

S ocialstyrelsen rekommenderar användningen av 
termen brukare som samlande begrepp för alla 

dem som får individuellt behovsprövade insatser från 
socialtjänsten, till vilken insatser för personer med 
funktionshinder räknas. Användningen av termen 
har förankrats genom en bred remiss till kommuner 
och flera brukarorganisationer meddelar Lisa Wolff 
Foster, terminolog på enheten fackspråk och infor-
matik.  

11
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Två forskare 
om 
inflytande
När några grannar i somras motsatte sig 
ett planerat LSS-boende i Södertälje blev 
de hårt angripna från flera olika håll. Det som skilde dessa ilskna 
reaktioner från tidigare protester var att det nu i hög grad var 
personer med egna erfarenheter av funktionshinder som tog till 
orda. De kände sig personligen kränkta av grannarnas motstånd.
Under senare år har personer med utvecklingsstörning i allt högre grad 
själva formulerat sina erfarenheter. Därigenom har deras inflytande i 
samhället stärkts.
Två forskare, Ove Mallander och Lottie Giertz ger här sin bild av hur 
självbestämmandet och inflytandet fungerar i praktiken.

Institutionerna för personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar är numera avvecklade 
och de flesta barn har ända sedan 1970-talet växt 

upp med sina föräldrar. 

Nya verksamheter
Trots denna radikala utveckling har förmyndartän-
kandet och den utpekande särbehandlingen verk-
ligen inte upphört. Som en reaktion mot detta har 
människor med funktionshinder i allt högre grad valt 
självorganiserade aktivitets- och organiseringsformer. 

I stora delar av västvärlden har det vuxit fram verk-
samheter där unga vuxna med intellektuella funk-
tionsnedsättningar träffas regelbundet för att dela 
erfarenheter och tillsammans försöka stärka makten 
över det egna livet. 

Dessa verksamheter har ibland setts som utma-
nande, ibland som ett nödvändigt komplement till 
de konventionella verksamhetsformerna. Men i Sve-
rige kan de kanske i än högre grad uppfattas som ett 
uttryck för att allt fler personer med intellektuella 

funktionsnedsättningar inte accepterar den traditio-
nella underordnade handikapproll som är knuten 
till daglig verksamhet och andra s.k. integrerade sam-
hälleliga stöd- och serviceformer. 

Istället väljer de att ställa sig helt eller delvis utanför 
dessa omsorgsinsatser varvid nya former av självorga-
niserade gemenskaper utvecklas. 

Detta kan tolkas som att man satt sig till motvärn 
mot det stöd som samhället erbjuder det traditionella 
bemötande som finns inom samhällets service. Man 
vänder sig mot hur den egna gruppen uppfattas av 
omgivningen och det sätt som detta stundom också 
präglar den egna identiteten. 

Alltför beskyddande
Ibland förefaller udden också att riktas mot den allt-
för beskyddande och begränsande inramning som 
de av föräldrar dominerade, traditionella handikapp-
organisationerna erbjuder. 

I flera av dessa framväxande verksamheter finns, 
förutom ambitionen att i större omfattning kunna 

Debattartikel i DN 27/8-2013.

De nya rörelserna
Av Ove Mallander
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forma sitt eget liv, också en uttalad strävan att påverka 
lokalsamhället i riktning mot ökad delaktighet. 

Dessutom finns en ambition att bearbeta allmänhe-
tens attityder och fördomar gentemot personer med 
intellektuella funktionshinder. 

I Sverige är det främst Grunden och Klippanfören-
ingarna som kommit att bli bärare av dessa strävan-
den. Men därutöver förefaller det också att finnas ett 
flertal lösligare organiserade nätverk som använder 
internet som kommunikations- och sammanhåll-
ningsmedium och som fyller samma eller likartade 
funktioner.  

Organisatoriska skillnader
Mellan och inom dessa verksamheter finns väsent-
liga organisatoriska skillnader. Graden av oberoende 
varierar inte bara gentemot de offentliga systemen 
som t ex kommunerna. Dessa organiseringsförsök tar 
också sikte på att markera självständighet från sina 
moderorganisationer t.ex. de föräldradrivna intres-
seorganisationer som de ofta är sprungna ur. 

I Sverige är således Grunden helt oavhängiga För-
eningen för barn, ungdomar och vuxna med utveck-
lingsstörning, FUB, medan Klippanföreningarna ut-
gör en fristående s.k. sektion inom FUB. Båda är – i 
varierande grad – beroende av offentligt stöd, i det 
förstnämnda fallet via kommunala subventioner till 
främst coacher och lokaler, i det senare kanaliseras 
(offentligt erhållna FUB-medel) till de olika Klippan-
föreningarna. 

Vill öka det egna inflytandet
De självorganiserade verksamheterna representerar 
med andra ord organisations- och innehållsmässigt 
skilda former men förefaller förenade i ett mer eller 
mindre uttalat motstånd mot etablerat bemötande 
och en vilja att öka det egna inflytandet över sin var-
dag. 

I vilken utsträckning de är helt egenorganiserade 
eller beroende av initiativ och stöd från t.ex. perso-
nal är en central fråga. Stödet kan t.ex. innebära att 
någon coach/mentor direkt eller indirekt avlönas 
av det offentliga. Coachen kan naturligtvis under-
stödja en frigörande utveckling men det går inte att 
utesluta att denne likaså kan bidra till nya former av 
mera svårfångade kontroll- och styrningsformer. Det 
ökade antalet unga vuxna med lindrig intellektuell 
funktionsnedsättning till följd av ökningen av anta-
let elever inom särskolan, väcker också frågor om ev. 
inre ordningar av verksamheterna där de med mera 
omfattande kognitiva svårigheter eller s.k. flerhandi-
kapp riskerar hamna längst ned på inflytande- och 
statusstegen eller t.o.m. utanför de självorganiserade 
verksamheterna.

Projektet
En analys av denna utveckling kan bidra till en bättre 
förståelse av det omsorgslandskap som vi är på väg 
in i, och därmed ge underlag för den framtida ut-
formningen av samhällets stöd till personer med in-
lärningssvårigheter. 

Debattartikel i DN 27/8-2013.

I LSS-lagen finns ingen tydlig definition av vad som 
menas med inflytande och självbestämmande. 
Många av de personer som har LSS-insatser har 

inte ett övergripande inflytande över sitt liv. Deras 
självbestämmande i vardagen är svårfångat. För den 
som har en svag beslutsförmåga blir stödet från god 
man centralt. 

Inflytande kräver kunskap
Av Lottie Giertz

Personlig assistans
När LSS-lagen infördes 1994 var personlig assistans 
en av nyheterna i lagen. Den som får rätt till person-
lig assistans kan själv välja vem som ska genomföra as-
sistansen och vilka personer som ska arbeta som assis-
tenter. Alla är eniga om att assistansen har inneburit 

I projektet ”Mellan omsorgspaternalism och frigörelse?” ska 
de nya rörelserna undersökas. Man vill få reda på vilken bety-
delse verksamheterna har för medlemmarnas identitetskäns-
la, relationer och i deras vardagsliv och om de påverkat det 
omgivande samhällets bemötanden och attityder. Projektet 
drivs i samarbete mellan sektionen för Hälsa och Samhälle 
vid Halmstad Högskola och fakulteten för Hälsa och Samhälle 
vid Malmö Högskola och beräknas pågå fram till våren 2016.  
Kontakt: ove.mallander@mah.se

Projektgruppen består av, från vänster, professor Mag-
nus Tideman, Halmstad Högskola (forskningsledare), 
docent Ove Mallander, Malmö Högskola och filosofie 
magister Therese Mineur, Halmstad Högskola (dispute-
rar 27/9 i handikappvetenskap).

Mellan omsorgspaternalism 
    och frigörelse
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Lottie Giertz är arbetstera-
peut och fil.dr. i socialt ar-
bete, forskare och lärare vid 
Linnéuniversitetet i Växjö. 
I sin avhandling ”Erkän-
nande,	makt	och	möten.	
En	studie	av	inflytande	och	
självbestämmande	med	
LSS.”	har hon undersökt 
hur inflytandet ser ut för 
dem som har personlig as-
sistans och god man.
Tillsammans med FUB-Kro-
noberg och Växjö kommun 
har Lottie Giertz fått medel 
från Allmänna arvsfonden 
för att pröva och utveckla 
ett utbildningsmaterial för 
gode män i alternativ kom-
munikation.
E-post: lottie.giertz@lnu.se

en stor positiv förändring för den som är beroende av 
dagligt stöd. Att kunna välja vilka personer man ska få 
hjälp av och på vilket sätt, innebär att man känner att 
man har inflytande över sin vardag och sitt eget hem.

Men det är också svårt att hantera den närhet och 
det beroende som finns i relationen mellan assistent 
och stödanvändare. Det tycker båda parter. Det är 
komplicerat att ha en annan person i hemmet när 
stödanvändaren har en familj eller en partner.

Att vara assistent innebär att man måste vara väl-
digt lyhörd för den man arbetar hos och anpassa sig 
till hur den personen vill ha stöd. Många assistenter 
tycker att det är svårt och många stödanvändare tyck-
er att det är svårt att ställa krav. I min undersökning 
intervjuade jag också gode män till ett par personer 
som hade svårt att tala för sig själva. De gode män-
nen menade att de var stödanvändarens röst även i 
kontakten med assistenterna. 

LSS-insatser och god man
Alla vuxna människor i Sverige är myndiga även om 
man har en nedsatt beslutsförmåga. Det är bara barn 
under 18 år som är omyndiga. Men alla vuxna kan 
inte uttrycka sin egen vilja eller förstå alla informa-
tion. Om man har behov av en ställföreträdare som 
kan hjälpa till med ekonomiska frågor eller ansöka 
om till exempel LSS-insatser kan man få en god man.

Det är många personer med LSS-insatser som också 
har en god man.  Den gode mannen ska då företräda 
stödanvändaren men han eller hon har kvar sin rätts-
kapacitet och myndighet. Alla beslut den gode man-
nen tar, ska i möjligaste mån grundas på samtycke.

Min undersökning visar att de stödanvändare som 
har LSS-insatser och god man sinsemellan är mycket 
olika. I intervjugruppen finns personer som själva kan 
välja assistansbolag, anställa sina assistenter och fung-
era som arbetsledare för de anställda. Men där finns 
också de personer vars kommunikation är mycket 
svår att tyda och som är helt beroende av andra för 
allt i livet och vardagen.

Undersökningen visar att LSS-lagens intentioner 
om inflytande och självbestämmande kräver gode 
män och LSS-personal som har kunskap om stödan-
vändaren som individ, om respektive funktionsned-
sättning och om LSS-lagens målsättning. Dessutom 
krävs personliga egenskaper som lyhördhet, ödmjuk-
het och kreativitet. Så här berättar en god man:

Jag träffar honom som god man varannan vecka 
hemma hos honom. Då plockar vi fram allt som hör 
till det. Vi betalar hans räkningar och jag berättar vad 
det gäller och jag berättar hur mycket pengar han har 
att röra sig med så får han själv välja aktiviteter. Han 
förstår ju egentligen inte pengars värde alls men jag vill 
att han ska veta och känna sig delaktig och sitta med.

Det kan vara olika hur de gode männen skapar del-
aktighet. Att inte behöva be personalen om pengar 
kan vara mycket betydelsefullt för självbilden och 
självbestämmandet i vardagen. Så här berättar en 
stödanvändare:

Jag har hand om mina pengar själv nu! Den nya gode 
mannen tyckte att jag var så duktig så att jag kan ha 
det. Det fungerar så att hon sätter in pengarna på ett 
kort och så använder jag min legitimation och skriver 
på, jag kan gå och handla själv nu! 

Det finns en stor okunskap bland gode män om 
både lagstiftningen och funktionsnedsättningar av 
olika slag. De gode män som bäst känner till lag-
stiftningen är ofta anhöriga till stödanvändaren. De 
känner också av naturliga skäl till personen väl. Stöd-
användaren får på så sätt många gånger en stark för-
trädare. Nackdelen med en god man som också är 
anhörig kan vara att det både för honom eller henne 
och omgivningen blir svårt att hålla isär rollerna.

Det finns ett tydligt dilemma kring de personer som 
har en ”svag” röst. De som inte tydligt kan kommu-
nicera sin vilja och har små möjligheter att påverka 
sin situation. Det blir som ett ”vacuum”.  Alla runt 
personen tycker sig veta vad som är bäst!

Det finns också en kvardröjande beskyddarinställ-
ning i LSS-verksamheterna som begränsar alla de 
personer som skulle kunna ha självbestämmande i 
vardagen. 

Inte heller finns det någon diskussion om hur de 
med stora begränsningar ska få ett individuellt anpas-
sat stöd för det inflytande de faktiskt har rätt till.

Slutkommentar
Både stödanvändare, gode män och LSS-personal 
måste utveckla arbetsmetoder för att skapa så goda 
individuella förutsättningar som möjligt för varje per-
son att ha inflytande och självbestämmande. För det 
krävs kunskap om funktionsnedsättningar, alternativ 
kommunikation och lagstiftning.
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D en som har en intellektuell funktionsnedsättning 
hamnar lätt i underläge gentemot omgivningen, 

antingen det rör sig om anhöriga, vänner, eller samhäl-
let.

Man kan tycka att LSS-verksamheterna, vars syfte är att 
ge individuellt stöd på den enskildes villkor, borde fung-
era som en motvikt, en plats där den enskilde verkligen 
känner att han blir respekterad och lyssnad på.

Men det kan inte hjälpas: i alla människovårdande yrken 
uppträder beskäftigheten. Och också inom LSS-stödet 
frodas den i alla möjliga skepnader. 

Där finns hon som i all välmening styr och ställer med 
dem som bor i en gruppbostad utan att lämna något 
utrymme för andra initiativ.

Där finns han som högljutt kritiserar en brukare för 
morgonens klädval. 

Där finns hon som vill lägga saker och ting till rätta och 
hela tiden är där och ändrar.

Där finns han som anser sig ha rätt att tala om vad 
brukaren tycker. Som pratar för honom eller henne och 
som genast tar över och pratar när brukaren får en fråga.

Av någon anledning faller många anställda in i rollen 
som ställföreträdande mammor och pappor, kanske för 
att man upplever att det finns ett sådant behov. Men 
det gäller att akta sig, för i den rollen lurar beskäftig-
heten bakom hörnet. Det värsta med beskäftigheten är 
att den får utövaren att må alldeles förträffligt medan 
den långsamt urholkar brukarens initiativförmåga och 
självkänsla.

Man tar sig rätt att bestämma över någon annan, man 
ger sig rätt att kritisera och raljera över någon annans 
sätt att vara och man tror sig ha rätt att föra någon an-
nans talan. Men den rätten har man inte. 

Ett tips: Om du är osäker på om du själv kan uppfattas 
som alltför beskäftig, fråga någon yngre medarbetare. Ju 
yngre desto känsligare är man för beskäftighet. Av lätt 
förståeliga skäl.

      H H

Beskäftig: Som uppträder överdrivet energiskt 
eller förekommande för andras räkning
Norstedts ordbok
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Myndigheten för tillgängliga medier vänder 
sig idag till personer med funktionsnedsätt-
ning som ger ett läshinder. Man  beräknar 

att det rör sig om cirka 550 000 personer eller 6 pro-
cent av befolkningen. MTM ska se till att de får till-
gång till litteratur på de medier som passar dem.

Viktigt med Lättläst
Utredaren slår fast att det arbete Centrum för lätt-
läst i dag gör är viktigt och att ingen annan har det 
engagemang för målgrupperna som Centrum för 
lättläst har. Utredaren konstaterar också att det hos 
Centrum för lättläst finns en unik samlad kompetens 
om lättlästa texter och att den kompetensen ska beva-
ras och utvecklas. Man vill att centret ska fortsätta att 
sprida kunskap om lättläst och samarbeta med dem 
som arbetar med lättläst, både i Sverige och i andra 
länder. Vidare att centret ska fortsätta ge ut lättläst 
litteratur och ge ut tidningen 8 SIDOR, med mera.

Primära och sekundära målgrupper
Men en del förändringar föreslås:

Man vill att en del uppgifter, som Lättläst-tjänsten, 
ska privatiseras och man vill ha en striktare uppdel-

En statlig utredning föreslår att Centrum för Lättläst 
ska omvandlas till ett kunskapscentrum och ingå i 
Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).

ning i vilka målgrupper som är aktuella.
De primära målgrupperna ska vara:
• personer med utvecklingsstörning
• personer med funktionsnedsättningar som gör 
det mycket svårt att läsa
• personer med demenssjukdomar
I andra hand ska man vända sig till personer som 

har enklare läs- och skrivsvårigheter, personer som 
nyligen invandrat och kan mycket lite svenska och 
personer som är ovana att läsa.

Utredaren vill också att det nya kunskapscentret 
ska ta fram gemensamma riktlinjer för lättläst. 

Bara vuxna
I förslaget sägs också att det nya kunskapcentret bara 
ska inrikta sig på vuxna och inte på t ex skolelever, 
som idag. Därigenom kommer med all sanolikhet 
bokutgivningen att minska (idag ger man ut 25–30 
titlar/år). Med tanke på att skolan har stått för mer-
parten av t ex 8 SIDORs prenumeranter så blir det 
nog inte så värst många prenumeranter kvar, även 
om man försöker rikta tidningen mer mot det man 
kallar primärgrupperna. 

Ur årets produktion av lättlästa böcker från Centrum för Lättläst:
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KunsKapsCEnTruM inoM
MynDigHETEn För 
TiLLgängLiga MEDiEr

Ann Katrin Agebäck, direktör på Centrum för lätt-
läst, välkomnar förslaget om ett nationellt kunskaps-
centrum. Däremot är hon kritisk till att man inte ska 
vända sig till skolan längre. 

– Allt fler barn med funktionsnedsättningar går 
också i vanliga skolor och det är därför viktigt att 
lättläst litteratur och nyheter når fram till skolorna. 
Inom skolan behövs det fler insatser, inte färre, säger 
hon.

Ökad statlig styrning
Ett annat frågetecken är den statliga styrningen. Stif-
telseformen har gett Centrum för lättläst stor frihet 
att utveckla olika typer av verksamheter. Nu kommer 
regeringen, på gott och ont, att ha större möjlighet 
att styra. Kan t ex verkligen en statlig myndighet ga-
rantera oberoendet hos en allmän nyhetstidning 
som 8 SIDOR? 

Omfattande verksamhet
Centrum för lättläst har utvecklats mycket sedan man 
1968 startade arbetet med LL-böckerna som ett expe-
riment vid Skolöverstyrelsen, SÖ. 

1984 gavs det första numret av tidningen 8 SIDOR 
ut på försök och 1987 beslöt regeringen att tidningen 
skulle bli permanent. Då bildades också LL-stiftelsen 
som senare omvandlades till Centrum för lättläst. 

Man har utvecklat Lättläst-tjänsten och startat läs-
ombudsverksamhet i många kommuner. 

2007 fick man ett särskilt  uppdrag att ge ut material 
för skolan och 2009 började Läskraft! – ett landsom-
fattande projekt som ska få anhöriga och andra att 
läsa tillsammans med personer med demens.

Centrum för lättläst bok- och tidningsutgivning be-
drivs idag på affärsmässiga grunder. Verksamheten 
kostar ca 33 milj kr/år varav drygt hälften finansieras 
med statliga medel och resten med intäkter från för-
säljningen. Idag finns ca 24 anställda. Eftersom upp-
draget kommer att minskas i omfång är det knappast 
troligt att det nya kunskapscentret kommer att ha lika 
många anställda.

Den 1 januari 2015 räknar man med att det nya 
kunskapscentret för lättläst ska starta. Myndigheten 
för tillgängliga medier finns på: www.mtm.se

     H H
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Merja Nieminen arbetar på Mocca serviceenhet i Pargas. Där ger man arbetslivsorienterad service för vuxna personer med  
funktionsnedsättning. Målsättningen är att erbjuda meningsfullt arbete och sysselsättning enligt den enskilda arbetstagarens 
önskemål.

I Finland har under de senaste åren hänt en hel 
del inom specialomsorgen för personer med in-
tellektuell funktionsnedsättning. På riksnivå star-

tade man år 2010 arbetet med att åstadkomma en 
riksomfattande plan för att utveckla boendet. I den 
arbetsgruppen hade jag förmånen att få delta. Arbe-
tet utmynnade i en plan, som regeringen i ett prin-
cipbeslut följde.

Rapport från Finland

Av Märta Marjamäki

3 600 nya bostäder!
 Målet är att utveckla boendeverksamheten så att per-
soner med utvecklingsstörning i framtiden ska kunna 
bo i samhället precis som alla andra medborgare. Det 
ska byggas 3 600 nya bostäder. 

Statens bostadsfond finansierar 40–50% av bygg-
kostnaderna om kommunerna står för resten. För att 
få statsunderstöd krävs att boendena ska vara små och 

Nu ska 
institutionerna bort!

18
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Märta Marjamäki är samkommunsdirektör i Kårkulla 
samkommun. Kontakt: marjamak@karkulla.fi

individuella. I detta byggande ska brukarna 
vara  delaktiga. Delaktighet är ett område 
som man nu arbetar aktivt med i Finland. Vi 
har inte alltid varit vana att lyssna till dem.

Ingen ska bo på institution
År 2020 ska ingen person med utvecklings-
störning bo på institution. Alla specialom-
sorgsdistrikt har tvingats uppdatera sina bo-
endeplaner och skicka dem till social- och 
hälsovårdsministeriet för kontroll av att de 
statliga principerna efterlevs.

Fem delar
Statsrådets principbeslut innefattar fem åt-
gärdsdelar:

• Säkerställande av delaktighet och rät-
tigheter för personer med funktions-
nedsättning och deras anhöriga

• Säkerställande av rättigheterna för 
barn med funktonsnedsättning

• Utvecklande av tjänsterna
• Nedläggning av institutionsboendet
• Säkerställande av kunnandet och sam-

arbete mellan förvaltningsområden.
Varje åtgärdsdel innehåller olika åtgärds-

förslag, sammanlagt 33 olika. 
Dessa goda föresatser kan förverkligas en-

bart om kommunerna tar sitt ansvar. I Finland 
är det kommunen som ska ansvara för sina 
invånares social- och hälsovård. Kommunen 
kan bygga nya boenden själv eller i samarbete 
med andra aktörer. Också den s.k. tredje sek-
torn kan fungera som byggherre. 

kusten där finlandssvenskarna bor. Idag jobbar ca 
1000 anställda inom Kårkulla samkommun. 

I Finland håller man på med att genomföra ytter-
ligare flera stora reformer, vilka kommer att påverka 
också vår samkommun. Regeringen tänker drastiskt 
minska antalet kommuner och i samband med det 
ska man reformera hela social- och hälsovården. Vår 
specialomsorgslag, som härstammar från år 1977 ska 
införlivas med handikappservicelagen från 1987, 
som omfattar alla handikappade.

Utom detta pågår arbetet med att förnya hela vår 
socialvårdslagstiftning och lagen om klientens själv-
bestämmanderätt. Aktivitet så att det förslår! Vi oroar 
oss för att vi ska få ”stora paketlösningar” som utgår 
från finskspråkiga lösningar där man inte beaktar 
den finlandssvenska minoriteten. För att vår sam-
kommun ska kunna gå mot en ljus framtid, behövs 
särlösningar som ”håller ihop” vår verksamhet. Vår 
svenskspråkiga specialkunskap behöver en viss volym, 
den kan inte splittras. Risken är då att våra brukare i 
framtiden inte får service på sitt modersmål. 

  

 
Kårkulla samkommun
I Finland finns 15 specialomsorgsdistrikt där varje 
distrikt består av flera kommuner som gemensamt 
driver insatser för utvecklingsstörda barn, ungdomar 
och vuxna. 

Ett av  specialomsorgsdistrikten drivs av de svensk- 
och tvåspråkiga kommunerna (33 st.) (utom Åland, 
som har en egen social- och hälsovårdslagstiftning). 
Den svenskspråkiga samkommunen har sitt center 
på Kårkulla, där det funnits en centralanstalt för ut-
vecklingsstörda. Därför kallas samkommunen för Kå-
rkulla samkommun. 

I Kårkulla samkommun har vi olika boenden, som 
är dels våra egna hus, dels hus som byggts av kommu-
nen eller av den tredje sektorns organisation. Tyvärr 
kan den dåliga kommunala ekonomin sätta käppar 
i hjulet för dessa goda byggplaner. Vi ger service åt 
1 200 svenskspråkiga brukare, men står inför stora ut-
maningar. Vår institution (den f.d. centralanstalten) 
har idag ca 70 klienter, men antalet minskar hela ti-
den. Vi har sammanlagt ca 100 verksamhetspunkter 
(boende-, dag- och arbetsverksamhet) spridda längs 
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Det är en upprörd Barbro Lewin som jag mö-
ter på ett kafé i Uppsala. I nästan ett år har 
hon engagerat sig i ett komplicerat ärende 

där många viktiga och principiella frågor har ställts 
på sin spets. Tolkningarna av vad som är en persons 
bästa har varit vitt åtskilda. Förvaltaren har haft en 
tolkning, mamman en annan. Och huvudpersonen, 
en man med svår autism och med beviljad personlig 
assistans, har uppenbart farit mycket illa. Så långt har 
det gått att förvaltaren förbjudit modern att träffa sin 
son.

Vi är båda överens om att förvaltaren därigenom 
grovt överträtt sin befogenhet. Men sedan? Vems är 
egentligen ansvaret att se till att personen får en god 
omvårdnad av kunnig personal? Vems är huvudan-
svaret för att se till så att samarbetet runt personen 
fungerar? Vi resonerar oss fram.

– Den som beviljar insatsen, i det här fallet Försäk-
ringskassan, är ansvarig för att det fattas ett korrekt 
beslut om antal timmar som grund för assistansersätt-
ningen, säger Barbro Lewin. Men Försäkringskassan 
har inget ansvar för själva utförandet av assistansen 
och därmed inget ansvar för samarbetet kring den as-
sistansberättigade personen. Däremot kan handläg-
garen skapa förutsättningar för en bra assistans om 
beslutet vilar på en utredning som uppfyller alla de 
kvalitetskrav som Försäkringskassans nya vägledning 
ställer.

Handläggaren viktig
– Handläggaren ska skaffa sig god kunskap om per-
sonens specifika funktionsnedsättning, säger Barbro 
Lewin.  De inlämnade intygen ska grundas på aktuel-
la observationer så att sambandet blir tydligt mellan 
funktionsnedsättningen och konsekvenserna av den 
i vardagen. Om det kommer fram motstridiga upp-
gifter kan det vara nödvändigt att höra någon annan 
än den assistansberättigade själv och den eventuella 
ställföreträdaren. 

Den som har en intellektuell funktionsnedsättning 
har, i varierande grad, svårt att utöva inflytande och 
självbestämmande över sin vardag. Därigenom blir 
man beroende av omgivningens tolkningar av vad 
som är ens behov. 

Barbro Lewin tänker då särskilt på anhöriga, som 
kan ha en helt annan uppfattning om personen och 
livssituationen, än dennes gode man eller förvaltare. 
Det är ju de anhöriga som vanligen har både den 
bästa personkännedomen och den bästa kunskapen 
om vad funktionsnedsättningen har för konsekven-
ser. I hennes aktuella fall är det här som det, enligt 
henne, har brustit. 

Barbro Lewin är djupt bekymrad eftersom detta 
sannolikt inte är ett unikt fall. 

– Så här var det inte tänkt att reformen skulle fung-
era, säger hon. Assistansreformen gäller inte bara 
den som kan tala för sig själv! Cirka 40 procent av de 
assistansberättigade tillhör personkrets 1. Där finns 
många som inte kan föra sin egen talan och har en 
god man eller förvaltare som ska sörja för deras per-
son och bevaka deras rätt. 

Gode män och förvaltare behöver utbildning
Ett tungt ansvar vilar på förvaltare och gode män. 
Idag kan vem som helst, utan vare sig kunskap i LSS-
lagstiftningen eller i den enskildes funktionsnedsätt-
ning och behov, bli god man eller förvaltare eller 
överförmyndare. 

  – Det är bedrövligt. På sikt måste vi få professio-
nella gode män och förvaltare. Utbildning måste vara 
obligatorisk för detta svåra och viktiga uppdrag. 

Redan 2004 kom en gedigen utredning om God 
man som bland annat föreslog att de gode männen 
skulle få ökad utbildning. Men processen drogs i 
långbänk och inte förrän nu har man lyckats komma 
vidare. Den 2 maj kom ett nytt betänkande. Men där 
tas inte utbildningen upp. Man hänvisar bara till att 
frågan bereds i regeringskansliet. Barbro Lewin an-

Hur ser egentligen inflytandet ut? Vem har rätt att tolka vad som 
är en persons bästa? Vilka rättigheter har gode män och förvaltare 
att bestämma över en persons väl och ve? Vem har ansvaret för 
att samarbetet mellan personal, verksamhetsledning, gode män/
förvaltare och anhöriga fungerar? Barbro Lewin anser att bristerna 
i välfärdssystemet blir förödande för personer med omfattande 
funktionsnedsättningar som inte kan föra sin egen talan.

Vem har rätt att tolka
  vad som är en persons bästa?
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ser att tyngdpunkten hittills felaktigt 
kommit att handla om hur man beva-
kar att huvudmannens pengar förvaltas 
på ett bra sätt.

– Men det är ju den lilla, enkla delen, 
säger hon. Den stora, svåra delen hand-
lar om att ”sörja för person” och ”beva-
ka rätt”. Att se till så att huvudmannen 
får det han/hon har rätt till. Om man 
ska göra det måste man veta vad LSS 
innebär. Och om man är god man eller 
förvaltare till en person med personlig 
assistans så ska man självfallet bevaka 
att assistenterna ger det stöd som per-
sonen behöver och att de är lämpliga 
för sin uppgift!

En viktig punkt i utbildningen är att 
poängtera nödvändigheten av samarbe-
te med personal, verksamhetsledning 
och anhöriga. 

Det behövs vanligen också ett gott 
samarbete med olika professioner inom 
hälso- och sjukvården. I komplicerade 
fall, som det Barbro Lewin är inblandad 
i och där tolkningen av den enskildes 
vilja och önskemål är svår, är ett sådant 
samarbete en absolut förutsättning för 
att man åtminstone ska kunna komma i 
närheten av goda levnadsvillkor.  

Vem har ansvar för samarbetet?
Vem har huvudansvaret för att samar-
betet mellan personal, verksamhetsled-
ning, gode män och förvaltare, anhö-
riga liksom professionella inom hälso- 
och sjukvården fungerar? Plus alla an-
dra professioner och instanser som kan 
vara relevanta för olika individer. 

Det är verksamhetsledningen som 
har huvudansvaret för en god samver-
kan med olika aktörer och instanser.

– En del verksamheter, som här i 
Uppsala, är tydliga med att personalen 
måste ha en fungerande relation till 
anhöriga. Det handlar om kompetens. 
Att man inser att en sådan bra relation 
alltid ligger i den enskildes långsiktiga 
intresse.

Men Barbro Lewin är tveksam till att 
lägga hela ansvaret på personalen.

– Har man inte tillräcklig utbildning 
och är anställningsvillkoren sådana att 
man har svårt att ta ett reellt ansvar för 
samarbetet med anhöriga och förvalta-
re eller god man så kan man inte heller 
begära det, säger hon bestämt. 

Insatsen personlig assistans skiljer sig 
här från andra LSS-insatser genom sin 
starka betoning på den assistansberätti-
gades  inflytande över stödet. Han eller 
hon står själv för samarbetsansvaret, om 

det inte delegerats vidare till assistans-
anordnaren. 

För dem som inte kan föra sin egen ta-
lan och har en god man eller förvaltare 
så ligger ansvaret på denne. Då gäller 
det att den gode mannen eller förvalta-
ren har förmåga och vilja att göra det! 

  
För få har koll
Missförhållanden inom LSS-stödet kan 
uppstå utan att man egentligen är med-
veten om det. Tvivelaktiga regler och 
inskränkningar kan införas och bli ru-
tin, felaktiga uppfattningar gentemot 
en individ eller dennes anhöriga kan 
växa sig starka. 

Då är anmälningsplikten enligt Lex 
Sarah viktig, men ännu viktigare är att 
det finns flera utomstående personer 
som kan säga ifrån om något går fel.

Jag säger att det naturliga borde vara 
att det, förutom de anhöriga, finns väl-
utbildad personal som har regelbun-
den handledning, kompetenta chefer 
som är välinformerade om vars och ens 
levnadssituation, en aktiv och engage-
rad god man eller förvaltare som ofta 
besöker sin huvudman och en vuxen-
habilitering som regelbundet förvissar 
sig om vars och ens hälsotillstånd. Dess-
utom kanske en kontaktperson som 
kan reagera om man upplever att ens 
vän far illa.

– Du lever i en drömvärld, säger Bar-
bro Lewin ilsket. Så ser det inte ut i verk-
ligheten.

  I många delar av landet verkar det bli 
svårare att få kontaktperson, färre får 
ledsagarservice, vuxenhabiliteringen 
har abdikerat från sitt ansvar, de gode 
männen och förvaltarna saknar insikt 
i uppdragets krav och personalen får 
inte den utbildning som behövs för 
detta svåra människovårdande arbete. 

Det verkar vara för få utomstående 
som har koll på vad som egentligen 
händer i den dagliga omvårdnaden. 
Speciellt gäller detta för dem som har 
personlig assistans.

  – Det är då som förskräckliga saker 
kan hända, säger Barbro Lewin. Det 
är då som man tror sig ha rätt att för-
bjuda en mor att få träffa sin son, det 
är då man kan låta någon leva under 
förhållanden som är allt annat än ”goda 
levnadsvillkor” och det är då som en 
tjänsteman hos överförmyndaren på 
fullt allvar anser att man ska ta hänsyn 
till de personliga assistenternas risk för 
att bli arbetslösa när man behöver byta 
personal. 

  Text och bild: Hans Hallerfors

Barbro Lewin är med. dr. och 
funktionshinderforskare vid 
Uppsala universitet. Hon är 
anhörig till en 45-årig man 
med funktionsnedsättning 
och har främst intresserat sig 
för LSS-lagen och dess till-
lämpning. Hennes doktors-
avhandling ”Funktionshinder 
och medborgarskap” handla-
de om LSS tillkomst. Hon har 
också skrivit en bok om hur 
man tillämpar LSS värdegrund 
i praktiken:

Barbro Lewin. För din skull, för 
min skull eller för skams skull?  
Om LSS och bemötande. Stu-
dentlitteratur. 2011. 136 sidor. 
Pris 204 kr + moms.
www.studentlitteratur.se
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N ågra av papporna har ensamma tagit hand 
om sina barn i många år. Andra av dem har 
stöd i hemmet och fixar sitt föräldraskap 

med hjälp av det. Några ska bli förstagångspappor 
senare i år. Och en del av dem har fått sina barn om-
händertagna. Alla är de med i Allmänna Arvsfonds-
projektet ”Familjestöd – en mänsklig rättighet”. 

Långa diskussioner med socialtjänsten
Att bli förälder innebär alltid en omställning, på 
många olika sätt. Men för föräldrar med kognitiv 
funktionsnedsättning innebär ofta föräldraskapet att 
man hamnar i många och långa diskussioner med 
socialtjänsten. 

– Många inom socialtjänsten har svårt att prata om 
kognitiva svårigheter, konstaterar Iren Åhlund, pro-
jektledare för pappagruppen. Man är rädd för att 

frågorna ska uppfattas som kränkande. Och en del 
kognitiva svårigheter upptäcks överhuvudtaget inte 
förrän personen blivit förälder. 

Man behöver hjälp och man blir utredd. Och det 
är inte alltid som föräldrarna efteråt förstår vad som 
har hänt. 

”Nej, man gjorde ingen utredning”, berättar några 
av papporna. Men efter lite diskussion förstår de: Jo, 
det där mötet när socialsekreterarna kom hem till 
dem, det var det som var själva utredningen. 

Iren Åhlund konstaterar att LSS inte säger någon-
ting om stöd till föräldrar som själva har en funktions-
nedsättning. Däremot skriver regeringen i special-
motiveringen till LSS att om en person har personlig 
assistans kan assistenten hjälpa till med barnet. Om 
personen inte har personlig assistans ska socialtjäns-
ten ”gå in med erforderlig hjälp.” Men det är det få 
som känner till. 

I våras träffades sexton pappor med kognitiv funktionsnedsättning 
för att utbyta erfarenheter.  Maria Korpskog lyssnade.

Varför vill socialtjänsten 
omhänderta våra barn? 

Papporna som var med på kursen passade på att handla bebiskläder i pausen. De vill inte kunna identifieras med namn, men 
är gärna med på bild. Bilderna i reportaget har tagits av en av papporna på kursen, som inte heller vill ha sitt namn med. 
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– Eftersom fler och fler med utvecklingsstörning 
kommer att bilda familj måste socialtjänsten verk-
ligen förbättra sitt bemötande av den här gruppen 
föräldrar. 

Normalitetstanken styr 
Forskaren Jens Ineland, Umeå universitet, är inbju-
den för att diskutera med papporna. Han menar att 
normalitetstanken genomsyrar alla verksamheter 
som har med funktionshindrade att göra: Det är bra 
att arbeta, det är bra att bo själv, det är bra att ha 
fritidssysselsättningar. Men så kommer man till för-
äldraskap. Det är ju normalt att ha barn. Så varför 
känner en stor grupp av föräldrar med kognitiva 
funktionsnedsättningar att socialsekreterarna inte 
tycker att de ska ha barn? 

Olika erfarenheter
– Ibland känns det som om man träffar folk som bara 
gör sitt jobb, berättar en pappa. Men sen kan man 
träffa en annan från samma organisation som verk-
ligen brinner för sitt jobb – och då blir det en jäkla 
skillnad!

– Socialtjänsten säger” vi ska se till ditt bästa”, berät-
tar en annan pappa upprört. Men det blir aldrig mitt 
bästa. De har alltid någon lag och regel att luta sig 
mot som sätter käppar i hjulet. 

Men alla är inte negativa. En pappa berättar om 
första kontakten med socialsekreteraren:

– Först tänkte jag ”vad gör hon här? Ska hon bevaka 
oss?” Men hon stöttade oss i föräldraskapet. Hon stöt-
tar oss att ta hand om barnen. 

En pappa berättar att när hans tvååring omhänder-
togs så frågade han socialtjänsten när barnet skulle 
börja få bestämma själv. Kanske skulle hans barn få 
flytta hem igen, om han ville det, när han var tolv? 
”Nej, ditt barn ska bo i familjehemmet tills han fyller 
arton”, svarade socialsekreteraren. 

– Men hur kan hon veta det? Saker kan ju ändras 
under vägen, inte sant? Men hon sade att ”era funk-
tionsnedsättningar är livslånga och inget kommer 
att förändras, därför behöver vi inte ompröva våra 
beslut”. 

Hur socialtjänsten ser på dem
Det blir tyst i rummet. Iren Åhlund 
delar ut ”Socialtjänstlagen på lättläst”. 
”Socialsekreterare borde kallas för 
motståndshandläggare” muttrar nå-
gon. Papporna diskuterar länge och 
ingående om pappors roll vid 
utredningar. Hur socialtjänsten ser på 
dem, eller: inte alls ser dem. 

Simon, som först nyligen har 
fått sin diagnos, vid 25 års ålder, berät-
tar om vad som hände när hans bonus-
son placerades i familjehem:

– Bonussonens pappa hade inte vård-
naden om honom. Mamman hade 
krävt enskild vårdnad och pappan 
orkade inte med allt tjafs, så han höll 
sig undan. Min sambo har Aspergers 

syndrom och håller på att utredas för borderline, så 
hon har många toppar och dalar i humöret. Jag för-
står faktiskt pappan. Men när pojken placerades vid 
sju års ålder utreddes inte pappans omsorgsförmåga 
överhuvudtaget. Man pratade inte ens med honom. 
Han skulle gärna ta hand om sin son om han fick 
chansen, han har ingen funktionsnedsättning. Men 
ingen har brytt sig om honom.

– De lägger bara en person med utvecklingsstör-
ning i mappen ”utvecklingsstörning”, som om det 
vore lika för alla. De ser inte till individen, eller till 
hur familjen fungerar, säger en annan pappa upp-
rört. 

– Socionomutbildningen verkar vara en ”nejsägar-
utbildning” skrattar någon. Men att bara lära sig säga 
”nej” – det borde väl ändå gå ganska fort? Det är som 
att snacka med en tegelsten. 

Bra med nätverksmöten
Nätverksmöten lyfts fram som en bra lösning vid sam-
tal där allt låst sig. Det påpekar flera av papporna. 
När alla sitter vid samma bord och socialtjänsten får 
höra vad habiliteringen och BUP säger, och skolan 
lyssnar, då brukar det till sist lösa sig. Och alla konsta-
terar att hemterapeuter är det bästa som finns. Flera 
av papporna har ansökt om sådant stöd men fått höra 
att deras kommun tyvärr inte erbjuder det. 

”Plötsligt stod två socialsekreterare i vår lägenhet 
och sa att barnen måste flytta”
Anders vill gärna berätta vad som nyligen hänt ho-
nom och hans fästmö. Han träffade henne för bara 
ett halvår sedan. Redan vid första dejten fick han veta 
att hon hade barn – och Anders tyckte bara att det 
var roligt. 

– Jag gillar verkligen hennes ungar, och de gillar 
mig. De har ju inte haft någon pappa, så jag har 
snabbt blivit viktig för dem. 

Hans fästmös söner är 9 och 11 år gamla. Pojkarna 
brukar vara hos en avlastningsfamilj varannan helg. 
Mamman har tidigare haft insats i form av hemtera-

Iren Åhlund i samspråk med en av papporna i projektet.
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peut, men när hon i höstas önskade det igen, så fick 
hon inte det. En av pojkarna ville inte gå till skolan 
och då startade socialtjänsten istället en utredning.

– Socialtjänsten hämtade min fästmös barn för bara 
några veckor sedan. Det var en torsdagskväll. Plötsligt 
stod de i vår lägenhet och sa, att barnen måste flytta. 
Det var det värsta jag varit med om. Alla bara skrek. 
En av pojkarna sprang och gömde sig. ”Jag ska inte 
åka någonstans”, skrek han.

– Er mamma behöver hjälp, därför ska ni pojkar 
få flytta till en gård på landet som har djur, sade de. 

Socialsekreterarna tog barnen med sig och för-
svann. Anders har ägnat mycken kraft och all sin en-
ergi åt att trösta mamman sedan den kvällen. 

– Vill du inte ha mig nu när de säger att jag är en 
dålig mamma?, frågade hon. Men jag lovade att jag 
aldrig kommer svika henne. 

Anders var inte med på några möten, han vet bara 
vad hans fästmö berättat för honom. 

– De verkar inte alls ha räknat med att jag finns med 
i hennes liv nu. Jag betyder ingenting. Jag känner mig 
helt hjälplös. I utredningen står det, att ”mamman 
har en pojkvän som inte är bra för barnen”. Men det 
var hennes förra kille. De har ju aldrig träffat mig. 
Det är mycket som står där som inte stämmer. Men 
det känns som om jag inte har någon som helst makt 
att påverka vad de skriver. 

Maria Korpskog.

Vem har ansvar för att ett stöd fungerar?

I pauserna passade kursdeltagarna på att upptäcka Stockholm.

K atarina Alexius har undersökt domar och 
utredningar vid tvångsomhändertagande av 
barn till föräldrar med intellektuell funk-

tionsnedsättning (IF). 
– Det absolut vanligaste är frivilliga placeringar, 

berättar hon. En relativt hög andel av föräldrarna 
med IF har sina barn placerade, vi räknar med runt 
30-40%. Men vi har bara studerat formella tvångs-
omhändertaganden. Proportionellt sett finns det 
en överrepresentation av föräldrar med intellektuell 
funktionsnedsättning i den gruppen. 

De familjer som Katarina Alexius och hennes grupp 
har studerat är familjer med multiproblem. Ofta är 
det bara den ena av föräldrarna som har en intellek-
tuell funktionsnedsättning. 

– Den föräldern beskrivs i flera av utredningarna 

som mer välfungerande än den andra föräldern, som 
ofta har en multiproblematik med psykisk ohälsa. 

Har inte välfungerande partner eller nätverk
Att ha en välfungerande partner och ett etablerat 

nätverk underlättar föräldraskap. Det har inte de i 
undersökningen förekommande föräldrarna. Av 30 
vuxna var bara två etablerade på ordinarie arbets-
marknad. Av socialtjänstens utredningar framgår 
att mammans omsorgsförmåga fortfarande framstår 
som viktigast: 

– Mamman anses alltjämt ”viktigast” att utreda. Om 
mamman har en intellektuell funktionsnedsättning 
och pappan en normalbegåvning måste pappan ta 
ett mycket aktivt ansvar, annars anser inte utredarna 
att han kan kompensera för mammans brister. 
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Södertälje kommun har aktivt arbetat med att minska 
antalet familjehemsplaceringar. Det har man lyckats 
med.

M aire Kuparinen är socialsekreterare vid jourpa-
trullen i Södertälje kommun. De är en del av 

socialjouren som arbetar med familjer under utred-
ning. 

– Vi inventerar familjernas resurser och behov. Ut-
redningstiden är fyra månader – och ibland avslutas 
insatsen med oss, ibland rekommenderar vi fortsatt 
stöd på annat håll. 

Jourpatrullen startades som ett försök att minska 
andelen placeringar utanför hemmet – och det har 
teamet lyckats bra med. En del av insatsen sker i famil-
jernas hem. De träffas när de har tid, även på kvällar 
och helger, och ett av syftena är att hjälpa familjerna 
med att skapa struktur och rutiner. Att få hjälp med 
veckoscheman är vanligt. 

– Det behöver nästan alla familjer som vi träffar 
hjälp med, menar Maire Kuparinen. 

Gör saker tillsammans
När det handlar om familjer som hör till LSS ägnar 
sig jourpatrullen mer åt att göra saker tillsammans än 
åt att sitta och prata. Behöver omsorgsförmågan ut-
redas samarbetar man med någon från kommunens 

Frivilliga resurser
Är alla frivilliga resurser verkligen alltid uttömda? 
Det är en av de frågor Katarina Alexius ställt sig när 
hon läst utredningar och domar. 

 – Det är oklart varför de frivilliga insatserna inte har 
fungerat. Man ställer höga krav på att föräldrarna ska 
vara bra på att samarbeta. Jag funderar på hur man 
tar hänsyn till att klienterna kanske inte har resurser 
att samarbeta på det sätt som socialtjänsten kräver. 

Avlastning eller spion
När insatsen hemterapeut, s.k. hemmahosare, inte 
fungerar finns i de studerade ärendena tre olika för-
klaringar som är vanliga: Familjen tänker sig en hem-
terapeut som avlastning, men socialtjänsten vill att 
man ska lära sig. ”Hon satt bara vid köksbordet och 
talade om för oss vad vi skulle göra” är en kommen-
tar. Det finns en spänning där, socialtjänsten vill att 
folk ska klara själva, LSS gör mer vad klienterna vill. 

Andra familjer uppfattar hemterapeuten som en 
spion, att hon/han kommer för att granska och kon-
trollera. Där finns en pedagogisk problematik. Ett 
tredje problem är när familjerna har haft en hem-
terapeut som de gillar – och så har den personen 
slutat. Så blir familjen missnöjd med den nya och vill 
ha tillbaka den gamla. 

Speciell kompetens, 
stora vinster
– Det krävs en speciell kom-
petens för att förstå de här 
klienterna. Vems ansvar är 
det om de frivilliga insatserna 
inte fungerar? Vad har hem-
terapeuterna för utbildning 
och vad har de för lön? Det är 
frågor jag ställer när jag läser 
materialet. 

Det finns stora vinster för 
familjer där någon av för-
äldrarna har en intellektuell 
funktionsnedsättning i att 
klara av att samarbeta med 
socialtjänsten. Förvaltnings-
rätten godtar i 100% av de 
fall som vi har studerat soci-
alförvaltningens syn på ären-
det, avslutar Katarina Alexi-
us. Så om det har kommit så 
långt som till ett förslag om 
tvångsomhändertagande, då 

I Södertälje får man stöd
barnteam. Och efter utredningsperioden kan de 
familjerna, om barnteamet har bedömt familjernas 
omsorgsförmåga som tillräcklig, få långvarig hjälp av 
boendestödjarna inom LSS. Enligt Liselotte Ranta-
nen, gruppchef för utförarteamet inom LSS, är det 
vanligt att barnen bor kvar hemma.

– Vi arbetar med minst 50, kanske uppemot 75 fa-
miljer som har barn hemma. Det blir fler och fler för 
varje år. 

Bristande stöd
Svårast har de familjer som ligger på gränsen, som 
inte får stöd och hjälp enligt LSS, men som borde få 
det, menar Maire Kuparinen. 

– Det är tuffast för de föräldrarna. De får inte det 
stöd i hemmet och inte det stöd på arbetsmarknaden 
som de skulle behöva. Det är verkligen sorgligt när 
ett barn måste omhändertas för att föräldrarna får 
ett bristande stöd. 

Den bilden bekräftas av Helena Forslund som arbe-
tar med boendestöd inom socialpsykiatrin:

– Vi har nog bara en handfull familjer som har bar-
nen hemma. 

Majoriteten av landets kommuner saknar helt det 
boendestöd som Södertälje kommun erbjuder.

Maria Korpskog.
 

I pauserna passade kursdeltagarna på att upptäcka Stockholm.

Katarina Alexius är docent 
i juridik och arbetar vid insti-
tutionen för socialt arbete, 
Stockholms Universitet. Hon 
har gjort en studie av domar 
och utredningar avseende 
tvångsomhändertagande av 
barn till föräldrar med intel-
lektuell funktionsnedsätt-
ning. Studien avsåg domar i 
två län under ett års tid. 

kommer föräldrarna med största sannolikhet förlora 
möjligheten att ta hand om sitt barn. 

Maria Korpskog.
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K an de som har en utvecklingsstörning hör-
seltestas med samma metod som alla andra? 
Ja, en absolut majoritet. Det visar en studie 

omfattande 1 478 barn, unga och vuxna i åldrarna 
7–91 år, med olika grad av utvecklingsstörning, som 
jag gjort. 

Visar på olika sätt när de hör
Alla utom åtta kunde medverka i en vanlig tonau-
diometri, den vanligaste testmetoden världen över 
för barn, unga och vuxna. Vid en sådan presenteras 
signaler av olika frekvens och styrka via hörtelefoner 
och de medverkande visar på olika sätt när de hör. 
Resultatet ger en god uppfattning om hur testperso-
nen kan höra, lyssna och kommunicera. 

De allra flesta som deltog i studien markerade att 
de hörde genom att trycka på en knapp, räcka upp 
handen, svara ja eller placera en kloss i ett bräde. Ett 
mindre antal visade, medvetet eller omedvetet, med 
kroppsspråk att de hörde. 

Vissa enkla modifieringar behövde dock göras vid 
testningen. Den ena bestod i att svarssätt som vanligt-
vis används vid test av barn användes för en andel av 
de vuxna. Den andra modifieringen bestod i att ett 

litet antal medverkande testades med högtalare efter-
som de inte ville använda hörtelefoner. Nackdelen 
med test med högtalare är att bara hörseln på bästa 
örat kan registreras. 

Ruth och Hanna
Ruth och Hanna får exemplifiera hur testningar kun-
de modifieras med gott resultat. 

Ruth, 42 år, har utöver utvecklingsstörning även 
grav syn- och hörselnedsättning, orsakade av att hen-
nes mamma fick röda hund under graviditeten. Ruth 
talar inte och det är oklart i vilken utsträckning hon 
hör eller förstår talat språk, men Ruth har ett litet 
teckenförråd av taktila tecken som hon förstår och 
själv kan uttrycka. 

Ruth har inte sedan hon var i förskoleåldern fått sin 
hörsel testad med klara besked om resultatet. Hörap-
parater har provats ut men alltså på osäker grund.

 Ruth klarar inte att trycka på en knapp och hon ser 
inte att sätta klossar i hål. Men hon klarar galant att 
varje gång hon hör, lägga en kloss i ett durkslag. Ruth 
undersöker först durkslaget med sina händer, audio-
nomen lägger en kloss i Ruths hand, lägger sin hand 

Hörselscreening

Den som har en utvecklingsstörning 
blir sällan erbjuden hörseltest. 

Av Eva Andersson
Audionom, med. lic.
Göteborg
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över Ruths hand, ger en ton, stark nog för att Ruth ska 
kunna höra den och visar att klossen ska släppas. Två 
gånger gör hon detta, sedan känner audionomen på 
Ruths handrörelse att hon vet vad som förväntas av 
henne. Ruth lägger därefter själv i klossarna och ger 
mycket säkra svar under stor koncentration. 

Hanna, 22 år, talar eller tecknar inte och det är 
oklart hur mycket hon förstår av talat språk eller teck-
en. Hon kommunicerar med några få läten, leenden 
och gråt samt genom att ta ganska hårt i kommuni-
kationspartnern. 

Audionomen märker att Hanna reagerar på tal på 
åtminstone en meters avstånd. Hanna sitter gärna 
uppkrupen i en fåtölj eller allra helst på golvet och 
när det blir hennes tur visar hon med kroppsspråk att 
hon vill genomföra hörseltestningen sittande på gol-
vet tillsammans med audionomen. Och så blir det. 

Audionomen börjar med att via högtalare ge en 
signal som Hanna förmodas kunna uppfatta och vips 
kommer Hanna hasande på rumpan fram till audio-
nomen och ger en kick på hennes ben med foten. 
Hannas förväntansfulla ansiktsuttryck tolkas som att 
hon vill höra mer. 

Hon accepterar så småningom att använda hörtele-
foner, men undersöker dem först genom att ta av och 
sätta på dem några gånger. Så fortsätter testningen 
med att en kick på audionomens ben är svar på varje 
uppfattad signal. Det är ingen tvekan i Hannas svar 
när hon hör, hon lyssnar koncentrerat även efter 
mycket svaga ljud och pekar förvånat på rätt öra när 
audionomen byter testöra. 

En säker metod
Uppfattningen att människor med utvecklingsstör-
ning är svårtestade tycks medföra att hörselscreening 
med tonaudiometri sällan eller aldrig erbjuds. Man 
söker efter någon särskild metod. Men studien visar 
att tonaudiometri, med sina frekvensspecifika och 
styrkebestämda stimuli, är en säker metod som grund 
för utredning och eventuell hjälpmedelsutprovning 
och hörselrehabilitering, även för den som har en 
utvecklingsstörning. Den bör göras av en legitimerad 
audionom med tålamod och vana att samarbeta med 
barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning.

Att mäta emissioner
Registrering av så kallade otoakustiska emissioner har 
på senare tid setts som en möjlig metod vid hörsel-
screening av barn, unga och vuxna med utvecklings-
störning. Emissioner är svaga ljud som reaktion på en 
yttre stimulering och som kan mätas i hörselgången 
och registreras med särskild apparatur. 

Registreringen är inget egentligt hörseltest, men 
förekomsten av emissioner ger en indikation om god 
hörsel. Registreringen kräver att testpersonen är tyst 
och stilla och accepterar att en liten ”prob” sätts i 
hörselgångsmynningen. 

Registrering av otoakustiska emissioner kan möjli-
gen vara ett komplement till tonaudiometri men inte 
ersätta den.  

Hörselscreening
Eva Andersson är förskollärare, leg 
audionom, fil kand i lingvistik och med 
lic i audiologi. Hon har varit lärare för 
döva och hörselskadade i förskola och 
särskola och arbetat som adjunkt vid 
audionomprogrammet vid Göteborgs 
universitet. Hon är fortfarande verksam 
som forskare av bland annat kombi-
nationen av funktionsnedsättningarna 
utvecklingsstörning och hörselnedsätt-
ning.

Vem tar ansvar?
Underlåtenheten att skapa kontinuerliga program 
för hörselscreening med efterföljande utredning 
för dem som har svårigheter att själva påtala be-
hovet är anmärkningsvärd. Exempelvis har den 
presenterade studien – trots sitt goda resultat – inte 
genererat ett kontinuerligt screeningprogram utan 
har tyvärr blivit en engångsföreteelse. 

Vem ska ta ansvaret för att tillgodose behovet av 
hörselscreening? Jo, ni som är ansvariga för kom-
munal LSS-verksamhet och ni som är ansvariga för 
landstingets/regionens hörselvård ska tillsammans 
skapa ett allmänt och kontinuerligt program för 
hörselscreening och erbjuda alla med utvecklings-
störning att delta. 

Och du som är anhörig eller genom ditt arbete 
har mycket nära kontakt med människor med ut-
vecklingsstörning ska utan att förtröttas efterfråga 
hörselscreening hos kommunens och landstingets/
regionens ansvariga.

Referens
 

Eva Andersson. Hörselscreening av en population med 
utvecklingsstörning. Utvärdering av psykoakustisk test-
metod och av OAE-registrering som komplementär metod. 
Licentiat avhandling. Linköpings universitet 2013. 
Kontakt: eva.bm.andersson@telia.com
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S ocialstyrelsen gjorde förra året en ambitiös in-
ventering av 97 gruppbostäder för vuxna enligt 
LSS, slumpvis utvalda av de ca. 2 700 som finns. 

Det mest uppseendeväckande resultatet var att 
12 % hade sju eller fler lägenheter, i strid mot Soci-
alstyrelsens allmänna råd. I de allmänna råden står 
att antalet i regel bör vara tre till fem personer. Yt-
terligare någon boende bör kunna accepteras, men 
endast under förutsättning att samtliga boenden till-
försäkras goda levnadsvillkor.

En gruppbostad skiljer sig från en servicebostad 
som består av friliggande eller integrerade lägen-
heter i normalbebyggelsen. Antalet lägenheter i en 
servicebostad bör vara så begränsat att boendet inte 
får en institutionell prägel. Det torde finnas ca. 1 500 
servicebostäder.

Satellitlägenheter
Det är inte ovanligt att personalen i en gruppbostad 
även har tillsynen över en eller flera brukare som bor 
i lägenheter i samma hus som gruppbostaden eller 
nära intill. De kallas ofta för satellitlägenheter, men 
det är inget officiellt begrepp. Dessa lägenheter har 
ställt till problem för Socialstyrelsen då ett antal kom-
muner felaktigt har räknat in de som bor där som 
boende i gruppbostaden.

Justerat antal 
I Socialstyrelsens rapport sägs att 12% av gruppbostä-
derna hade sju eller fler lägenheter. I verkligheten 
rör det sig om  7 % av de 97 granskade, tre har sju, 
tre har åtta och en har tio lägenheter. Det är dock 
illa nog.

Frågan är om Socialstyrelsen kan förelägga en kom-
mun eller enskild att presentera en tidsbunden plan 
för att minska antalet lägenheter till högst sex när 
antalet är fler än så. Enligt min uppfattning kan och 
bör man göra det. 

Att få slippa institutionsboende
Hela vårdhemsnerläggningen bygger på ideologin 
att personer med funktionshinder ska få bo som an-
dra. Fyra sammanboende ansåg utredningen vara op-
timalt, men Socialstyrelsen sträckte sig till fem. Efter 
ett olyckligt beslut av Regeringsrätten var Socialstyrel-
sen tvungen att godta sex sammanboende, under för-
utsättning att samtliga bor under goda levnadsvillkor. 
Bakgrunden till detta var att en enskild huvudman 

För stora gruppbostäder

utan godkännade drev en sådan gruppbostad. Både 
länsrätt och kammarrätt motsatte sig ett godkännan-
de, men Regeringsrätt godtog det. 

Efter det har kommunerna regelmässig anordnat 
gruppbostäder med sex lägenheter helt i strid mot 
den lilla gruppens princip. Regeringen anger att an-
talet boende bör vara litet och att detta är särskilt 
viktigt för vissa svårt funktionshindrade. 

Och vidare: Insatsen ska anpassas till brukarens in-
dividuella behov och inte utformas som forna dagars 
kollektivboende. Brukarna ska få erfara en harmo-
nisk samvaro och gemenskap. LSS föreskriver att in-
satsen ska ge goda levnadsvillkor och det förutsätter 
ett litet antal boende. Detta är grund nog för ett fö-
reläggande från Socialstyrelsen när antalet överstiger 
sex.

Delat en gruppbostad i två
Gruppbostaden Lantgårdsvägen 170 i Sollentuna 
(tidigare Lilla Viby gruppbostad) hade vid Socialsty-
relsens inspektion 10 lägenheter. Det måste vara re-
kord. Vi tog kontakt med boendesamordnare Sofie 
Nyberg.

– Vi jobbar för att göra om boendet där, sa hon. Det 
ska delas i två enheter.

När vi pratade med Henrik Thorsell, som är enhets-
chef för gruppbostaden, hade han glädjande besked 
till sin samordnare. Enligt honom har man redan 
skiljt på de båda enheterna som ingick i gruppbosta-
den och har nu helt separata personalgrupper och 
fem lägenheter i vardera gruppbostaden som ligger 
på samma tomt.

Men när vi vill komma och hälsa på har han inte 
tid förrän långt framöver eftersom verksamheten ska 
bolagiseras (se nästa sida) och han är upptagen med 
budgetarbete.

     K G
Läs också:
Intra nr 2/2013. Flera	gruppbostäder	har	för	många	
lägenheter. 
Socialstyrelsen. Tillsynsrapport	2013. Finns för ned-
laddning på www.socialstyrelsen.se
Peter Brusén. Den	lilla	gruppens	princip. Intra 4/2000. 
Finns i vårt web-arkiv (www.intra.info.se) under rubrik 
Ideologi & Politik.
Intra. Gruppbostaden. En 52-sidig skrift med allt som 
man behöver veta om gruppbostaden. Kan beställas 
från vår hemsida www.intra.info.se
 

Gradvis har antalet lägenheter i gruppbostäderna ökat. 
Nu måste Socialstyrelsen ingripa och kräva en minskning. 



28                                 INTRA 3 • 13 INTRA 3 • 13                                            2929                                 INTRA 3 • 13

S ollentuna kommun har beslutat att föra över 
all kommunalt driven LSS-verksamhet tillsam-
mans med äldreomsorgen och psykiatrin mm 

till ett kommunalt bolag, SOLOM. 
Enligt VD Ulf Berg är motivet att man vill att de 

kommunala verksamheterna ska ha samma spelreg-
ler som de privata – idag missgynnas man bland an-
nat när det gäller momsersättningen. 

– Vi får en mer professionell bolagsstyrelse och 
verksamheten kommer att bli mer affärsmässig, säger 
han. Förändringarna kommer att innebära en sporre 
för personalen att göra rätt saker.

Man räknar med att kunna gå med vinst, 3 % under 
de första åren och så småningom 10%.

– Men all vinst ska oavkortat gå tillbaka till verksam-
heterna, säger Ulf Berg. 

Man har anslutit sig till arbetsgivarorganisationen 
PACTA. Enligt Ulf Berg innebär det att personalen 
arbetar under samma villkor som tidigare i kommu-
nen, t ex när det  gäller LSS-personalens jourersätt-
ning.

Många som kritiserat kommunernas bolagiseringar 
har menat att det varit ett sätt för cheferna att leka nä-
ringsliv och skaffa sig högre ersättningar. Men detta 
förnekar Ulf Berg bestämt.

– Vi kommer att ha kvar samma ersättningsnivåer 
som vi hade i kommunen. Själv har jag varit kom-
mundirektör i tio år.

Freddie Lundqvist (s) som är oppositionsråd i Sol-
lentuna är mycket kritisk till bolagiseringen.

– Den löser inte de problem den säger sig lösa, sä-
ger han. Från början var det tänkt att man skulle bil-
da bolag med kommunerna i Väsby och Järfälla, men 
de backade ur. Bakgrunden är att verksamheten för 
närvarande går back med 10 milj kr och de pengarna 
räknar man med att få tillbaka genom att momsreg-

lerna är förmånligare för bolag. Men på sikt löser det 
inte problemen som orsakat underskottet. Det blir 
heller ingen verklig valfrihet när all verksamhet är 
bolagiserad. Det demokratiska inflytandet minskar, 
det visar utvecklingen i de övriga kommunala bola-
gen. Man börjar leva sitt eget liv i bolaget och det 
är lätt att avkastningen/vinsten blir ett självändamål 
som går ut över kvaliteten. Kommunmedborgarna 
får inte samma insyn eftersom offentlighetsprincipen 
inte gäller och verksamheten kommer längre från 
den politiska processen.

Freddie Lundqvist tror inte heller att eventuellt 
framtida överskott kommer att få stanna i verksam-
heten.

Den 1 september skedde bolagiseringen. Men ef-
tersom man inte har tillstånd att driva många av LSS-
verksamheterna – man måste söka tillstånd hos Soci-
alstyrelsen som alla andra bolag – så dröjer det innan 
alla verksamheter kommit med i bolaget.

Ytterligare en kommun, Norrtälje, har bolagiserat 
den kommunala LSS-verksamheten. Men där hand-
lar det om ett bolag, vårdbolaget TioHundra, som 
man driver tillsammans med landstinget och som har 
hand om allt från akutsjukhus till hemtjänst, äldre-
boenden, psykiatri och LSS-verksamhet. Bolaget har 
funnits sedan 2006 och enligt Iréne Lindström som 
är divisionschef för vård och omsorg, har det inte 
inneburit någon större skillnad för LSS-verksamhe-
ten. Men hon tycker att de fått till stånd ett bättre 
samarbete mellan LSS och Hälsovården. 

Hon ser heller inga problem med att daglig verk-
samhet bedrivs av ett vårdbolag med huvudsaklig in-
riktning på sjukvård och äldreomsorg.

     HH

sollentuna bolagiserar all Lss-verksamhet

S edan fem år tillbaka finns en särskild paragraf 
i LSS att en kommun ska rapportera till Soci-
alstyrelsen om den inte inom tre månader har 

verkställt ett gynnande beslut om en insats. Om man 
inte heller därefter, inom skälig tid, verkställer insat-
sen kan en domstol – på begäran av Socialstyrelsen 
– ålägga kommunen att betala en särskild avgift. Det 
kan vara fråga om höga avgifter. Häromåret fick till 
exempel Lunds kommun böta  2,6 milj kr.

Den här beslutsgången ger ju ett tillförlitligt in-
tryck, men liksom flera andra paragrafer fungerar 
den inte. Socialstyrelsen har fått cirka 2 500 rappor-
ter per år, men endast något över hundra har gått 
vidare till domstol. Socialstyrelsen har anmält till re-
geringen att den helt enkelt har för lite personal för 

att hinna med att till förvaltningsdomstolen anmäla 
alla som man borde. 

Nu har regeringen reagerat på detta och gett Soci-
alstyrelsen i uppdrag att följa upp sitt uppdrag. Vilka 
blev effekterna och vilka är de tänkbara åtgärdena 
för att komma tillrätta med bristerna? Hur många 
ansökningar om särskild avgift har gått till domstol 
och vad blev domslutet? Vilka är orsakerna till de 
långa väntetiderna? Bara i Stockholm behövs 400–
500 gruppbostäder på lite längre sikt och idag står 
cirka 50 personer i kön.

Regeringsbeslut 2013-02-14.

De långa tiderna för verkställighet utreds
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Årets Intrapris till 

S tiftelsen Utvecklingsstörda i Fokus har beslutat 
att Intrapriset 2013 ska gå till Elaine Johansson 

med denna motivering:

1970 fick Elaine Johansson en dotter, Pia, med svåra funktions-
nedsättningar. Under åren har hon omvandlat sina erfaren-
heter som mamma till ett kraftfullt, idérikt och omfattande 
arbete till stöd för personer med funktionsnedsättningar. 
   Som anställd, först på Omsorgsförvaltningen och senare i 
Göteborgs kommun, har hon bland mycket annat initierat 
syn- och hörselundersökningar av personer med utveck-
lingsstörning och hon har lett och utvecklat Eldorado till ett 
sprudlande aktivitets- och kunskapscenter för personer med 
svåra funktionsnedsättningar.
   Som förenings- och folkrörelsemänniska var hon bland 
annat ordförande i Riksförbundet FUB 1990-1998, och ordfö-
rande för HSO Västra Götaland sedan 1990.
Hon har aktivt medverkat vid tillkomsten av den unika perso-
nalutbildningen på vårdgymnasiet i Mölndal och hon har på 
olika sätt medverkat vid, och initierat olika forskningsprojekt.
   Genom sitt internationella engagemang har hon bidragit 
till att förbättra stödet till personer med utvecklingsstörning i 
världen. Hon har bland annat varit styrelseledamot i Inclusion 
International och hon har under flera år utbildat och stöttat 
anhöriga och personal i Rumänien.
   Tillsammans med några andra föräldrar bröt hon ny mark 
när hon på 1990-talet var med och startades Kikås, ett boen-
dekooperativ med personlig assistans. 
   Förutom dessa insatser har Elaine Johansson, i skrift och i tal, 
aktivt engagerat sig i en rad olika frågor som berör personer 
med utvecklingsstörning och deras anhöriga. Därigenom har 
hon bidragit till, nationellt och internationellt, att skapa en 
bättre värld för oss alla.

Intrapriset är på 25 000 kr och delas ut på årets 
Intradagar den 24/9.
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N u har Förvaltningsrätten i Stockholm fastställt 
att den som bor i en gruppbostad eller service-

bostad inte får debiteras för mer än kostnaderna för 
råvaror när man lagar mat. 

Fick abonnera på kost
Det var för tre år sedan som socialnämnden i Väners-
borg övergick till att debitera olika abonnemang för 
kosten beroende på hur mycket hjälp den enskilde 
behövde. Vi skrev om det i Intra nr 3/12. 

Skillnaden mot tidigare var att även personalkost-
nader räknas med, liksom kostnader för transport, 
köksutrustning, energi m. m. I abonnemanget kunde 
kostnader för toalettpapper, tvätt och rengöringsme-
del ingå på önskemål. SKL ansåg att detta höll sig 
”inom lagens råmärken”. Men en observant god man 
för en person på en av gruppbostäderna klagade hos 
Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen utfärdade vite
Socialstyrelsen anmodade nämnden två gånger att 
inte debitera den enskilde annat än kostnaderna för 
råvarorna såvida den enskilde inte vill ha maten till-
lagad på annat sätt. Den tredje gången utfärdade So-
cialstyrelsen ett vite på 300 000 kr.

Nämnden klagade till förvaltningsrätten och fick 
anstånd med vitet tills målet avgjorts. Man ifrågasatte 
Socialstyrelsens befogenhet att utfärda vite i ett ären-
de av detta slag. Man ansåg att de avgifter man infört 
begränsade sig till kommunens självkostnader och att 
de därför var skäliga.

Förvaltningsrättens dom
Förvaltningsrätten gav Socialstyrelsen rätt. Man skrev 
att ett vite kräver ett missförhållande som når upp till 
en viss nivå – det ska ha betydelse för den enskilde att 
få de insatser han har rätt till. Ett sådant förhållande 
ansåg man föreligga i målet. 

Förvaltningsrätten hänvisar till att det i propositio-
nen av LSS står att människor med funktionshinder 
inte ska har merkostnader på grund av detta. Funk-
tionshindret får inte medföra en lägre levnadsstand-
rad. 

I bostad med särskild service ingår omvårdnad. En-
ligt Socialstyrelsens föreskrifter menas med det all 
individuell hjälp i den dagliga livsföringen, såsom att 
sköta hemmet, tillreda måltider, göra ärenden och 
inköp. De utgör en del av insatsen, vilket däremot 
inte transport, utrustning och energiåtgång gör. 

Eftersom stöd och service enligt LSS ska vara av-
giftsfritt kan man inte ta betalt för mer än råvarorna 
vid tillagning av mat. Högsta förvaltningsdomstolen 
har beslutat att detta gäller även vid korttidsvistelse, 
t ex vid en lägervistelse. 

(Dom 2013-04-22. Mål nr 14815-12. SOSFS 2002:9)

     K G

Det är kostnaderna 
  för råvarorna som gäller!

Elaine 
Johansson
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Jag är ny på jobbet, i en gruppbostad söder om Stock-
holm.

Innan jag började hade jag precis som många an-
dra hört att det är svårt att få tag på personal inom 

verksamheter för personer med funktionsnedsättningar. 
Det är för få som stannar, som är utbildade och som inte 
är på väg någon annanstans. 

Kanske är det inte ett jobb man väljer på samma sätt 
som t. ex förskollärare eller sjuksköterska. Många hamnar 
inom vård och omsorg av personer med funktionsned-
sättningar av en slump, vissa trivs och stannar, andra inte. 
Gemensamt för många verkar i alla fall vara att man inte 
egentligen tänkt sig det yrket. 

Konstigt egentligen. Så jag har börjat göra reklam för 
yrket bland vänner och bekanta. Jag beskriver ett arbete 
som innehåller en fantastisk kombination av olika upp-
gifter. 

Förutom den dagliga omsorgen så gäller det att tro på 
individens egen förmåga. Det gäller att se möjligheter, att 
vara där utan att vara i vägen. Vid behov ska man fungera 
som en vän, som familj, som förlängd arm/ben/tanke. 
Med nyfikenhet som bästa metod ska man försöka röja 
undan eventuella hinder på någons väg genom livet. 

Jag berättar om att gå på dansbandsdisco där du kan ha 
det fantastiskt roligt och hoppa upp och ner, hand i hand 
och skratta tillsammans med någon du aldrig träffat förut. 
Där kan du också se folk du känner igen från någonstans, 
kanske den där killen du sett sjunga högt för sig själv i 
tunnelbanan och dragit blickar till sig eller helt enkelt sett 
annorlunda ut och skilt sig från mängden, men plötsligt 
står ni där bredvid varandra på discot och klappar takten 
till musiken och du kan förvånas över att alla och ingen 
längre är annorlunda.

Jag berättar att du kan lära dig oändligt mycket om var 
gränserna för norm och avvikelse är dragna i det samhälle 
som vi alla tillhör och delar. Är du öppen för det, kan du 
lära dig fantastiska saker om dig själv och vilka föreställ-
ningar om dessa normer du går och bär på. Kanske kan 
du till och med undanröja några av dina egna hinder.

Det finns också ett annat skäl till att man bör jobba inom 
LSS-verkamheterna. De personer du möter i arbetet till-
hör en otroligt heterogen grupp vars främsta gemensam-
ma nämnare är att de inte har en given plats i samhället 
bland andra. De finns sällan med i skolan, på krogen, på 
jobbet eller i trappuppgången. Även om livet för perso-
ner med funktionsnedsättning förbättrats enormt under 
de senaste femtio åren, ekar det ändå tomt ute i samhäl-
let. Många rör sig enbart mellan olika platser som daglig 
verksamhet, boende och speciellt anpassade aktiviteter 
genom speciellt anpassade transporter.

Kanske är en anställning som boendestödjare, ledsagare 
eller liknande,  den enda chans du har att få vara delaktig 
i dessa personers liv!

”Ta chansen för fan!!”, säger jag. 

Ta chansen!

Av Sara Hallerfors Todorov

Sara Hallerfors Todorov arbetar som boendestödjare i en 
gruppbostad i Stockholm. Hon har tidigare arbetat som 
elevassistent och läser högskoleutbildning i funktions-
hinderkunskap på distans vid Halmstads Högskola.
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Jag skulle se en film för ett tag sedan. Kassör-
skan informerade mig vänligt att detta tyvärr 
inte gick, eftersom den visades i en salong som 
inte var anpassad. Dock, tillade hon, kunde 

jag kanske istället se någon av de andra två filmerna 
i anpassade salonger?

Hennes besked ringar in hela problemet. Till-
gänglighet är ett nödvändigt villkor för att jag ska 
kunna bestämma film själv. När jag kan välja blir 
jag delaktig och kan leva jämlikt. Politikens hela in-
riktning – självbestämmande, full delaktighet och 
jämlika levnadsförhållanden startar alltså i en bra 
tillgänglighet.

Ett samhälle med minnesförlust
Jag bröt ryggen samma år som den första nationella 
handlingsplanen kom år 2000. Den lovade full till-
gänglighet år 2010 och förra året, 2011, kom nästa 
handlingsplan som sköt fram målet på obestämd 
tid. Inom funktionshindersområdet finns en total 
politisk samsyn om målen och arbetet generellt. 
Vilket naturligtvis i grunden är bra, men kan också 
vara hämmande för både idéutveckling och hand-
ling.

I FN:s konvention om mänskliga rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning är tillgänglig-
het ett bärande villkor. När de nationella målen nu 
ska laddas med politisk beslutsamhet och tvingan-
de kraft stannar det upp. Problemet ligger inte hos 
någon enskild politiker, utan hos ett samhälle med 
minnesförlust när utopin om ett jämlikt samhälle 
ska förverkligas.

Vi saknar inte kunskap, utan förmåga att se vad 
som är en nödvändig statlig styrning. Rättighetsla-
garna, 1985 års omsorgslag och LSS år 1995, var 
stora framgångar. Men en lång rad viktiga statliga 
utredningar har lagts åt sidan de senaste 18 åren, 
utan några genomgripande förslag till lagstiftning. 
Om det mångåriga utredandet om bättre tillgäng-
lighet löper samma öde är det oerhört dystert, ef-
tersom full tillgänglighet är grunden för hela funk-
tionshinderspolitiken.

Individualism och politikens förändrade roll
Jag ser främst två problem. Det första är det skifte av 
fokus som sker mot en mer individualistisk syn. Tidi-
gare sågs exempelvis ett rörelsehinder som en ode-
lad medicinskt orsakad åkomma hos en person. Det 
miljörelaterade begreppet ”funktionshinder” visade 
på 1970-talet hur orsaker också fanns utanför indivi-
den – trappan blev ett hinder. Att funktionsnedsätt-
ningens konsekvenser också kunde reduceras med 
politiska beslut var ett paradigmskifte.

Idag riktas ljuset åter mot individen både inom po-
litiken och hos media. Realityserier på TV fokuserar 
på individernas egen förmåga att klara extrema svå-
righeter. Människor förleds tro att utmaningar främst 
finns i Afrikas djungel och öknar när de i istället finns 
på våra egna gator, torg och allmänna badplatser. Po-
litiken fyller på med samma budskap – ”Beslut ska 
tas vid det egna köksbordet där makten ska finnas”. 
Vilket kan låta positivt, men kan också innebära en 
avgrund för dem som saknar egna möjligheter och 
behöver statens makt att skapa ordning och rättvisa.

Krav att bygga tillgängligt har funnits i svensk bygg-
lagstiftning sedan femtio år. En del har hänt, men 
otillgängligheten är fortfarande omfattande främst 
för att politiken saknat reell makt att förändra.

Det andra problemet handlar om detta och poli-
tikens förändrade roll. Med individens ökade egen-
makt begränsar politiken avsiktligt sitt eget spelrum. 
Den roll och det ansvar som hittills varit funktions-
hindersområdets primus motor riskerar idag att lösas 
upp.

När valfriheten gör ansvaret till mitt – då blir även 
misslyckandet det. Politiken blir närvarande mest 
som en frånvaro när statens inflytande minskas.

Detta bekräftas även av sociologen Zygmunt Bau-
man. Han menar att den politiska och den reella 
makten har separerats i dagens samhälle. Politikerna 
har bakbundits av maktcentra utanför politiken vil-
ket skapat en otydlighet om vem som ska och kan 
genomdriva förändringar.

Den nationella politiken beskriver idag målen, men 
gör sig själv ogiltig när andra krafter ges ensidig makt 
och frihet att uppfylla eller låta bli att uppfylla dem. 

valfrihet!
Av Peter Brusén, leg. psykolog, f d enhetschef på Socialstyrelsen

Jämlikhet 
kommer före
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Det är det vi ser idag. Begreppet ”funktionshinder” 
blir oviktigt när huvudaktören glider undan med en 
politik byggd på enbart avsikter.

Mitt misslyckade biobesök var därför inte en per-
sonlig kränkning, utan beskriver främst ett stort med-
borgerligt problem. Att se det som en kränkt mänsk-
lig rättighet riskerar att göra ett allmänt behov till en 
individuell rättighetsfråga.

Behovet av samlat intressepolitiskt arbete 
större än någonsin
Det här två problemen påverkar intressepolitiken. 
Hittills har det varit en måltavla och en skytt. I fram-
tiden kommer det att finnas både flera måltavlor och 
fler skyttar. Behovet av ett samlat intressepolitiskt ar-
bete blir starkare än någonsin. Det arbetet bör även 
samverka med andra intresseorganisationer med lik-
artade krav, t ex pensionärsorganisationer och andra 
som arbetar med tillgänglighet och hjälpmedel.

Hjälpmedel och kompetens viktiga framtidsfrågor
En studie visar exempelvis att en förskrivning av en 
uterollator är mycket kostnadseffektivt. Ändå finns 
signaler att förskrivningen minskar. Men en valfri-
hetsreform har införts för dem som har fått hjälpme-
del. Frihet att välja sätts alltså före en jämlik tillgång. 
Hjälpmedlen blir både fler, mer tekniska och sanno-
likt alltmer svåra att få. En rättighetslagstiftning inom 
hjälpmedelsområdet är därför angelägen.

Idag blir kunskaper kring olika funktionsnedsätt-
ningar mer omfattande och detaljerade. Specialför-
bundens betydelse för kunskapsarbetet växer och 
de borde få en mer framskjuten och tydlig roll i 
exempelvis offentliga kartläggningar, utvärderingar 
och vid tolkning av olika resultat. Annars riskerar ett 
fortsatt kunskapssamlande att inte kunna bidra med 
pålitliga konsekvensanalyser och utveckling.

Tvingande lagstiftning – idag!
Statens legitimitet vilar på lagstiftning och fokus 
måste flyttas tillbaka till dess centrala roll att stifta la-
gar. För de personer och familjer vars existens idag 
bärs upp av tydliga politiska beslut och lagligt skydd, 
kan dagens utveckling annars bli ett slag i ansiktet. 
Staten måste ge förutsättningar för vardagliga möten 
med personer med funktionsnedsättning på arbetet, 
i affären, i skolan, på lekplatsen. Om inte bevaras 
en vana hos allmänheten att bara se och tänka på 
oförmåga vid det enstaka mötet med en person med 
funktionsnedsättning. Den vanans makt måste brytas 
eftersom den ofta leder till att personen i rullstol el-
ler med hörapparat inte heller kallas till den där an-
ställningsintervjun.

Eftersom valfrihet kan försvåra jämlikhet måste det 
senare målet komma först. När samhället erbjuder 
jämlika förutsättningar leder detta till ökad valfrihet. 
Dagens ensidiga intentioner placerar funktionshin-
derspolitiken i ett framtidsperspektiv istället för i ett 
samtidsperspektiv. 

Det är kanske intresseorganisationernas viktigaste 
uppgift – att visa att problemen finns idag och måste 
lösas idag – inte imorgon.

Peter Brusén var under flera år ansvarig för frågor 
kring funktionshinder på Socialstyrelsen. 2012 fick han 
Intrapriset för sina insatser för att förbättra livsvillkoren 
för personer med funktionshinder.
  Artikeln är hämtad ur Handikappförbundens jubi-
leumsskrift – Dom som gömmer nycklar bryr jag 
mig inte om. 2012.
   Den finns för gratis nedladdning på www.hso.se
   Sök på Material + Allmänt material

Böcker av Peter Brusén:

Tillsammans med Lars Christer Hydén. Ett liv som an-
dra : Livsvillkor för personer med funktionshinder . 
Studentlitteratur. 2000.

Livet en gång till – en ryggmärgsskadad möter 
svensk handikappolitik. Égalité. 2005.

Tillsammans med Anders Printz. Handikappolitiken 
i praktiken – om den nationella handlingsplanen. 
Gothia. 2006.

Tillsammans med  Anna Meeuwisse, Alain Topor, Per 
Bülow och Urban Markström. Från psykiskt sjuk till 
psykiskt funktionshindrad. Studentlitteratur. 2010.

Tillsamans med Karin Flyckt. perspektiv på personlig 
assistans. Gothia. 2012.
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Bilder som 
berättar

Karl Grunewald

Överläkaren för Vipeholms 
special sjukhus för svårskötta sin-

nesslöa, Hugo Fröderberg,  var den 
förste som grupperade patienterna 
i olika nivåer. Han beskrev sju nivåer 
varav ”de lägsta” betecknades med 
0. De omfattar sådana som överhu-
vudtaget inte visar några tecken till 
liv som eljest utmärker homo sapi-
ens, skrev han. ”De närmar sig rena 
monstra. De visar inga tecken på 
uppmärksamhet eller medvetande, 
ådagalägger ingen självbevarelse-
drift, förstår sig inte på att äta, måste 
matas och skötas i allt.”
  Dessa totalt autistiska personer 
fanns på alla större vårdhem i lan-
det, ofta sängliggande dygnet runt. 
På Vipeholm utgjorde de sänglig-
gande ett hundratal ännu i början 
på 1960-talet. Många av dem med 
autism var självdestruktiva och för 
dem konstruerade man speciella 
overaller, skyddshandskar och andra  
tvångsmedel.

  Bilderna är från ett reportage från Vipe-
holms specialsjukhus ur tidskriften Se, 1953. 
En chockad reporter möter en skrämmande 
värld. Och läsarnas reaktion tvingade de 
ansvariga politikerna att agera. 
   Allt eftersom fler personer med utveck-
lingsstörning kunde växa upp hemma har 
andelen som är så här svårt självdestruktiva 
och autistiska försvunnit. 
   Ännu på slutet av 1970-talet bodde tre 
hundra barn under sju års ålder på vård-
hemmen, men efter något decennium 
kunde även dessa bo kvar hemma. 

   För oss som var med förr i världen är det 
det största undret i vår tid!

F ör 30 år sedan fick de personer med utvecklings-
störning som bodde på en anstalt betala med 

sin pension till landstinget. Endast en mindre del av 
pengarna fick man behålla. Den delen kallades för 
fickpeng och utgjorde på 1960-talet 58 kr per månad. 
Landstingen kunde dock besluta att begränsa belop-
pet till endast 17 kr per månad om – som det stod i 
kungörelsen – vederbörande på grund av sitt tillstånd 
uppenbarligen inte kunde tillgodogöra sig hela be-
loppet. Landstingen  gjorde det lätt för sig och beslöt 
att det gällde alla som bodde på vårdhem. 

1963 skrev Medicinalstyrelsen ett cirkulär att så fick 
det inte gå till, nedsättningen skulle prövas individu-
ellt, och 1968 skrev man att, som en följd av den öka-
de aktiveringen och möjligheterna till social träning, 
borde en nedsättning av fickpengarna överhuvudta-
get inte ske. Så blev det också. Högsta summan hade 
då ökat till 100 kr per månad, i dagens penningvärde 
ca 850 kr.

Det gjorde skillnad! Personalen kunde nu köpa så-
dant som var otänkbart tidigare: saker och ting till 
den enskilde, smycken, kläder eller vad som helst 
som kunde glädja vederbörande. Många ansåg att det 
var den viktigaste reformen under hela 1960-talet.
 

      K G

Egna pengar har inte alltid varit en självklarhet!
Historik
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Intra nr 4/2013 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!

Karl Grunewald
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”Det här är det roligaste jag vet” sa Lilian G 
Karlsson som under många år deltog i må-
larverksamheten på Poppelgården i Motala. 
Lilian målade sina bilder med oljepastell el-
ler vattenfärg. Ofta var motiven från naturen 
med djur eller växter. Lilian deltog också i 
konstutställningar tillsammans med andra i 
målargruppen och hon målade omslaget till 
Intra nr 1/2009. I oktober förra året  dog 
Lilian G Karlsson. Det är många som saknar 
henne och bland hennes efterlämnade mål-
ningar finns den Sigrid Hjerten-inspirerade 
målningen på denna tidskrifts framsida och 
rävmålningen till vänster.

Omslagets konstnär
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POSTTIDNING B
INTRA, Kaktusvägen 38, 125 55 ÄLVSJÖ

Höst.
Studiedags!
Nu är det dags att samla ihop personalgruppen! 
Vi har materialet som behövs för att skapa en 
intressant studiedag!

Läs mer på: www.intra.info.se

F ör den som är nyanställd 
i LSS-verksamheten. Här 

förklaras det mesta som man 
undrar om i början.  

Välkommen!

S kriften diskuterar rutiner 
och tillvägagångssätt vid 

övergrepp och missförhållan-
den inom LSS-verksamhet.

ÖVergrepp 

Åtta bra skrifter från Intra:

gruppbostaden

Massor av bra  läsning 
om gruppbostäder.  En 16-sidig skrift som 

riktar sig till förtroende-
valda politiker i nämnder 
och styrelser. 

FÖrtroendeVald

Ett redskap för alla som är 
engagerade i stödet till 

personer med funktionshinder.

Handikapplagen–lss

Svåra frågor 1 och 2 tar upp frågor av etisk och 
moralisk karaktär i LSS-verksamheten. En informativ skrift för alla 

som är gode män till 
personer med funktionshinder.

god man

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

Två dvd-filmer som ger en fyllig historisk bakgrund 
till dagens stöd och service. Bra att ha som studie-
material vid nästa personalsammankomst! 
Pris per st: 200 kr. Pris för båda: 350 kr.

Pris per ex   50 kr 
30 ex          35 kr per ex

Pris per ex  80 kr 
10 ex         70 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

Pris per ex   90 kr 
5 ex            75 kr per ex

Pris per ex   90 kr 
5 ex            75 kr per ex


