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OM FLERFUNKTIONSHINDER OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER 
I KULTUR OCH SAMHÄLLE
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Dags för förändring!
Valet 2014 var en deprimerande upplevelse för dem som tycker att funktionshinderpolitik 

är viktigt. Frågor som berör personer med funktionsnedättningar, LSS framtid, arbetslös-
het, nyfattigdom och tillgänglighet, lyste med sin frånvaro. Valresultatet gav oss ändå  en 

ny regering. Förhoppningsvis innebär det nya friska vindar! Maria Larssons åtta år av ansvar för 
funktionshinderfrågorna har präglats av stor besvikelse. Bra och nödvändiga reformer har skjutits 
på framtiden. Nu vill vi se en engagerad och kunnig minister som vrider klockan rätt igen! Här är 
15 viktiga frågor att arbeta med:

• Regeringen har hittills konsekvent avvisat all form av kompetensutveckling inom LSS-området. 
Personalen har varken fått del av kunskapslyft eller andra satsningar som kommit äldrevård och 
socialtjänst till del. Idag finns inga krav (däremot rekommendationer i form av Socialstyrelsens All-
männa råd SOSFS 2014:2) på kompetens och utbildning hos LSS-personal och inga enhetliga yrkes-
beteckningar. Här behövs en förändring! 

• Den senaste LSS-kommitten(2008) föreslog att personer psykiska funktionshinder skulle få rätt 
till daglig verksamhet, men regeringen sa nej. Nu är det dags att plocka fram LSS-kommitténs för-
slag och göra verklighet av dem!

• LSS-kommittén hade också ett förslag att Personlig service med boendestöd skulle bli en LSS-insats. Ett 
utmärkt förslag för alla dem med lindrig utvecklingsstörning som bor i egen lägenhet men behöver 
stöd. Den insatsen behöver bli verklighet!

• Tillsätt en snabbutredning som kommer med förslag om hur vi ska motverka nyfattigdomen hos 
personer med utvecklingsstörning som bor i gruppbostäder!

• Ca 30 kommuner har snålat in på habiliteringsersättningen till dem som har daglig verksamhet. 
Det är dags att regeringen hutar åt snåljåparna!

• Ännu finns inga allmänna råd om daglig verksamhet. De behövs!

• Ungefär lika många som har personlig assistans har bostad med särskild service. De har större risk 
att dö i cancer än vad normalpopulationen har. Detta mest på grund av att läkarstödet till gruppbo-
städerna är så undermåligt. I HSL står att kommuner och landsting ska sluta avtal om detta, men 
så sker sällan. Här behövs direktiv!

• Redan 2002 föreslog en statlig utredning att personer med utvecklingsstörning skulle kunna 
dömas att avtjäna ett ev straff i en sluten gruppbostad istället för i fängelse där de far mycket illa. 
Men förslaget begravdes. Nu har en ny utredning, SOU 2012:17, Psykiatrin och lagen – tvångsvård, 
straffansvar och samhällsskydd, föreslagit samma sak, men återigen har förslaget begravts och kom-
mer inte att förverkligas. Dags att ta tag i detta!

• Plocka fram 2004 års godmansutredning och förverkliga förslagen i den!

• Det behövs ett rejält kunskaps- och kompetenscenter av samma slag som Norge och Danmark har!

• Det behövs en samordnare som hjälper föräldrar till barn med funktionshinder. Regeringen har 
strulat med den frågan. Dags för ett nytt initiativ!

• Många har riktat kritik mot Försäkringskassans tolkning av reglerna för rätt till assistans. Här 
behövs en generös inställning och ytterligare klarhet!

• Skolans stöd till elever med särskilda behov behöver förbättras. Ett bättre stöd innebär minskade 
kostnader för framtiden. På sikt behöver särskolan omvandlas till en del av ”normalskolan” och få 
förbättrade resurser.

• Allt större del av LSS-insatserna utförs idag av Nytida, Attendo, Frösunda m fl stora vårdbolag med 
vinstkrav. Det är dags att inse att LSS-verksamheten inte är en marknad för dem vars enda intresse 
är att skapa vinst för sina ägare. 

• Fortfarande är minst en halv miljon personer med utvecklingsstörning (det finns ingen statistik 
på detta, till skillnad från gurkodling och husdjursbestånd) inspärrade på anstalter i Europa. Dags 
för ett initiativ för att förmå EU att rekommendera medlemsländerna att avveckla dessa!

Red.
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Det blir allt vanligare med krysslistor i gruppbostäderna. Varför det? 
undrar Sara Hallerfors Todorov.
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Dessutom

Mot nyfattigdom och brister i boendet   Sid 16
Höga hyror och hög beskattning ger allt mindre pengar att leva på för 
personer i gruppbostad, anser FUB.

Inflytande med förhinder          Sid 6
Pie Blume har undersökt hur man arbetar med genomförandeplaner.

Vilken nytta kan man ha av en MAS?   Sid 18
I varje kommun ska det finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS 
som är ansvarig för kommunens hälso- och sjukvårdsrutiner.

Samordnare behövs      Sid 22
Föräldrar till barn med funktionsnedsättning behöver stöd av en samord-
nare. Det har bland annat Riksrevisionen påpekat för Regeringen. Men trots 
många turer så har inget hänt.
Kvalitet i gruppbostad     Sid 24
Nu försöker alltfler mäta kvaliteten i LSS-insatserna. Men resultatet impone-
rar inte, skriver Hans Hallerfors.

Hälsa och 
självständighet 

Motion, bra mat och självbestämmande är det 
som gäller på Tjärbrännarvägen i Umeå!

KRYSSLISTOR I LSS-VERKSAMHETER

     Sid 4

Johns liv 
Vår fotograf Stefan Ilstedt mötte John Svensson för 
24 år sedan. Han var då sju år och bodde på ett 
elevhem i Linköping dit han flyttat ett år tidigare. 
Nu har de träffats igen! Sid 10

     Sid 30

Fagert tal räcker långt     Sid 20
Vi granskar hur upphandlingen går till i Stockholms kommun.

Vinster i LSS-verksamheter     Sid 28
Vårdbolagen svarar Hans Hallerfors.

Anna Strand vill förändra attityder    Sid 32
Årets Intrapristagare, Anna Strand, vill att vi ska sluta sätta 
etiketter på allting.
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Duscha    X
Hårtvätt    X
Torka   X
Föna håret   X
Påklädning    X
Vinkla upp persienner  X
Frukost    X
Borsta tänder   X
Följa till ytterdörren  X
Vika kläder    X
Diska    X

     Osv..

E n sådan här lista kryssar jag i under varje ar-
betspass på ett gruppboende där jag jobbar 
som timvikarie sedan en tid tillbaka. Varje 

gång känner jag lite som att jag luras eller att jag blir 
lurad. För det är inte det som står på listan som jag 
definierar som mitt jobb. 

Viktiga arbetsuppgifter
Krysslistor finns i diverse serviceyrken för att ge en 
överblick över verksamheten och säkra att vissa arbets-

uppgifter blir utförda. Det kan vara av säkerhetsskäl 
där personal kontrollerar allt från hissar till flygplan. 
Det innebär att arbetsuppgifterna har ansetts vara så 
viktiga för verksamheten att personalen ska signera 
med sitt namn och därmed ansvara för att det som 
står på listan har blivit gjort. På vissa snabbmatsrestau-
ranger sitter de till exempel uppsatta på toalettväggen 
så att besökaren kan se när toaletten städats senast.

Handlar om kontroll
Varför finns krysslistor i LSS-verksamheter?

Säkerhet kring medicinering är ett skäl, men vad 
kan annars säkerställas med en lista? 

Det kan vara en påminnelselista för nyanställda och 
timvikarier som jobbar sällan, så att de inte glömmer 
olika arbetsuppgifter. 

Men en krysslista innehåller något som en påmin-
nelselista saknar: kontroll. Trots att arbetsuppgiften 
inte på något sätt garanteras ha blivit utförd bara för 
att en ruta blivit ikryssad på ett papper, så signalerar 
ändå krysslistan att personalen inte riktigt är att lita på 
och att de måste kryssa i och signera varje detaljstyrt 
arbetsmoment för att få vardagen att fungera runt en 
brukare.

Relationerna är inte betydelsefulla
Det finns också en tanke om att vem som helst ska 
kunna utföra arbetsuppgifterna och att brukaren ska 
känna sig trygg i rutinerna; vem som utför arbetsupp-
gifterna ska inte vara viktigt – bara att de blir utförda. 

Bakom denna uppfattning ligger idén om att rela-
tionerna mellan personal och brukare inte är betydel-

Krysslistor – för vems skull?
Av Sara Hallerfors Todorov

”det är inte det som 
står på listan som 
jag skulle definiera 
som mitt jobb” 
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sefulla. Det innebär både en förenkling och förminsk-
ning av personalens roll. Detta synsätt låtsas heller 
inte om den maktposition personalen oftast har och 
vilka konsekvenser den kan få för brukaren. 

Att personalens arbete förminskas till mekaniska 
arbetsuppgifter innebär också att man förenklar bru-
karnas behov och gör dem lika mekaniska som kryss-
listan. 

För att detta ska gå ihop bör man se brukaren som 
en passiv mottagare av insatser. Därigenom riskerar 
hen att definieras av vardagssysslor istället för av sin 
egen unika och föränderliga personlighet. Möjlighe-
terna att utvecklas och påverka sin vardag minskar 
om personalen ska utgå från de intentioner och viljor 
som ligger bakom listan istället för att vara lyhörd för 
brukarens vilja i stunden. 

Det är ett synsätt som går emot hela idén med LSS. 

För vems skull?
I arbetet med stöd enligt LSS ingår ett stort behov av 
reflektion. Det är detta som gör det så roligt! Arbetet 
ställer krav på personalen att ständigt tolka brukarnas 
vilja, om de inte kan uttrycka den helt själva. 

Det handlar också om att se framåt och tro på perso-
nens förmåga att utvecklas. Målet är alltid att, så långt 
det är möjligt, hjälpa den enskilde att få det som hon 
eller han – inte chefen, personalen, de anhöriga eller 
någon annan – tycker är ”goda levnadsvillkor”. 

Krysslistorna ställer frågan om vems behov som är 
i centrum. Har listan gjorts utifrån brukarens behov 
eller är det personalens, chefens eller de anhörigas? 

LSS
6 § (..) Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. 
Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser 
som ges. Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. (..)

7 § (..) Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna skall vara varak-
tiga och samordnade. De skall anpassas till mottagarens behov samt utformas så att de är lätt tillgäng-
liga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv. 

En människa är mer
Varje gång jag sitter där med listorna och kryssar och 
kryssar funderar jag över vad som skulle kunna läggas 
till, tas bort eller varför den överhuvudtaget ska fin-
nas. Gör man en lista ur ett annat perspektiv kan den 
se ut så här:

Säga god morgon  X
Kramas lite    X
Busa lite     X
Plocka upp nallen om och om 
igen tills X har kastat färdigt  X
Dragkamp och skratt  X

          Osv...

Men en sådan lista känns bara onödig. 
En människas liv och behov kan inte enkelt defi-

nieras i en lista. Kanske ska man inte heller göra det. 
En människa är ju faktiskt varken ett flygplan, en 

hiss eller en toalett. 

Hur stämmer LSS målsättningsparagrafer överens 
med användandet av krysslistor?

Sara Hallerfors Todorov arbetar 
som boendestödjare i Stockholm 
och studerar handikappveten-
skap vid högskolan i Halmstad.
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E n insats enligt LSS förutsätter att den person 
som beslutet avser erbjuds möjlighet att delta 
i planering och att påverka genomförandet. 

Ofta sker detta genom att den enskilde på något sätt 
deltar i utformningen av sin genomförandeplan.

Ett villkor för detta aktiva deltagande är att persona-
len, från baspersonal till chef, har nödvändig kompe-
tens. Att man har kunskap om både lagstiftning och 
utvecklingsstörning – och mer därtill. Det är också 
nödvändigt att politikerna i den kommunala nämnd 
som har ansvar för denna verksamhet, har tillräcklig 
kunskap om lagstiftningen och dess mål. Min under-
sökning visar att dessa grundläggande krav inte alltid 
uppfylls. Den utstakade vägen från Riksdagens vilja i 
form av lagstiftning och motivering, via kommunens 
budget till vardagens verk, är både vinglig och vag.

Undersökningen
Vilka arbetssätt används i verksamheter för personer 
med funktionshinder? På vilket sätt är brukare del-
aktiga i utformningen av verkställandet av beslut om 
stöd enligt LSS eller SoL? Hur påverkas de individu-
ella genomförandeplanerna av de politiskt fastställda 
målen för kommunens funktionshindersverksamhet? 
Och även ur ett omvänt perspektiv: Hur påverkas de 
politiska målen för kommunens funktionshinders-
verksamhet av de behov som framkommer i de indi-
viduella genomförandeplanerna?

För att undersöka detta har 59 baspersonal och 
chefer för 21 olika verksamheter/enheter intervjuats. 
Dessutom har 30 genomförandeplaner granskats (två 
vardera från 15 av de enheter som deltog i studien). 

18 enheter i offentlig regi och 3 enheter i enskild regi 
har bidragit till detta arbete. 9 av enheterna är dagliga 
verksamheter, 8 är gruppbostäder (LSS), 2 är korttids-
boende (LSS), 1 är boende service (SoL). Dessutom 
deltog en enhet inom Habiliteringen. 

Vad är en genomförandeplan?
En genomförandeplan är ”en plan som beskriver hur 
en beslutad insats praktiskt ska genomföras”. Detta 
begrepp definierades första gången år 2006 genom 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumen-
tation vid handläggning av ärenden och genomförande av 
insatser enligt bl a SoL och LSS. 

En central tanke med genomförandeplanen var då 
att förstärka brukarnas inflytande över hur beslutade 
insatser ska genomföras och att införa en enhetlig be-
nämning för alla de olika planer som används bland 
utförarna. 

Genom detta nya begrepp, genomförandeplanen, 
markeras den önskade förändringen, jämfört med de 
tidigare planer som denna nya plan nu skulle ”knyta 
ihop”: Meningen är att brukaren ska få en både for-
mell och reell möjlighet att påverka hur och när in-
satserna utförs. Dessutom är det en uttalad avsikt att 
genom denna nya genomförandeplan skapa en tyd-
lig struktur för det praktiska genomförandet och för 
uppföljningen av en beslutad insats.

Den önskade strukturen ska därigenom bli tydlig 
hela vägen för alla berörda: först den formella vägen 
från den enskildes begäran via handläggarens utred-
ning och beslut, till verkställandet av en insats. 

Därefter ska planeringen inför verkställigheten av 
den beslutade insatsen utgå från brukarens önskemål 

Pie Blume fick i uppdrag av Regionförbundet i Uppsala län att undersöka 
metoder och arbetssätt inom LSS-verksamheten. Han fann att det fanns 
stora brister, framför allt när det gällde den enskildes inflytande över de 
s k genomförandeplanerna. Här berättar han mer:

Inflytande med 
förhinder

Av Pie Blume
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och vara formulerad på ett för brukaren begripligt 
sätt. Där ska framgå hur den beslutade insatsen prak-
tiskt ska genomföras i vardagen. Även de följande 
stegen, som uppföljning och ev. revidering av mål, 
ska genomföras på samma sätt, med brukarens fulla 
delaktighet.

Genomförandeplanen som ett verktyg… 
… för brukarens delaktighet eller för personalens 
planering? 

Granskningen av genomförandeplanerna 
visar mycket…
I granskningen av genomförandeplanerna konstate-
ras att det är dålig överensstämmelse mellan det som 
står i handläggarens beslut och vad som sedan står i 
genomförandeplanen (i endast 17 % av planerna re-
fereras till dessa beslut). Det finns inte heller något, 
eller endast mycket svagt, samband mellan de poli-
tiskt fastställda målen och vad som framkommer i ge-
nomförandeplanerna. I drygt hälften (57 %) av dessa 
planer framgår det att den enskilde har haft inflytan-
de över planeringen och i 83 % av planerna framgår 
det vilka mål som gäller för den enskilde. Det stora 
flertalet (90 %) av genomförandeplanerna är också 
upprättade eller har följts upp under de 12 närmast 
föregående månaderna. 

Flera av genomförandeplanerna är föredömliga…
Flera av de genomförandeplaner som har överläm-
nats i samband med denna undersökning är före-
dömliga. De är enkla att förstå, även för brukaren, 
och de är lätta att söka information i. De fungerar 
också bra att använda som en del av introduktionen 
för den som inte är så bekant med den person som 
genomförandeplanen avser eller med verksamheten.

Dessa planer är bra eftersom de helt enkelt beskri-
ver brukarens mål! Delmålen är så påtagligt delar av 
en helhet att både brukaren och den utomstående 
enkelt kan förstå att de kan leda till det kanske av-
lägsna målet. Dessa planer, med sina ev. bilagor, bär 
också tydliga tecken på den enskildes delaktighet i 
processen. En sådan plan ger därmed brukaren och 
personalen ett gemensamt verktyg som ram för de 
dagliga rutinerna. 

De ofta återkommande sysslorna eller behoven kan 
finnas i en bilaga, där de är nedskrivna i en form som 
brukaren själv kan tänkas ha formulerat dem. Där kan 
man läsa att det i morgonrutinerna ingår att ”du och 
jag går igenom dagsschemat, tar bort bilder på det 
jag redan gjort”. Genom att personalen och brukaren 
tillsammans gör i ordning schemat för nästa period, 
med bilder och allt, kan samtidigt mycket ”tjat” före-
byggas, t ex om hur mycket sallad som är lagom. 

Några av dessa genomförandeplaner innehåller 
enkla bilder som pedagogiskt illustrerar målen. I an-
dra planer finns en tydlig koppling till handläggarens 
beslut och vad som är målet för insatsen, liksom en 
beskrivning av övrigt stöd och även andra planer som 
brukaren har. Så kan olika insatser fås att samverka 
och även samordnas så att de kompletterar varandra, 
istället för att vara osammanhängande delar av en 

alltmer oförståelig vardag där allt bara händer, utan 
någon begriplig eller gemensam struktur. 

… men många liknar mest ett schema 
för personalens rutiner
Allt är dock inte så väl. I flera verksamheter tycks 
många av planerna framför allt vara ett schema för 
personalens dagliga rutiner – de tycks t o m i flera fall 
främst upprättas för att tjäna som en enkel form av in-
troduktion för vikarier och andra tillfälligt anställda. 
Till endast en mindre del är dessa genomförandepla-
ner en beskrivning av brukarens mål för insatsen och 
hans/hennes väg för att nå dessa mål. 

I en kommun presenterades några handskrivna 
papper utan annat innehåll än en uppräkning av vad 
de aktuella brukarna gör på dagarna, utan att upp-
fylla ett enda syfte. 

I en annan kommun finns som bilaga till varje bru-
kares genomförandeplan även en bedömning av hur 
riskfyllt det är att arbeta med resp. brukare. Kanske 
hade brukarna varit delaktiga i dessa bedömningar 
av sig själva som potentiella arbetsmiljöproblem (i sin 
egen genomförandeplan!), men det framgick i så fall 
inte av dessa dokument.

Pie Blume har arbetat i c:a 20 år som ombudsman 
i FUB, dessutom i många år som arbetsledare i 
daglig verksamhet, som studie- och yrkesvägledare 
i gymnasiesärskolan samt som verksamhetsutveck-
lare m.m. i både landstinget och några kommuner.
Hans rapport ”Genomförandeplanen, på vinglig väg 
till vardagens verk” kan beställas från
Pie Blume, Sandbäcksvägen 34, 144 62 Rönninge, 
e-post: pie.blume@telia.com
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”
Det är skillnad på äldre-
omsorg och verksamhet 
enligt LSS!
Ur ett mera språkligt per-
spektiv finns också stora 
möjligheter till förbättring 
och utveckling. Det gäller 
både hur mallar och blan-
ketter utformas och hur 
dessa mallar fylls i. 

En blankett, som i försto-
ne tycks vända sig till just 
brukaren genom en inled-
ning som ”Till dig som…”, 
är i övrigt så lite ”lättläst” att 
den genomsnittlige bruka-
ren knappast kan förstå nå-
gonting utan en fullständig 
bearbetning av texten. 

Men kanske ännu värre 

Det kan också handla om att det inte finns tid för de 
små förtroliga samtalen. 

Genomförandeplaner – chefernas synpunkter
De flesta chefer är eniga om att genomförandepla-
nerna är ett bra verktyg att artbeta med. Några röster:

”Genomförandeplanen är som en kvalitetssäkring, 
att personen får det han har behov av. Det ger också 
företrädaren en möjlighet att vara lugn: brukaren får 
vad han behöver, utveckling syns genom uppföljning. 
Därmed blir det tydligt för både företrädare och per-
sonal.”

”De små detaljerna blir synliga, de är annars svåra 
att se. Vi kan se utvecklingen framåt genom att kunna 
titta bakåt, det är bra för både personal och deltagare. 
Men det kan vara svårt att hitta mätbara mål.”

”Ett bra verktyg för personalen: den visar vad de ska 
utveckla, den ger tips och råd till den personal som 
arbetar i boendet. Men vi är dåliga på att formulera 
nya mål och hur stödet ska utformas för att kunna gå 
vidare.”

”I genomförandeplanen finns aktuell kunskap (t ex 
varför NN inte vill bada), för att kunden ska kunna få 
det han har behov av, eller vill. Men genomförande-
planerna bör inte vara alltför detaljerade, det förhin-
drar spontanitet.”

”Genomförandeplanen är bra för att kunden ska få 
rätt stöd, varken för mycket eller för lite. Många i per-
sonalgruppen har ett förflutet inom äldreomsorgen 
och de vill hjälpa till för mycket, de blir hjälpta av en 
genomförandeplan. Men genomförandeplanen kan 
också förhindra flexibilitet.”

”Ja, den är bra: där finns hela deras liv och hur det 
ska gå till, hur stödet ska utföras. En genomförande-
plan och en faktadel; det är som en bibel vid introduk-
tionen av vikarier och nyanställda, särskilt om genom-
förandeplanen är uppbyggd för att passa även dem 
som kommer in nya ”direkt från gatan” 

”Det är bra med en genomförandeplan men vår 
mall (gemensam för insatser genom SoL och LSS) 
är alltför begränsande, den fungerar ej heller i frå-
gor om delaktighet och inflytande. Och den är alltför 
präglad av vård och omsorg.”

”Det är ett bra instrument, problemet är att de inte 
alltid uttrycker någonting. Ett annat problem är att 
få tillbaka genomförandeplanen från gode mannen 
efter det att de undertecknats av gode mannen.”

”Nej, de fungerar inte ännu, vi måste jobba mycket 
för att få upp nivån på våra genomförandeplaner. 
Den aktuella planen ska finnas utdragen på papper 
och det ska finnas ett syfte med allt som de (basper-
sonalen) gör, de skulle kunna arbeta mera med både 
mål och delmål och även hoppa över sånt som inte 
kan utvecklas.”

Genomförandeplaner
– baspersonalens synpunkter
En stor del av den tillfrågade personalen tyckte att 
genomförandeplanen i stort sett är ett bra verktyg, 

               Allra 
sämst blir det 
när dessa 
digitala mallar 
är framtagna för 
äldreomsorgens 
behov och sedan 
används inom 
kommunens 
funktionshinders-
verksamhet.

är problemen med dokumentmallarnas utseende och 
”konstruktion”: i många intervjuer tar t ex personalen 
upp problemet med styrande formuleringar i mallar 
som inte är gjorda för den aktuella formen av verk-
samhet, detta medför att brukaren varken kan eller 
vill ”känna igen sig” i de frågor som ställs. 

Allra sämst blir det när dessa digitala mallar är fram-
tagna för äldreomsorgens behov och sedan används 
inom kommunens funktionshindersverksamhet. 
Många klagar därför på ett tänkande som präglas av 
vård och omsorg, andra ogillar att frågor som är for-
mulerade ur ett äldreperspektiv även är den mall som 
ett genomförande av en insats för en 25–30-åring ska 
pressas in i. Det är trots allt skillnad på livsperspektiv 
för människor som äntligen fått flytta in i äldrevår-
dens gruppboende och för dem som har beviljats ett 
boendestöd, kanske på vägen ut från föräldrahem-
met.

Den person som nyligen tog studenten och sjöng 
om ”den ljusnande framtid är vår” har kanske svårt 
att känna igen sig i frågorna i en genomförandeplan 
som handlar om allt som hon inte kan göra utan stöd.

Ett annat perspektiv på språket är om innehållet är 
begripligt och tillgängligt för den som är huvudper-
son i genomförandeplanen. Den brukare som inte 
själv kan läsa och förstå sin egen genomförandeplan, 
eller på andra sätt kan ta del av denna plan, får inte 
den goda omvårdnad enl. 9c § LSS som handläggaren 
har fattat beslut om! 

Efterfrågar mall
I flera enheter efterfrågas en bra mall för en genom-
förandeplan. Särskilt stort tycks behovet vara i enhe-
ter där personalen har svårt att förstå vad brukarna 
vill. Ofta tycks detta sammanfalla med att personalen 
inte har några bra hjälpmedel att erbjuda dem så att 
de ska kunna uttrycka sin vilja och sina önskemål. Det 
kan också handla om att personalen har bristande 
kunskaper om funktionshindret och dess konsekven-
ser för förmågan att kommunicera – och att de inte 
får rätt stöd av chef och/eller genom behovsanpassad 
utbildning.



INTRA 3 • 14                                            98                                 INTRA 3 • 14

både för att den kan stärka brukarens möjlighet till 
delaktighet och för att den är ett bra verktyg för per-
sonalen och dess planering. 

Vid en närmare granskning av svaren på dessa frå-
gor, om genomförandeplanen som ett arbetsredskap 
för personalen och som ett verktyg för brukarens in-
flytande, visar det sig samtidigt att gränserna mellan 
frågorna inte är så skarpa, i varje fall inte för många 
av dem som svarade.

Många svar i undersökningen visar på hinder och 
svårigheter på vägen från brukarens vilja till det doku-
ment som kallas genomförandeplan. Dessa problem 
kan t o m leda till ett motstånd mot genomförande-
planen som sådan. 

Ja, det är bra med genomförandeplaner!
”Ja, genomförandeplanen fungerar som ett rättesnö-
re för mig, den är t ex ett stöd i mitt påminnelsearbete 
när NN arbetar i köket.”

”Ja, absolut är den bra, hur skulle vi kunna arbeta 
utan genomförandeplaner?”

”Det är bra med genomförandeplaner, att det ”mås-
te” finnas en tanke bakom det vi gör.”

”Genomförandeplanen är en förutsättning för vårt 
arbete! Vi jobbar på den enskildes uppdrag ... Och 
personalen (i olika verksamheter) måste förstå att 
man inte kan jobba utan dem!”

Ja, de är bra, men… 
”Vi bryter ner genomförandeplanerna till arbetsin-
struktioner, det är bra, men vi saknar en överenskom-
melse med daglig verksamhet så att vi inte ”motarbe-
tar” varandra.”

”Den är bra, men omfattningen av behovet av per-
sonalstöd framgår ej. Ett annat problem kan vara att 
vi tycker att den gode mannen prioriterar ”fel”, han/
hon kan t ex hellre vilja att vi arbetar med att bibe-
hålla vissa funktioner än att utveckla dem.”

”Genomförandeplanen är mest som en samman-
fattning.”

”Ja, den fungerar som en överenskommelse om hur 
vi ska förhålla oss till den enskilde brukaren. Vi har 
så liten personalomsättning här så vi känner dem väl, 
men genomförandeplanen är bra för ny personal.”  

Nej, det är dåligt med genomförandeplaner!
”En genomförandeplan är inte så nödvändig för oss 
som är så erfarna. Vi använder ett schema istället. Ge-
nomförandeplaner finns mest för att de ska finnas.” 

”Jag vet inte om det är bra med genomförandepla-
ner. Vi använder dem för att skriva ner det vi gör och 
vad de tycker om, men så skulle vi göra även utan 
dessa genomförandeplaner. De är mera som en an-
teckning om vad vi gör och vad vi har gjort, de är mera 
bakåt än framåt, ungefär som en dagbok.”

”Genomförandeplaner är inte nödvändiga i det dag-
liga arbetet, de finns mest av administrativa skäl. Det 
är ingen större skillnad mot förr när de inte fanns.”

”Nej, genomförandeplaner är riktigt onödiga, de 
tar bara tid och jag vet inte vem de ska hjälpa. Vi kan 

ju styra väldigt mycket vad vi 
och brukaren ska göra. Ge-
nomförandeplaner kan en-
dast vara bra för vikarier men 
samtidigt så är det väl ingen 
som vikarierar här utan att 
ha fått ordentlig information 
innan?”

”Genomförandeplaner har 
inte samma betydelse här i 
daglig verksamhet som i en 
gruppbostad. Här, i daglig 
verksamhet, kan det mesta av 
vikt överföras genom muntlig 
information från personal till 
personal. I gruppbostäder är 
genomförandeplanen myck-
et viktigare eftersom det är 
så mycket ensamarbete där.”

”
               Alltför 

många, från 
politiker till 

personal, röjer 
en syn på dessa 
människor som 
enbart brukare 

av (ett alltför 
kostnads-

krävande) stöd.

Andra former av inflytande 
Genomförandeplanen har ett mycket individuellt 
perspektiv. De som vill arbeta med andra modeller 
för brukares inflytande, t ex olika former av kollektivt 
inflytande, måste söka och pröva sig fram på andra 
vägar.

Det absolut mest spännande exemplet i denna 
undersökning fann jag i en gruppbostad (LSS) där 
personalen aktivt rådfrågar de boende inför anställ-
ningen av ny personal. Den viktigaste egenskapen 
som önskades var att ”han/hon ska vara snäll!” – och 
det är ju ett svar som är väl värt att ta med sig till de 
kommande anställningsintervjuerna!

Även andra frågor som ställdes till de boende, t ex: 
Vad saknas i den nuvarande personalgruppen? Bör 
det vara flera män som arbetar här? Vilka intressen 
eller egenskaper behöver vi komplettera med i den 
nuvarande personalgruppen?

Ett stort glapp
Undersökningen visar på ett stort glapp mellan å ena 
sidan de fastställda politiska målen och ambitionerna 
i kommunerna och, å andra sidan, den verksamhet 
som bedrivs. Få av personalen uppfattar de politiska 
målen som ett stöd i sitt arbete, i den mån som dessa 
mål ens är kända.

Alltför många, från politiker till personal, röjer en 
syn på dessa människor som enbart brukare av (ett 
alltför kostnadskrävande) stöd. Trots flera goda ex-
empel i andra riktningar tycks många brukare inte 
betraktas och bemötas som annat än kunder, inte som 
medborgare med rättigheter, skyldigheter och möjlig-
heter som andra. 

Både ansvariga politiker och personalen behöver 
fråga sig hur man tolkar uppdraget att skapa ett ”sam-
hälle för alla”?
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Ett bildreportage av Stefan Ilstedt
Jag mötte John Svensson för 24 år sedan. Han var då sju år och bodde 
på ett elevhem i Linköping dit han flyttat ett år tidigare. Personalen hade 
kontaktat mig och ville att jag skulle ta bilder på eleverna. Det blev svart-
vita förstoringar som ramades in och hängdes upp i barnens rum.

Nu 2014 besöker jag en grupp-
bostad på Aspnäsvägen i Lin-
köping och träffar John igen. 
På väggen i hans rum känner 
jag igen förstoringen från 1990. 
Det är John som sitter med en 
stor vit björn i en fåtölj och ler. 
Bilden har blivit lite missfärgad 
under åren men det syns inte 
på avstånd. 

Idag är John 31 år och bor med 
fyra andra personer i en grupp-
bostad. Det är en så kallad 
BoDa-verksamhet och innebär 
att man har en daglig verksam-
het i närheten av boendet och 
att personalen arbetar på båda 
ställena. Det är två gruppbo-
städer som har tillgång till det 
gemensamma närdagcentret 
Ullnäset. 

John och de andra i gruppbo-
staden har tillgång till en per-
sonalstat på 9.01 årsarbetare 
(inkl. Ullnäset) som är fördelade 
på 10 personer. Alla har någon 
form av utbildning och de 
flesta är barnskötare men några 
är vårdare och undersköterskor. 
John har två kontaktpersoner 
i personalgruppen, Petra Hol-
mén (bilderna till vänster) och 
Carina Karlsson.
Han har alltid haft oregelbun-
den sömn på natten och behö-
ver därför vaken nattpersonal. 

Gruppbostaden, som är en fri-
stående villa, har en sinnesträd-
gård med bl.a. en liten paviljong 
som man kan vara i t.ex. om det 
regnar. Där finns också grillplats, 
planteringsbord i rullstolshöjd 
med olika växter och en stor 
 altan där John har sin hammock.
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John hyr en liten lägenhet 
på ett rum och kök i grupp-
bostaden och på hans lilla 
altan står ett bollbad där 
bland annat pappa Veine 
och John brukar umgås. 
Han vistas en hel del i den 
gemensamma baslägen-
heten där man bland annat 
äter och umgås. Tyvärr kan 
John inte äta på vanligt sätt 
längre. Han fick en stroke 
för drygt ett år sedan och 
får nu näringen via en peg 
på magen. Ibland får John 
små kramper som gör att 
han försvinner bort under 
några sekunder. 

John förflyttar sig med gåstol eller rullstol men mes-
tadels krypande. Med gåstolen kan han ta sig runt 
huset på en asfalterad gångbana. 

John har aldrig kunnat tala. Men han är mycket social, säger hans kontakt-
person Petra. Han vill vara med på utflykter och andra sammanhang där det 
händer saker. Han uppskattar att åka bil och se sig omkring. Han gillar allt där 
det skramlar och händer saker t.ex. tv-program där utryckningsfordon är i 
farten. På sommaren är det höjdpunkter då John får åka ut med motorbåten 
med familjen på sjön Rängen. På bilden ovan sitter han i båten tillsammans 
med pappa Veine.
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Mamma Gunilla, är också god man till 
John. Hon berättar att föräldrarna och 
deras respektive brukar fira jul och påsk 
tillsammans med John och hans ett år 
äldre syster Karin. 

Det viktigaste för att John ska ha ett gott 
liv är att det finns folk omkring honom 
som tycker om honom och som han har 
sällskap av, säger Gunilla. Han vill hellre 
vara med personalen än med de andra 
boende i gruppbostaden.  

John gillar vatten i olika former. På 
sommaren letar man upp bad utomhus 
men andra årstider åker man färdtjänst 
till Landerydsbassängen. Vid grupp-
bostaden badar John gärna i poolen, 
leker med vattenslangen eller plaskar 
med vatten där han kommer åt. När jag 
besöker John hemma hos Gunilla och 
hennes man så är han mycket trött efter 
flera serier av småkramper. Men då en 
bytta med vatten kommer fram så vak-
nar han till liv igen och börjar plaska.

Personalen har lärt känna John och kan se på 
hans blick och kroppshållning om han har 
ont eller inte mår riktigt bra. John får ibland 
taktil stimulans av sina kontaktpersoner Ca-
rina och Petra. På bilden ovan ligger han på 
sin extra madrass på golvet i sitt rum och får 
massage. På väggen har man ramat in en kär 
nalle som John har haft i många år och som 
blivit rejält sliten.

En gång i veckan åker John på rullstolsdans 
som anordnas som en studiecirkel. Med färd-
tjänsten åker John också en gång i veckan till 
en individuell musikterapi. Det är musiktera-
peuten Torbjörn Andersson som träffar John 
under 30 minuter och använder funktionsin-
riktad musikterapi. 
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John är också mycket förtjust i nycklar 
och har en stor nyckelknippa dinglande 
från gåstolen. I sin hammock kan han roa 
sig länge med Stefan Lindbloms nyckel-
knippa. Stefan är den enda fast anställda 
mannen. Han jobbar mest på närdag-
centret men har även en del arbetspass 
i bostaden. Personalen tycker det går 
bra att arbeta i både bostaden och på 
närdagcentret. ”Vi vet allt vad som händer 
brukarna och håller oss naturligt uppda-
terade”, säger Stefan. Det är ju också lätt 
att ta sig mellan enheterna eftersom det 
är kort promenadavstånd.

Från taket i hammocken har pappa Veine 
hängt upp en plastflaska med lite vatten i 
som John kan slå till på. 

Närdagcentret är 
uppbyggt som ett 
litet Händelserike med 
olika möjligheter till 
sinnesupplevelser. John 
tycker bäst om att ligga i 
bollhavet och kasta iväg 
de lätta plastbollarna till 
kontaktpersonen Carina 
Karlsson.
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S ocialstyrelsen har nu gjort en femte öppen jäm-
förelse av socialtjänstens insatser för personer 
med funktionsnedsättning. Man definierar 

noga de kriterier man använder sig av. Resultaten re-
dovisas dels på nationell, dels på länsnivå, men alltså 
inte på kommunnivå. Här refereras ett mindre urval 
av kriterierna som kan vara av allmänt intresse. Ibland 
är siffran lägre än man förväntat sig, ibland högre!

Habilitering
Rätten till habilitering ingick i Omsorgslagen, men 
1994 – då LSS antogs – överfördes habiliteringen till 
Hälso- och sjukvårdslagen. Sådan ska dock kommu-
nen stå för i bostäder med särskild service och i daglig 
verksamhet, bortsett från läkarinsatser, som landsting-
et ska sluta avtal med kommunen om.

Man kan utan vidare påstå att de expertinsatser 
som ges genom habiliteringen är själva drivkraften, 
hjärtat, i utvecklingen av den enskildes förmågor. Alla 
kommuner borde därför ha en överenskommelse 
med landstinget om habilitering. Dessvärre visar det 
sig att det förekommer stora variationer. 

Region Gotland har en sådan överenskommelse 
och i Örebro, Blekinge, Södermanland och Uppsala 
län har 50–65 % av kommunerna det.

Men sedan sjunker antalet kommuner ner till i snitt 
25–40 %. Och i Halland, Kalmar, Jämtland, Västerbot-
ten och Norrbotten län inte ens 15 %. Det är allvarligt 
och borde bli föremål för ingripande av Inspektionen 
för vård och omsorg, IVO. 

Uppföljning av beslut
Sällan följs handläggarens beslut upp: Endast 12 % av 
kommunerna följer upp samtliga sina beslut om bo-
stad med särskild service, 14 % av besluten om daglig 

verksamhet och 31 % av de om ledsagarservice. Dessa 
resultat har i princip varit konstanta under tre års tid.  

Habiliteringsersättning
Habiliteringsersättning utgår i 87 % av kommunerna. 
95 % av handläggarna är socionomer.

Gruppbostäder och servicebostäder
950 servicebostäder och 2 700 gruppbostäder ingår i 
inventeringen, i princip alla. I endast 45 % av dem har 
man ett gemensamt möte minst en gång i månaden 
och i endast i 56 % av dem får personalen kontinu-
erlig handledning. I lika många har man en samlad 
plan för kompetensutveckling.

Kravet att ett gemensamt kök och ett gemensamt 
vardagsrum i en gruppbostad är tillgängligt dygnet 
runt uppfylls i 85 respektive 90 %. I boendeenheterna 
får 56 % av personalen handledning, men bara 54 % 
har en samlad plan för kompentensutveckling.
(Läs mer om kvalitet i gruppbostad på sid 24.)

Daglig verksamhet
Daglig verksamhet är den insats som beviljats till flest 
personer. Det finns 2 000 verksamheter för 30 000 
personer. I bara 45 % av dem får personalen konti-
nuerlig handledning. I 65 % av verksamheterna har 
man gemensamma möten och lika många har öppet 
på sommaren. 

Förbättrade resultat
16 % av bostäder med särskild service och 15 % av 
daglig verksamhet drivs i enskild regi. I snitt har deras 
resultat förbättrats mer än kommunernas, exempelvis 
skriftlig rutin vid förekomst av våld. Förklaringen till 
dessa förbättringar torde vara att huvudmannen mås-
te ha ett särskilt tillstånd som inkluderar systematiskt 
kvalitetsarbete.
     K G

Socialstyrelsen. Öppna jämförelser. Stöd till perso-
ner med funktionsnedsättning. 2014. 90 s. Finns på 
www.socialstyrelsen.se
Kan också beställas: Art.nr 2014-5-1

Få gruppbostäder
har regelbundna
personalmöten! 
För att personalen ska kunna göra ett 
bra jobb behöver man träffas och prata 
om sitt arbete. Men i över hälften av 
landets gruppbostäder träffas man inte 
ens en gång i månaden! Det avslöjar 
Socialstyrelsens öppna jämförelser.
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Det har alltid varit svårt att avgöra vilka av bar-
nen och de unga med autism som har en be-
gåvningsnedsättning som motiverar att de ska 

gå i särskola. Nu har Selma Idring, som är barnpsykia-
ter och forskar vid vid Karolinska Institutet (Centrum 
för epidemiologi och samhällsmedicin. Faktablad 
2014:2) undersökt förekomsten av autismspektrum-
tillstånd (AST) hos barn mellan 0 och 17 år i Stock-
holms län. År 2007 utgjorde de 3 896. Av dem hade 1 
668 (43 %) även en utvecklingsstörning.

Inventeringen upprepades år 2011. Det visade sig 
då att barn och unga med AST hade ökat med hela 
75 procent, mest i tonårsgruppen, (2,6 procent av 
samtliga). Men överraskande nog var det absoluta 
antalet med utvecklingsstörning i stort detsamma, 1 
592 barn och unga (28 % av dem med AST). Antalet 
hade minskat något hos yngre barn och ökat hos ton-
åringar och unga vuxna.   

Alltfler utredningar
Vad som ligger bakom ökningen av AST är inte klar-
lagt, men sannolikt handlar det om att det utförs 
alltfler utredningar. Vi kan dock inte utesluta att det 
finns en reell ökning även om de riskfaktorer, som vi 
vet bidrar till en ökning av AST, inte har ökat i mot-
svarande grad under den här tidsperioden, skriver 
Selma Idring. Hon anser att det är viktigt att barn med 
tydliga funktionsnedsättningar får en korrekt diagnos 
tidigt och därmed rätt stöd och hjälp. Om man inte 
får det är risken större att man inte klarar sociala kon-
takter i exempelvis skolan och att man får sekundära 
problem som ångest och depression.

Psykiaterna Lena Nylander och Gunilla Thernlund 
skrev om risken för överdiagnostik av autismspektrum 
(Läkartidningen nr 16–17/2014). De säger sig ha 
mött patienter inom barn- och vuxenhabiliteringen 
som visat sig ha allvarliga psykiatriska symtom såsom 
social fobi, tvångssyndrom och depression. ”Både 

ungdomar som närmast sig 18 år och unga vuxna har 
kommit till oss och bett om att bli ’avdiagnostiserade’. 
De har ofta fått diagnosen i 14–16-årsåldern.”

Antalet med svår autism är densamma
Christoffer Gillberg i Göteborg tillhör de mest pro-
duktiva autismforskarna. I Autism och Aspergerför-
bundets tidskrift Ögonblick nummer två för i år be-
rättar han att han, efter att under många år ha fors-
kat på tvillingar, kommit fram till att förekomsten av 
autismsymtom i befolkningen är exakt densamma 
genom alla år. Det är ganska exakt en procent som 
har mycket autismsymtom, men antalet diagnoser har 
på en del ställen ökat från en halv procent till flera 
procent. Idag ställs autismspektrumdiagnos på en del 
fall där man för tio år sedan aldrig skulle övervägt en 
sådan diagnos. 

–Vi tycker att vi har bevis på att det är ett skifte i 
hur man sätter diagnos och inte en faktisk ökning av 
autism, säger Gillberg. 

Han menar också att det endast är i ca 25 % av all 
autism som man kan identifiera en känd orsak. 
     K G

Antalet barn som har 
utvecklingsstörning 
och autism 
har inte ökat

Bra att veta:
Autismspektrumtillstånd (AST) är ett samlings-
begrepp för olika typer av autism eller neuropsy-
kiatriska tillstånd. Internationellt gäller DSM-5 
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders). För diagnosen AST ska det föreligga 
begränsning i social kommunikation och socialt 
samspel samt repetitiva beteenden och begrän-
sade intressen.

Antalet barn med autism ökade dramatiskt under 
perioden 2007–2011. Men trots det var antalet 
barn som hade både autism och utvecklingsstör-
ning konstant, visar Selma Idring. Bild: Björn Berg



16                                 INTRA 3 • 14

Vuxna personer med utvecklingsstörning har be-
gränsade möjligheter att höja sina inkomster och 
sänka sina utgifter. Har de dessutom höga hyror 
är de fångade i fattigdom.

FUB har gjort en ekonomisk kartläggning 
som visar hur den ekonomiska situatio-

nen ser ut för sina medlemmar. Kartläggningen avslö-
jar pinsamma försummelser av regeringen som låtit 
bli att åtgärda de förslag till förbättringar man fått. 

 Det har funnits perioder i FUB-rörelsens historia 
då regeringen lyssnade på dem. Inte så numera. Man 
undrar verkligen vem det är som bromsar? SKL?

Personer med utvecklingsstörning är numera väl 
kända i vårt land. De går i skola som andra och bor och 
arbetar mitt ibland oss. De utgör nästan en procent 
av medborgarna, dubbelt det antal som riksförbun-
det anger i sin rapport! Man kan tycka att förbundet 
bättre borde utnyttja den goodwill som utvecklings-
störda och deras anhöriga har. Och man förväntar 
sig att förbundet såsom en aktad folkrörelse ska vara 
förespråkare för hela gruppen utvecklingsstörda, inte 
bara sina medlemmar, som man nu anför i rapporten,

Merkostnadsprincipen
Riksförbundet bygger sina krav i mycket på att den en-
skilde inte ska ha några merkostnader på grund av sin 
funktionsnedsättning, ”en princip som sedan många 
år anses vara rådande inom svensk rätt”, skriver man. 

Här kunde man ökat tyngden! Det är nämligen 
regeringen själv som formulerat det: ”Det är enligt 
min mening angeläget att omfattande stödbehov på 
grund av funktionshinder inte medför en lägre lev-
nadsstandard än den som gäller för personer som 
inte har motsvarande behov” (prop. 1992/93:129). 
Det borde en domstol ha svårt att bortse från.

Bostadsbidraget borde höjas
En statlig utredning föreslog 2008 att det statliga bo-
stadsbidraget borde höjas i nivå med dagens verkliga 
hyror. Socialstyrelsen instämde (2010) och SKL skrev 
i en rapport 2013 att 18 % av dem i särskilt boende 
måste begära ekonomiskt bistånd av kommunen för 
att klara hyran. Byggpriserna har ökat med 50 % i 
storstäderna under 2000-talet, men bostadstillägget 
har legat stilla sedan 2007.

Utredningen föreslog även att det görs en särskild 
utredning om hyressättningen i bostäder med sär-
skild service.

Sveket om gemensamhetsrummet
Ett gemensamhetsrum ska finnas i varje bostad med 
särskild service. I propositionen till LSS står det: ”Den 
enskilde bör ... inte ha kostnader för gemensamma 
utrymmen och personalutrymmen. De senare bör 
betraktas som en del av den särskilda service och om-
vårdnad som ska ges i anslutning till bostaden.”

FUB tar strid mot nyfattigdom och brister i boendet
Men i ett mål, 420-04 år 2005, skrev Regeringsrät-

ten: ”Propositionsuttalandet får förstås så att perso-
nalutrymmen ingår som en del av servicen och om-
vårdnaden. Detta gäller dock inte gemensamhetsut-
rymmena.”

Både Svenska språknämnden och en professor i 
modern svenska har underkänt tolkningen. – Det är 
inte första gången som Regeringsrätten visar sig vara 
okunnig om under vilka livsvillkor personer med ut-
vecklingsstörning lever. Domslutet är en skam som 
regeringen borde ha rättat till för länge sen. 

Grundläggande för hyran är det som står i LSS 19 
§: Kommunen får ta ut en skälig avgift, men den får 
inte överstiga kommunens självkostnader och den en-
skilde ska få behålla tillräckliga medel för sina person-
liga behov. Trots det är allt fler är tvungna att begära 
särskilt bistånd hos kommunen.

Inget besittningsskydd
I en dom av Högsta förvaltningsdomstolen 2012 kon-
staterade denna att kommunens skyldighet att anord-
na LSS-bostad i sin egen kommun väger tyngre än 
den enskildes önskan att få bo kvar i ett LSS-boende 
i en annan kommun. Därmed bröt man det besitt-
ningsskydd som gäller för alla andra medborgare.

Inkomster för den enskilde
I FUB:s rapport ger man en utförlig redovisning för 
vilka inkomster som en person i särskilt boende eller 
med egen lägenhet kan tänkas ha. Det är en utmärkt 
information till anhöriga och gode män, bland andra. 
Det rör sig om aktivitetsersättning i fyra nivåer, sjuker-
sättning efter 30 års ålder och statligt bostadstillägg. 
Det senare är nog så snårigt och beroende av om man 
har ett kapital eller andra inkomster. 

Varje kommun kan besluta om att ge ut ett kom-
munalt bostadsbidrag till den enskilde. Det gör bland 
andra våra största städer och ytterligare några kom-
muner. Det finns tyvärr inte någon förteckning över 
hur många kommuner det är, men de borde bli fler.

I rapporten redovisas även reglerna för handikapp-
ersättning. Man påpekar att det för närvarande för-
bereds ett förslag om att göra handikappersättningen 
till en ren merkostnadsersättning. (När det gäller 
ekonomi ska man dock ta sådana förhoppningar med 
en nypa salt!) 

Utgifter för den enskilde
Rapporten har en utmärkt genomgång av de utgifter 
som den enskilde har. Det gäller resor till och från 
daglig verksamhet och färdtjänstresor. Det gäller ock-
så kostanden för en god man som kan bli betydande 
om man har har pengar på banken. 

Borde ta upp bristen på läkarvård
Varje person som deltar i daglig verksamhet eller bor 
i en bostad med särskild service ska av kommunen 
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en person som vid 30 års ålder får sjukersättning (för-
tidspension) betalar 9 300 kronor mer i skatt per år än 
en löntagare med samma låga inkomst. Det innebär 
att våra förtidspensionärer betalar motsvarande 1,5 
månaders nettoinkomst mer i skatt än en löntagare.

De refererar till SKL:s kritik av 
Försäkringskassan ”för dåligt” bo-
stadsbidrag med för lågt tak som 
leder till att många boende behö-
ver socialhjälp. ”Med en korrekt 
kommunal kalkyl skulle hyrorna 
på gruppbostäder vara betydligt 
lägre.” 

Slutsatser
I sina slutsatser skriver Riksförbun-
det:” Nu är det dags att konkreta 

åtgärder vidtas för att förbättra den ekonomiska si-
tuationen. FUB kommer att arbeta intensivt med in-
tressepolitiskt påverkansarbete. Bl. a. genomför FUB 
en sonderande ekonomiundersökning bland ett an-
tal kommuner under våren 2014.” Det låter lovande!
     K G

FUB tar strid mot nyfattigdom och brister i boendet

R iksförbundet FUB har också gjort en ambitiös 
boendeundersökning bland sina medlem-
mar. Enkäten har besvarats av 1 550 personer 

i åldern 11–77 år. 25 % av svaren har getts av den bo-
ende själv, de övriga av den boende tillsammans med 
anhörig eller god man. 

Det rör sig om över femtio preciserade frågor om 
LSS-boende med en stor variation i svaren som exem-
plifieras av rikligt med citat.

75% nöjda
Många uttrycker sin oro över den framtida ekonomin, 
bristande kompetens hos personalen och deras syn 
på funktionsnedsättning. Andra av att de kan tvingas 
flytta från sin bostad och av en hotande ensamhet. 
Det finns starka önskemål om ökat självbestämmande 
och inflytande.

Men hela 75 % är nöjda med sin nuvarande bostad 
och det stöd man får även om många önskar fler egna 
aktiviteter med personalstöd. 22 % vill flytta, av dem 
44 % till en gruppbostad, 15 % till en servicebostad 
och 26 % till en egen bostad.

Många av dem som har ett eget boende, bortsett 

erbjudas en god hälso- och sjukvård enligt Hälso- och 
sjukvårdslagen. Landstinget ska enligt avtal ställa lä-
kare till förfogande. Denne ska avgöra om den en-
skilde får bedriva egenvård, d v s kan utföra insatsen 
själv utan hjälp av någon med kvalificerad sjukvårds-
kunskap. Man tar inte upp att det 
endast i undantagsfall bedrivs 
hälso- och sjukvård på gruppbo-
städer under ledning av läkare. 
Inga hälsokontroller, inga läke-
medelsgenomgångar. Trots att 
dessa personer enligt riksdagens 
beslut tillhör den högst priorite-
rade gruppen. Hur kan förbun-
det försumma att ta upp det?   

Det framkommer att man inte  
vet hur vanligt det är att en per-
son som bor i en gruppbostad 
har kostnader för hemsjukvård, inte heller vilka kost-
nader kommunerna debiterar för övriga hälso- och 
sjukvårdsinsatser.

Rapporten avslutas med en rad fallbeskrivningar av 
personlig ekonomi.

Betalar mer skatt
FUB:arna Harald Strand och Roger Lindblom tar i 
sin blogg Reclaim LSS (www.reclaimlss.org)upp att 

Enkät om boendet
från serviceboende, vill ha boendestöd, men det in-
går inte i LSS, däremot i socialtjänstlagen. De vill även 
ha tillgång till ett gemensamhetsutrymme så som de 
har som bor i ett serviceboende. Det finns de med 
personlig assistans som vill bo som i en gruppbostad 
med bibehållen assistans, men det tillåter inte Social-
försäkringsbalken.

Brister och underlåtenheter
Det är självklart att så många personer har mycket 
olika åsikter om något så viktigt som hur man bor, 
särskilt som man är beroende av sin omgivning p g a 
funktionsnedsättning. Men det går inte att neka till 
att brister och underlåtenheter förekommer i LSS-
boende i stor mängd. 
På de sista tjugo sidorna drar Riksförbundet sina slut-
satser. Det blir sammantaget en viktig deklaration och 
tydliga krav på förändringar.  

Riksförbundet FUB. Ett gott liv...  Rapport. 2014. 107 
sidor. Kan laddas ner från www.fub.se. 

Riksförbundet FUB. Ekonomisk kartläggning. Fång-
ad i fattigdom? 2014. 37 sidor. Kan laddas ner från 
www.fub.se. 
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I varje kommun ska det finnas en medicinskt an-
svarig sjuksköterska, MAS. Hen bedriver ingen 
sjukvård, utan är en administratör, som är ansva-

rig för att det finns fastlagda rutiner för kommunens 
hälso-och sjukvård.

Masen ska se till att besluten om delegering inom 
hälso- och sjukvården är patientsäkra. Det gäller fram-
förallt sådana från läkare till personalen, men det gäl-
ler även beslut om s.k. egenvård. Många beslut gäller 
läkemedelshanteringen.

Masen ska även enligt lex Maria anmäla om en pa-
tient drabbas av eller utsätts för risk att drabbas av 
allvarlig skada eller sjukdom.  

Ledningssystem
För några år sedan utfärdade Socialstyrelsen föreskrif-
ter om att det ska finnas ett ledningssystem som sys-
tematiskt och fortlöpande utvecklar kvaliteten i verk-
samheter enligt LSS, SoL och HSL. MAS:en spelar en 
viktig roll i ledningssystemet. Att säkerställa samver-
kan med andra verksamheter är en av uppgifterna för 
ledningssystemet.

Vad gäller bostad med särskild service är en sådan 
samverkan avgörande för en optimal kvalitet. En ak-
tuell inventering visar att endast halva antalet kom-
muner har rutiner för samverkan. 

I stort sett anser alla MAS:ar att landstingets primär-
vård är den viktigaste samarbetspartnern. Man träffar 
lokalt ansvariga med en viss kontinuitet och kan då 
gå igenom principer kring enskilda patientärenden.

Ta kontakt!
Kommunen är skyldig att erbjuda en god hälso- och 
sjukvård och habilitering i bostäder med särskild 
service och i daglig verksamhet. Den ska anställa be-
hövlig personal, utom läkare. Läkare ska landstinget 
ställa till förfogande efter särskilt avtal.

Nu har det visat sig att endast ett fåtal kommuner 
har tecknat ett sådant avtal med landstinget. 

Det bedrivs hälso- och sjukvård utan handledning 
av läkare i de allra flesta gruppbostäderna. Följden 
är att svåra sjukdomar med tidiga symtom inte upp-
täcks i tid. Socialstyrelsen har konstaterat att personer 
i gruppbostäder dör dubbelt så ofta som andra i can-
cer. De upptäcks för sent.

Att se till att avtal sluts om läkarmedverkan är en av 
MAS:ens skyldigheter. Det är viktigt för personalen 
och det är angeläget för den enskilde, dennes anhö-
riga och gode män. 

Hur ofta hör man inte att någon i en bostad med 
särskild service eller i daglig verksamhet inte fick den 
hjälp med en åkomma som hen behövde. Ingen runt 
om visste vem man skulle kontakta eller vem som kun-
de hjälpa. Antingen kände man inte till de rutiner 
som fanns eller så fanns det inga. Inte heller visste 
man att det fanns en mas i kommunen.

En inventering
Nu har Socialstyrelsen inventerat vad landets MAS:ar 
sysslar med. En tredjedel av MAS:arna har svarat – ett 
respektabelt antal. Det visar sig att de arbetar mycket 
brett. De leder utvecklingsprojekt, arbetar med led-
ningssystem för att höja kvaliteten i insatserna, plane-
rar personalens fortbildning m.m. Tyvärr nämns inte 
boende med särskild service enligt LSS i inventering-
en. Man får intrycket av att det är särskilt boende för 
äldre och hemsjukvården som står i fokus. Vi skulle 
behöva en särskild inventering av MAS:ens insatser 
på gruppbostäderna!

Samarbetet med verksamhetschefen för kommu-
nens hela sjukvårdsverksamhet kan vara delikat för 
MAS:en. För en sådan chef krävs inte sjukvårdsutbild-
ning. Därför blir MAS:en i relationen till hen en rela-
tivt fristående kvalitetssäkrare.   

MAS:ens ansvar och makt påverkas av var i hierarkin 
tjänsten är placerad. Det visar sig att en tredjedel sitter 
direkt under förvaltningschefen, en tredjedel under 
socialchefen och de övriga under någon av verksam-
hetscheferna.

Medicinskt ansvarig för rehabilitering
20 % av kommunerna har även anställt en arbetste-
rapeut eller sjukgymnast som ansvarar för insatserna 
inom rehabiliteringen. De ska upprätta rutiner och 
utveckla samverkan och kvalitet på samma sätt som 
MAS:en. I inventeringen sägs inget om motsvarande 
ansvar för habilitering inom LSS-verksamhet. Det är 
svårt att förstå varför vi blir bortglömda gång på gång. 
Är vi för små? Eller tror man att allt är ok? 
     K G

Vilken nytta kan man ha av en MAS?

Socialstyrelsen. Kartläggning av medicinskt an-
svarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande 
faktorer. 40 sid. Art.nr 2014-04-12. Kan laddas ner 
från www.socialstyrelsen.se

En mas ska avlasta föreståndaren i 
hens ansvar för hälso- och sjukvård 
och i fortbildningsfrågor. 
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Vilken nytta kan man ha av en MAS?

F örra året gjorde IVO (Inspektionen för vård och 
omsorg) 341 inspektioner på bostäder med sär-

skild service för barn och ungdomar enligt LSS, s.k. 
elevhem. Ungefär halva antalet gjordes som oanmäl-
da. Det finns cirka 200 sådana elevhem, halva antalet 
med enskild som huvudman.

I mer än vart femte elevhem behövde föreståndaren 
en annan eller mer utbildning för sitt uppdrag. Där-
till kommer att i 84 % av verksamheterna var förestån-
daren närvarande mindre än halvtid. IVO bedömer 
att i 12 % av verksamheterna får man inte det stöd och 
den vägledning man behöver.

 
Kräver högskoleutbildning
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
för Bostad med särskild service för barn eller ungdo-
mar enligt LSS (SOSFS 2012:6) så ska en förståndare 
”ha en högskoleutbildning som är relevant för uppdraget. 
Han eller hon ska dessutom ha erfarenhet av liknande verk-
samhet och ha tillräcklig kunskap och kompetens för att leda 
den

En och samma person bör inte förestå fler verksamheter än 
att han eller hon kan ansvara för arbetsledning, utveckling 
och uppföljning av var och en av verksamheterna.”

Avsikten med en kontaktperson är att öka den en-
skildes livskvalitet. För dem i särskilt boende blir 

det en möjlighet attfå umgås med någon annan än 
personalen. 

Få i gruppbostad har kontaktperson
Antalet personer som fick en kontaktperson med stöd 
av LSS ökade under åren fram till 2009, då de utgjor-
de cirka 20 000 personer. Antalet har därefter legat 
stilla utom för dem som har ett boende med särskild 
service eller deltar i daglig verksamhet. För dem har 
antalet minskat de senaste 5–7 åren. Det innebär att 
endast var åttonde person i bostad med särskild ser-
vice har en kontaktperson. Bidragande orsak till det 
är att kostnaden per insats har ökat med 31 %. 

Allt färre får rätt i domstol
Ett avslag på en ansökan om kontaktperson kan över-
klagas i förvaltningsrätten. 

År 2013 gjordes 210 överklaganden, men endast i 
tio procent vann den enskilde. 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Hur hanteras 
synpunkter och klagomål? 18 s. 
Artikelnr IVO 2014-11. www.ivo.se

E. Mörk. H. Strand. Kontaktperson enligt LSS. En 
genomgång av insatsens utveckling och domar i 
förvaltningsrätten. Rapport 1, 2014. 15 s. Länsför-
bundet i Stockholms län. 
www.stockholmslan.fub.se    

Många saknar grundutbildning
Även om IVO bedömer att bemanningen är tillräcklig 
för att barnens individuella behov tillgodoses, är det 
inte självklart att personalen har en lämplig grundut-
bildning. Alltfler huvudmän har på senare tid ställt 
krav på grundutbildning vid nyrekrytering, men 
många saknar en sådan. 

I 89 % av verksamheterna har huvudmannen tagit 
reda på personalens behov av kompetensutveckling 
och 80 % av dessa fick sådan.  

I 8 % har man missat att göra en kontroll i polisens 
belastningsregister före anställning. I en del gör man 
en sådan varje år av sina anställda. 

En tredjedel av personalen hade bristfälliga kunska-
per om hanteringen av klagomål och synpunkter på 
verksamheten. Det saknas ofta rutiner för detta. Och 
det är vanligt att sådant förs in i barnets dokumenta-
tion istället för att vara en del av kvalitetsarbetet. 

I samtalen med barnen fann inspektörerna att de 
flesta barnen kände sig trygga, och att de får vara med 
och bestämma och kan framföra synpunkter.
             K G

Inspektion av elevhem

Svårt få kontaktperson

Åren före vann den enskilde 14 respektive 18 pro-
cent. 

Rättshjälp behövs
Emanuel Mörk och Harald Strand har gjort en kart-
läggning av kontaktperson. De refererar tre domslut 
i sin rapport.

Författarna menar att den enskilde måste få rätts-
hjälp i domstolen. Regeringen bör tillsätta ett projekt 
som gäller sådan rättshjälp och utvärdera effekten. Då 
kan man även studera hur insatsen kontaktperson på-
verkar individens livssituation.  
     K G 
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S tockholms kommun har privatiserat i stort sett 
alla sina gruppbostäder och dagliga verksamhe-
ter. Man har lagt ut verksamheter på entrepre-

nad och låtit vårdföretagare tävla om vem som kan 
ge mest för en given summa. Det var så det gick till 
när några gruppbostäder på Östermalm i Stockholm 
lades ut på entreprenad 2007. Maria Hasselmark, som 
var enhetschef för gruppbostäderna, ville inte att nå-
got stort vårdbolag skulle komma in och ändra verk-
samheten som hon var så stolt över. Hon startade ett 
eget bolag, Amygdalus, och fick hjälp att formulera 
ett anbud som vann upphandlingen. 

När jag intervjuade henne 2010 var hon full av entu-
siasm och hade höga ambitioner för verksamheterna. 
Inriktningen var klar, det skulle finnas utbildad per-
sonal med trygga anställningar, närvarande arbetsled-
ning, regelbundna personalmöten och en stark beto-
ning på brukarnas makt över sina liv. Och så verkar 
det ha varit fram till i år, då en ny upphandling skedde 
och Nytida (före detta Carema) vann.

Hur går det till?
Så här går en upphandling till. I Stockholm blir alla 
som får bostad med särskild service eller daglig verk-
samhet enligt LSS nivåbedömda. Nivån anger vilken 
summa pengar som utföraren får för just den perso-
nen. Det innebär att de som lämnar in anbud inte 
konkurrerar med priset utan med den kvalitet som 
man anser sig kunna erbjuda till det fasta priset. El-
ler om man ska vara exakt: man konkurrerar om vem 
som formulerar bästa beskrivningen av vad man tän-
ker göra för pengarna. 

Stadens upphandlingskansli fastslår ett antal krite-
rier som bedömningen ska utgå från. Företagen ska 
beskriva hur man tänker lägga upp arbetet och hur 

man vill skapa ett engagerat ledarskap. Man ska redo-
göra för hur man vill uppnå ett individinriktat förhåll-
ningssätt, hur ”den enskildes individuella önskemål, 
behov och förmåga kommer att beaktas vad gäller 
aktiviteter enskilt eller i grupp” samt hur man tänker 
erbjuda handledning och internutbildning.

Man ska även  beskriva hur man tänker stödja den 
som flyttar in i gruppbostaden eller den som börjar 
i daglig verksamhet, hur man tänker samarbeta med 
anhöriga och hur man tänker arbeta med dokumen-
tation och genomförandeplaner. Och så vidare. Kra-
ven är högt ställda, förstår man. 

Nytida
De som lämnar in anbud är väl medvetna om vad som 
gäller. 

Så här skriver Nytida:

”Det stöd som ges ska präglas av en hög grad av indi-
vidualisering och av ett gott bemötande med respekt 
för den enskilde.”

”Den enskildes önskemål och individuella behov av 
stöd och service ska alltid stå i fokus.” 

”Trygghet och förutsägbarhet i tillvaron är grund-
läggande behov för alla människor, liksom att själv ha 
kontroll över sådant som rör den egna personen. Nya 
miljöer, nya människor i ens närhet, förändringar i ak-
tiviteter och dagliga rutiner skapar osäkerhet, särskilt 
för den som har funktionsnedsättningar.”

”För att kunna mäta och jämföra kundnöjdheten i 
hela företaget utför Nytida även en digital kundun-
dersökning där den enskilde får svara på ett antal frå-

Upphandling av LSS-verksamheter

 Fagert tal räcker långt
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gor om hur de upplever insatsen boende eller daglig 
verksamhet. Frågorna handlar bland annat om hur 
de som kunder upplever bemötande, inflytande, till-
gänglighet och delaktighet i verksamheten.”

Amygdalus
Så här skriver Amygdalus:

”Vi som arbetar i AB Amygdalus vet att människor är 
så mycket mer än sin funktionsnedsättning.”

”Vi är beroende av att ha goda medarbetare som 
ger av sitt bästa i arbetet och samarbetar väl med sina 
kollegor.”

”I det dagliga arbetet finns en tydlig rollfördelning 
och klara gränser för den enskilda omsorgsassisten-
tens ansvar. Dessa är utbildade för att förstå när kon-
takt med närmaste chef eller annan kontakt ska tas.”

Kommunens utvärdering
Går man igenom anbuden från Nytida och Amygda-
lus så framstår båda som fantastiska beskrivningar. 
Båda tänker erbjuda ett nära nog överjordiskt stöd 
från engagerad, kunnig och välutbildad personal. 

Men Nytida, som är den största privata firman inom 
LSS-stödet (utom personlig assistans), med över 3 000 
personer som får insatser, är något vassare när det gäl-
ler att lova insatser. Det anser kommunens utvärde-
ringsgrupp som har suttit och granskat anbuden.

När det gäller utvärderingskriterium 1:1 (bl a vär-
degrundsarbetet) tycker man att Nytida har en bättre 
skrivning än Amygdalus. Samma gäller kriterium 3 
(kvalitetsförbättringar) där Nytida lovar kvalitetssam-

tal, kvalitetsråd, förbättringslogg och digital brukar-
enkät.

Man förstår att Maria Hasselmark och hennes med-
arbetare sliter sitt hår i förtvivlan. Tänk om man tagit 
i lite mer! Huggit i med lite fler eller annorlunda bru-
karenkäter och brukarråd. Tänk om…

Så här ser spelet ut!
Jag får tag i Maria Hasselmark på telefon. Hon låter 
väldigt besviken, men vill inte säga så mycket om själva 
upphandlingsförfarandet.

– Jag vill inte göra mig omöjlig, säger hon. Det är 
så här spelet ser ut. Vi har kanske varit dåliga på att 
formulera oss. Vi har bara beskrivit vad vi är.

Men hon håller med om att det är svårt för de små 
företagen att kunna konkurrera med de stora. De 
är proffs på att formulera snygga anbud och det är 
 lättare för staden att arbeta mot dem.

– Det är som att jämföra ett litet finbageri med På-
gens, säger hon.

Bättre kvalitet?
Om bytet av utförare innebär någon förbättring för 
dem vars hem nu förvandlats till handelsvaror vet vi 
inte. Men bytet av utförare innebär alltid turbulens 
med nya chefer och personalbyten (även om de flesta 
stannar kvar).

Jag ringer upp Christina Fagerström som har varit 
med i den utvärderingsgrupp som granskat anbuden. 
Hon medger att det är lättare för de stora vårdfirmor-
na att formulera bra anbud.

– Men upphandlingen sker helt efter kvalitetsfakto-
rer, säger hon bestämt.

Hans Hallerfors

I Intra nr 4/2010 skrev vi om Maria Hasselmark och 
hennes firma Amygdalus som drev några gruppbo-
städer på Östedrmalm i Stockholm.
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F ör tre år sedan publicerade Riksrevisionen en 
rapport om hur splittrat och godtyckligt stödet 
till barn och unga med funktionsnedsättning 

är. Föräldrarna får själva ta ansvar för samordningen 
av de olika aktörernas insatser. Dessa föräldrar har ett 
större antal sjukskrivningsdagar än andra föräldrar, 
större tillfällig föräldrapenning och flera dagar som 
arbetslösa. Om föräldrarna istället fick hjälp med att 
samordna insatserna av en anställd samordnare skul-
le det ge varje familj i genomsnitt 18 dagars tidsvinst 
per år. Det skulle täcka kostnaderna för dessa tjänster, 
skrev Riksrevisionen (2011:17) 
– Se mera i Intra nr 3/11 (finns i vårt nätarkiv: www.
tidskriftenintra.se).

Fick inte kosta något
Regeringen gav ett halvhjärtat stöd till förslaget om 
samordnare. Man gav Socialstyrelsen i uppdrag att 
föreslå en försöksverksamhet men den fick inte kosta 
något. Istället skulle Socialstyrelsen undersöka hur 
landstingen använde statsbidragen för LSS-insatsen 
råd och stöd, för att eventuellt kunna finansiera sam-
ordnare den vägen.

Råd och stöd
Råd och stöd är en sorgligt eftersatt insats. När LSS 
trädde i kraft 1994 gick ansvaret för alla insatser över 
till kommunerna utom råd och stöd enligt 9 § 1. För 
att landstingen skulle fortsätta ansvara för råd och 
stöd fick de statsbidrag. Nu kunde Socialstyrelsen 
visa att regeringen för år 2012 anslagit 94 milj kr till 
landstingens råd och stödverksamhet. De flesta lands-
ting använde pengarna till sin ordinarie habiliterings-
verksamhet enligt Hälso- och sjukvårdslagen där ”råd 
och stöd” ansågs vara en integrerad del. Variationen 
landstingen emellan var dock mycket stor. Eftersom 
det fortfarande är oklart vad som egentligen ingår i 
råd och stöd så går det inte heller att säga vad som är 
rätt och fel.

Något förslag till försöksverksamhet med samord-
nare kom inte Socialstyrelsen med trots att det stod 
i uppdraget. Man påstod istället att flera landsting 
redan arbetade med samordnare. Kanske har man 
då även räknat in  ”LSS-handläggare” som familjens 
samordnare.

Socialstyrelsens föreslog istället att statsbidraget för 
råd och stöd ska beviljas med villkoret att vården och 
omsorgen till funktionshindrade samordnas och följs 
upp på ett systematiskt sätt. Att villkora ett statsbidrag 
20 år efter att det beslutats av riksdagen är förstås 
omöjligt. Man måste söka andra utvägar.

Allmänna råd
År 2007 utfärdade Socialstyrelsen allmänna råd och 
föreskrifter om habilitering och rehabilitering. I dem 

står det bl a :”Om den enskilde har behov av sam-
ordning, ska de verksamheter som svarar för insatser 
enligt 1 § erbjuda detta.” Men detta gäller inte för 
insatser för råd och stöd, endast för habilitering enligt 
Hälso- och sjukvårdslagen. Det var förstås en försum-
melse att Socialstyrelsen inte klarade upp relationen 
till råd och stöd då.

Många har sedan länge efterlyst allmänna råd och 
föreskrifter angående råd och stöd. Först då man gör 
en formell och innehållsmässig åtskillnad mellan råd 
och stöd och habilitering kan man kontrollera att 
statsbidraget verkligen går till råd och stöd-insatser.
      K G

Samordnare behövs!
Stödet till barn och ungdomar

Socialstyrelsen. Samordning mellan barn och unga 
med funktionsnedsättning – kartläggning av anslag 
för råd och stöd och föräldrars behov av informa-
tion. 26 sid. nr 38945/2012. (registrator@socialsty-
relsen.se) Kan laddas ner från 
www.socialstyrelsen.se

Två projekt 
och en forskningsapport:

SAMFÖR 
Är ett pilotprojekt i Eskilstuna och Västerås kom-
mun som under 2013–2015 samordnar samhällets 
resurser till familjer med barn och ungdomar med 
olika typer av funktionshinder. Det finansieras bl. 
a av Arvsfonden. Se www.samfor.se

Bräcke Diakoni
I Göteborg driver Bräcke Diakoni tillsammans 
med RBU Göteborg projektet Personlig koordinator. 
Man är inne på sitt tredje och sista år. Femton fa-
miljer har fått stöd i samverkan mellan aktörerna. 
Se www.brackediakoni.se/personligkoordinator  

Riktat föräldrastöd
I forskningsrapport från Västra Götalandsre-
gionen har man försöjkt kartlägga behoven hos 
föräldrar till barn med funktionsnedsättning. De 
flesta är nöjda med det stöd de får och många lov-
ordar insatser från enskilda professionella. Däre-
mot tycker många det är svårt att få en helhetsbild 
över vilken hjälp som finns att få. Slutrapporten 
heter Riktat föräldrastöd och kan laddas ner från 
www.grkom.se/valfard.
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Vad händer efter gymnasiet?

U pp emot halva antalet av de elever som gick 
ut gymnasiesärskolan under åren 2001–2011 

övergick till daglig verksamhet. Det visar Jessica Ar-
vidsson, doktorand vid Högskolan i Halmstad, som 
presenterat den första av två delstudier om vad som 
händer med eleverna när de slutar särskolan. 

Hon har följt 12 000 elever. Cirka 20 % hade fått 
någon typ av förvärvsarbete efter skolan. De fles-
ta av dessa var män. Vad det beror vet man inte, 
men det kan hänga samman med att de väljer ett 
program i skolan som ligger närmare yrkeslivet än 
kvinnorna. 

Dessvärre tycktes ca en fjärdedel varken ha daglig 
verksamhet eller förvärvsarbeta. Vad de gjorde ska 
hennes fortsatta forskning visa. 
    

Ungdomarna måste träna 

S jukgymnasten Sven Blomqvist i Umeå har un-
dersökt den fysiska kapaciteten hos ungdomar 

med lätt och moderat begåvningsnedsättning. Ett-
hundra fick genomgå fem olika tester. Resultatet 
jämfördes med 155 kontrollpersoner. Det visade 
att testgruppen presterade väsentligt sämre på de 
flesta balanstest och alla styrketest.

Detta stöder studier som visar att personer med 
intellektuella funktionshinder är mindre fysiskt ak-
tiva än andra och har en sämre syreupptagnings-
förmåga. De har svårare än andra att se fördelarna 
med att vara fysiskt aktiv. De måste få träna separat 
med anpassat stöd från föräldrar, personal, sjuk-
gymnaster m fl. Men även få delta i lagsporter till-
sammans med andra. Det är en viktig uppgift för 
idrottsledarna.
      

Om ADHD

H ur mår våra barn? Det beror helt på vem man 
frågar! Frågar man föräldrar till barn mellan 

6 och 16 år så tillhör barnen dem som mår bäst i 
världen, men frågar man ungdomar i åldern 12–18 
år hamnar vi bland de mest symtombelastade na-
tionerna. 

Bland de vanligaste tillstånden hör ADHD. Om 
det skriver professorn i barn- och ungdomspsykiatri 
Marianne Cederblad så här:  

”Att ADHD blivit så uppmärksammat/…/ har sannolikt 
samband med inte bara de ändrade diagnoskriterierna 
i DSM-IV, men också att det svarar mot ett behov i vårt 
samhälle. Alla barn förväntas numera fullfölja 12 års 
skolgång. Hyperaktivitet och dålig koncentrationsför-
måga försvårar skoldeltagandet och individens möjlig-
het till inlärning samt stör undervisningen för lärarna 
och de andra eleverna. Detta pedagogiska problem 
försöker man lösa med medicinsk behandling av den 
diagnosticerade individen, i bästa fall med rådgivning 
till föräldrar och lärare. Longitudinella neurofysiologis-
ka studier har för ADHD-gruppen visat en utvecklings-
försening av hjärnans mognad på 3 till 5 år. Forskarna 
drog slutsatsen att ADHD tycks vara extremfallet av 
normal hjärnmognad. Huruvida medicinering med 
psykostimulantia kan påverka denna mognad är ännu 
okänt.”

(Ref. M Cederblad. Ungas psykiska hälsa förbryllar 
forskare. Läkartidningen nr 36/2013)

     

 

Sven Blomqvist. Postural balance, physical ac-
titivity and capacity among young people with 
intellectual disability. 2013. 77 s. www.umu.se

Vad kostar kommunernas 
LSS-stöd?

S veriges Kommuner och Landsting SKL, redovi-
sar att kommunernas kostnader för funktions-

hindrade utgör 5 510 kronor per invånare. Ca 80% 
avser insatser enligt LSS. Det motsvarar 11,8 % av 
deras utgifter. 

De verksamheter som ökat mest under perioden 
2008–2013 är arbetsmarknadsåtgärder och flyk-
tingmottagande (28 %), förskola och skolbarns-
omsorg (23 %), omsorger om funktionshindrade 
(22 %), individ- och familjeomsorg (20 %) och äld-
reomsorg (10 %).

Ref. SKL Kommunernas kostnadsutveckling. 
2008–2013. 2014-08-19. 

23
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A tt diskutera kvaliteten i gruppbostäderna är 
viktigt. Vi vet att det är en LSS-insats som skil-
jer sig mycket åt mellan kommunerna, mellan 

olika gruppbostäder i samma kommun och mellan 
olika utförare. Forskningen har visat att det lätt upp-
står speciella kulturer i gruppbostäder och att den en-
skildes välbefinnande i gruppbostaden är intimt för-
knippad med personalens möjligheter och förmågor. 

Ökat behov av kontroll
Tyvärr har utbildningsnivån hos personalen i grupp-
bostäderna minskat under en lång rad år. Likaså har 
också antalet deltider, tim- och vikariatsanställningar 
ökat. Yrkesidentiteten som boendestödjare (eller vår-
dare/omsorgspedagog mm) har gradvis urholkats. 
Allt detta har sammantaget skapat ett ökat behov 
av kontroll. Det är också i detta ljus man ska se den 
ökade trenden att mäta kvaliteten och därigenom för-
söka styra verksamheterna för att förhindra missför-
hållanden och övergrepp. 

Ett annat utslag av samma strävan är den ökade de-
taljregleringen av personalens arbete. Genom alltmer 
detaljerade rapporteringssystem och kontrollistor 
tror man sig kunna styra verksamheterna. Personalen 
förvandlas till utbytbara servicefunktioner och bru-
karna till endimensionella mottagare av kvantifierade 
insatser.

Går inte att mäta
Om de som bor i gruppbostaden känner att de lever 
riktiga och bra liv och möter värme och förståelse, om 
de blir respekterade och lyssnade på och har möjlig-
het att förverkliga sina livsmål, så kan man säga att 
insatsen har en hög kvalitet. Men detta trotsar alla 
försök till mätning. 

Vi vet att det krävs en erfarenhets- och kunskapsba-
serad lyhördhet i ett bra personalstöd. Katastroferna 
och skandalerna sker när den saknas. Men den lyhörd-
heten går inte att förvandla till staplar i en tabell. Helt 

Kvalitet i gruppbostad

enkelt eftersom människans behov och upplevelser är 
sammansatta och föränderliga. Stödet i en gruppbo-
stad riktar sig till vuxna personer som är i olika faser 
i livet. De har behov som, på grund av personlighet 
och funktionsnedsättningens art, ser olika ut hos var 
och en. Det som en person upplever som ett bra stöd 
kan en annan person uppleva som ett övergrepp. Det 
är viktigt att man inser detta, att alla kvalitetsbegrepp 
är väldigt trubbiga redskap. 

Vad man däremot kan mäta är hur förutsättning-
arna för en hög kvalitet i gruppbostaden ser ut.

Tre sätt att mäta
I de olika kvalitetsmätningar som finns kan man ur-
skilja tre olika sätt att försöka mäta kvaliteten:

1. Man genomför s k brukarundersökningar med 
olika frågeställningar.

2. Man undersöker organisation, planer och fysisk 
utformning (t ex antal boende i gruppbostaden 
och tillgång till gemensamma lokaler), ekonomi 
(t ex resurser för medföljande personal vid fritids-
aktiviteter).

3. Man mäter personaltäthet och teoretisk perso-
nalkompetens och personalorganisation samt ex-
tra stöd av resurspersoner.

Brukarundersökningar
Det är förvisso inget fel i att fråga folk hur de trivs, 
hur de upplever verksamheten, hur de blivit bemötta 
osv. Men tyvärr säger sådana data inte så mycket om 
verkligheten.

Låt mig ta ett exempel. I sexton år arbetade jag på 
två av Sveriges största anstalter för personer med ut-
vecklingsstörning. Det var på många sätt förskräck-
liga miljöer som idag ter sig obegripliga och oänd-
ligt avlägsna. Kritiken mot dessa anstalter kom inte 

Av Hans Hallerfors
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från dem som bodde där eller deras anhöriga. Tvärt 
om – jag har själv erfarenhet av hur föräldrar ilsket 
protesterade mot vår kritik. Den sorgliga vetskapen 
är också att om man hade frågat dem som bodde där, 
barn och vuxna, så hade många, kanske alla, sagt att 
de var helt nöjda. 

Det finns förklaringar till detta. De flesta – och i syn-
nerhet personer som står i beroendeförhållande – har 
lätt att nöjdförklara sig. Som förälder vill man inte 
gärna erkänna att man valt fel för sitt barn eftersom 
man då måste tampas med skuldkänslor och känslor 
av otillräcklighet. Man försvarar sina val och de flesta 
är både glada och tacksamma för de insatser de får, 
även om man i efterhand kan konstatera att de varit 
undermåliga. 

Brukarundersökningar är dessutom lätta att med-
vetet eller omedvetet manipulera eftersom de bygger 
på att många behöver hjälp för att kunna svara. Att 
tillmäta dem så stor betydelse som görs idag är inte 
seriöst. 

Fysisk utformning, organisation, planer
Länge var det undersökningar av den fysiska utform-
ningen som styrde utvecklingen. Och det var bra! Det 
var till stor del kraven på ett visst antal kvadratmeter 
per boende, tillgång till eget rum – senare egen lä-
genhet, tillgång till egen dusch mm som bröt sönder 
anstaltsboendet och skapade riktiga hem. I dag har 
alla som bor i gruppbostäder egna lägenheter och ur 
den egna lägenheten har självkänslan växt. Tillgång 
till gemensamhetsutrymme och gemensamt kök in-
går också här. Antal personer som delar personal och 
gemensamhetsutrymme är också en viktig kvalitets-
faktor. 

Till organisationen hör vilka rapportsystem som 
finns, vilka rutiner som finns kring t ex Lex Sarah-
anmälningar, hur ofta man har gemensamma möten 
osv. 

Förekomsten av genomförandeplaner avslöjar am-
bitionsnivån hos en verksamhet. Däremot är det svå-

rare att dokumentera hur man arbetar med dessa, om 
de t ex utgår från den enskildes önskemål eller från 
anhörigas och personals tolkningar av vad de tror att 
den enskilde önskar. 

Fördelen med kriterierna under denna rubrik är att 
de i det stora hela går att mäta objektivt. Däremot kan 
man knappast säga att de på något avgörande sätt be-
skriver kvaliteten i en gruppbostad. 

Personal, personaltäthet mm. 
Inom LSS-verksamheterna är personalen den vikti-
gaste resursen. Det är i samspelet mellan personal 
och brukare som kvaliteten i huvudsak avgörs. Viktiga 
kriterier för den som verkligen är intresserad av att 
undersöka en verksamhets kvalitet är således:

1. Antal tjänster (omräknat i heltider) i förhållande 
till antal brukare. Givetvis skiljer sig personaltätheten 
i olika gruppbostäder beroende på behov hos de bru-
kare som t ex bor där. Idag är personalstödet många 
gånger för litet i förhållande till uppgiften. Det finns 
gränser för hur mycket man kan minska en personal-
styrka, utan att det går ut över kvaliteten. Därför är 
den här siffran viktig. 

2. Utbildningsnivån på personalen. Hur många har 
föreskriven utbildning och fullgoda kunskaper för 
sitt arbete enligt Socialstyrelsens anvisningar (SOSFS 
2014:2)? Det är och förblir det bästa måttet på perso-
nalens kompetens.

3. Antal heltider i förhållande till antalet deltider. 
Det är ett välkänt faktum att andelen välutbildad och 
engagerad personal ökar ju fler som har heltidsan-
ställningar. Därmed ökar också kvaliteten i stödet. 
Helt enkelt för att den som söker ett yrke och en an-
ställning som är möjlig att leva på för framtiden också 
tenderar att engagera sig mer i sitt arbete än den som 
tar en ofta tillfällig deltidsanställning som ett sätt att 
försörja sig under tiden man lägger sin kraft på annat. 

”
       Vi vet att det krävs en erfarenhets- 
och kunskapsbaserad lyhördhet i ett bra 
personalstöd. Katastroferna och skandalerna 
sker när den saknas. 
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En fråga är också hur delaktig den deltidsarbetande 
och/eller timanställda personalen får vara på sin ar-
betsplats. Får man delta på arbetsplatsmöten? Jobbar 
man för att engagera deltidsanställda och timvikarier 
och tar man vara på det engagemang som finns?

Både Riksdagens utredningstjänst och Kommunal 
har undersökt antalet deltider i förhållande till anta-
let heltider inom privat respektive offentlig omsorg 
och kom inte överraskande till slutsatsen att den pri-
vata omsorgen i högre grad byggde på deltider. 

4. Personalomsättning. Inget är så förödande för 
kvaliteten i stödet som stor personalomsättning. Det 
är lätt att redovisa fakta om denna. 

5. Personaltäthet kvällar och helger. Oftast är anta-
let personal helt avgörande för att kunna komma ut 
på t ex en fotbollsmatch, en kvällsdans eller vad man 
nu väljer att göra på sin fritid. Helst vill man också 
slippa gå i grupp och bli uttittad vilket ställer stora 
krav på att ha en bra tilltagen personalstyrka vissa kväl-
lar/helger. 

6. Internutbildning, personalkonferenser och 
handledning. Det behövs fortlöpande internutbild-
ning och i många fall också kvalificerad handledning 
för att personalen ska kunna ge ett bra stöd i boende 
och daglig verksamhet. Det är en enkel sak att redo-
visa hur stor andel av personalen som genomgått in-
ternutbildning, hur ofta man har personalmöte och 
hur många som får regelbunden handledning i sitt 
arbete.

7. Närvarande arbetsledning. Arbetet med stöd i 
gruppbostäder kräver en närvarande och engagerad 
arbetsledning. För att så ska bli fallet är det avgörande 
hur många brukare och anställda som närmaste chef 
ansvarar för. Vilket också vore lätt att beräkna och re-
dovisa.

8. Lönenivån i förhållande till medellön i landet för 
liknande arbete. Den uppgiften säger ju också en hel 
del om hur man värdesätter personalens arbete.

9. Tillgång till resurspersoner. Idag är läkarstödet 
till vuxna personer som bor i gruppbostad alldeles för 
dåligt. Ofta är man hänvisad till läkare på vårdcen-
tralen som inte har kunskaper om den enskilde. De 
flesta gruppbostäder skulle behöva besök av läkare åt-
minstone en gång i månaden för att skapa kontinuitet 
och trygghet i behandlingen. Dessutom behövs ofta 
tillgång till arbetsterapeut, psykolog mm. En nyckel-
person är också MAS (medicinskt ansvarig sjuksköter-
ska). Hur ofta kommer hen på besök?

Alla personalkriterier ovan går att objektivt redo-
visa. Ändå görs det sällan eller aldrig. De uppgifterna 
är troligen också billigare att redovisa. Tillsammans 
ger de en betydligt bättre bild av kvaliteten i en grupp-
bostad än vad som t ex är fallet med brukarundersök-
ningarna. 

Tre exempel

Stockholms stads enkätundersökning
Stockholms stad, som har privatiserat i stort sett alla 
gruppbostäder, genomför varje år en brukarunder-
sökning (Novus) som riktar sig till alla personer med 
funktionsnedsättning som får insatser från staden. 
754 av dem bodde förra året i gruppbostad/service-
bostad. De har fått ange om de trivs med sin perso-
nal, om de känner sig trygga i sina lägenheter, om de 
får det stöd som de behöver osv. Av de tillfrågade har 
bara 31 % angett att de fyllt i enkäten själva. 33 % har 
fått hjälp och resten av enkäterna, 37 % har någon 
annan, god man eller anhörig, fyllt i. 

En sådan brukarundersökning är i praktiken vär-
delös eftersom den inte kombineras med några som 
helst fakta om t ex utbildningsnivå, personaltäthet 
mm. Låt mig ta ett exempel: En 22-årig anställd i en 
gruppbostad i Stockholm var under juli ansvarig för 
en hel gruppbostad, inkl medicindelning. Den övriga 
personalen utgjordes av timanställda sommarvikarier. 
De som bodde där hade stora omvårdnadsbehov, våld 
och hot om våld förekom. 22-åringen hade ingen som 
helst utbildning och hade bara varit anställd på vikari-
at ett halvår. (Jag kan inte skriva ut namnet på grupp-
bostaden eftersom hon ville vara anonym.) Sådana 
missförhållanden avslöjas knappast i stadens enkät. 
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Kanske är det inte heller det som är syftet? De över-
vägande positiva svaren ger trots allt känsla av att allt 
är bra. Kanske bör den mer ses som ett sätt för oroliga 
politiker och tjänstemän att döva samvetet när man 
inte längre har kontroll över verksamheterna. 

Attendos kvalitetsbokslut
Attendo är Sveriges tredje största välfärdsföretag med 
en omsättning på ca 5 miljarder kr och en rörelsevinst 
på ca en halv miljard kronor. Huvudägaren för At-
tendo är riskkapitalbolaget IK Investment Partners. 
Sedan 2011 ger man ut ett speciellt kvalitetsbokslut 
där man säger sig visa upp resultaten av sitt arbete 
inom vård och omsorg. Det är en 87-sidig broschyr 
fylld av staplar och tabeller som ger ett mycket gediget 
uttryck. 

Bokslutet när det gäller LSS-verksamheterna (dag-
liga verksamheter och gruppbostäder) bygger på nå-
got man kallar kvalitetstermometer där det viktigaste 
redskapet är ungefär samma bristfälliga brukarunder-
sökningar som Stockholms kommun använder sig av. 

Man berättar att inom daglig verksamhet i Stock-
holm har man uppnått 94 % nöjda kunder till skillnad 
från kommunen som bara sägs ha 82%. Inom grupp-
boende på Gotland har man 100 % nöjda kunder till 
skillnad från kommunen som bara har 97 %. Också i 
gruppboendena i Västerås har man nått 100 % nöjda 
kunder. Och så vidare.

Man redovisar också uppgifter som handlar om 
dokumentation, genomförandeplaner, värderingsar-
bete mm. De kan alla vara viktiga ingredienser i ett 
bra LSS-stöd, men eftersom kvalitetsbokslutet helt 
och hållet saknar ”hårda” mätetal som personaltäthet, 
personalomsättning, utbildning mm, så är siffrorna 
inte trovärdiga. 

Socialstyrelsens öppna jämförelser
Socialstyrelsen menar i ”Öppna jämförelser 2014”. 
att kvalitetsbegreppen i SoL och LSS innefattar sex 
aspekter. Insatsen ska vara kunskapsbaserad, säker, 
individanpassad, effektiv, jämlik och tillgänglig. För 
att undersöka om verksamheten i gruppbostäderna 
lever upp till dessa viktiga mål har man använt sig av 

14 indikatorer. De ska sammantaget ge underlag för 
bedömning av kvaliteten. Indikatorerna är följande:

• aktuella genomförandeplaner, 
• delaktighet i genomförandeplaner, 
• gemensamma möten minst en gång i månaden, 
• förslagslåda, stödperson, 
• privat badrum och privat kök, 
• tillgång till gemensamt kök dygnet runt, 
• tillgång till gemensamt vardagsrum dygnet runt,

 

• tillgänglighetsinventering,
 

• kartläggning av personalens utbildning,
 

• individuella kompetensutvecklingsplaner, 
• samlad plan för kompetensutveckling,

 

• kontinuerlig handledning,
 

• skriftlig rutin vid förekomst av våld mellan 
   brukare. 

Studerar man dessa indikatorer finner man att alla 
(utom delaktighet i gemensamhetsplaner) förvisso är 
möjliga att objektivt belägga. Men att de sammantaget 
säger ganska lite om den faktiska kvaliteten (man frå-
gar inte efter faktisk utbildningsnivå hos personalen 
utan bara om det finns en kartläggning av persona-
lens utbildning!). Man frågar inte heller efter när-
varande arbetsledning, efter reell internutbildning, 
efter förhållandet mellan deltider och heltider, efter 
tillgång till läkarstöd osv. Det finns viktiga och uppse-
endeväckande  resultat av dessa jämförelser, som t ex 
den låga andelen enheter som inte ens har personal-
konferens en gång i månaden (se sid 14).  Socialsty-
relsens öppna jämförelser är det hittills bästa försöket 
att kartlägga kvaliteten i gruppbostäder. Men det har 
stora brister.

”
   Tillsammans ger de en betydligt 
bättre bild av kvaliteten i en gruppbostad än vad 
som t ex är fallet med brukarundersökningarna.
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H ans Hallerfors riktar i Intra 1/2014 skarp kritik 
mot privata utförare inom omsorgen om perso-

ner med funktionsnedsättning. Han skriver att Intra 
är emot företag som Attendo, Humana, Nytida, Sol-
hagagruppen och Frösunda och ett framträdande ar-
gument för kritiken är ägandeformen. Hallerfors gil-
lar inte riskkapitalbolag som ägare till utförare inom 
LSS. Han skriver att vårt huvudsakliga syfte är att 
skapa vinst och att våra verksamhetsidéer därför inte 
är bra för LSS samt att det inte finns några utrymmen 
för förbättringar i våra verksamheter. Han menar att 
vinstdrivande företag inte har ett långsiktigt synsätt 
på kvalitet i omsorgen. Hallerfors har naturligtvis rätt 
till sina åsikter men vi vill bemöta hans resonemang.

Vi håller med om att omsorgen ska präglas av ett 
långsiktigt arbetssätt. Något annat är otänkbart. Men 
vi värjer oss mot att det i argumentationen sker en 
kraftig förenkling av verkligheten när samtalet om 
god omsorg skiftar till att handla om utförarens drifts-
form och att just den driftsform som går med eko-
nomiskt överskott skulle vara negativ för omsorgens 
utvecklingskraft. 

För samtidigt säger sig Intra vara för valfrihet i om-
sorgen. Vi får inte detta att gå ihop, eftersom det i 
mycket stor utsträckning är de privata vinstdrivande 
företagen som står för möjligheten till valfrihet – den-
na blir i stort sett obefintlig utan de utförare som Hal-
lerfors vill förbjuda. Ett förbud mot de vinstdrivande 
utförarna reducerar dessutom markant konkurrens-
kraften – en stark drivkraft som sporrar samtliga utfö-
rare, kommunala och privata, till att bli bättre. 

Jämsides med det långsiktiga arbetssättet, som är en 
förutsättning för god kvalitet, lever vi hela tiden i en 
verklighet där vi måste bevisa vårt existensberättigan-
de. Till skillnad mot de offentliga utförarna finns vi 
inte per automatik. Vi måste vara innovativa, erbjuda 
utvecklingskraft och förbättringar för att bli valda. En 
privat utförare som inte håller tillräckligt hög kvalitet 
får inte fortsatta att driva verksamheten – ett faktum 
som inte gäller för offentligt driven verksamhet. Pri-
vata företag har därför lett utvecklingen av system och 
metoder för kvalitetsförbättringar.

Samtidigt skriver Hallerfors att när verksamheter 
tas över av privata företag kan det upplevas som en 

De privata utförarna 
har lett utvecklingen

I förra numret av Intra gav Hans Hallerfors en kritisk 
bakgrund till att en allt större del av LSS-verksamheter-
na drivs av stora vårdbolag vars drivkraft är att skapa 
vinst åt sina ägare. 

Vi måste ”erkänna att vinstintressets intåg i LSS-verksam-
heterna inte blev bra för någon utom för ett fåtal som 
egentligen aldrig haft något intresse av denna verksam-
het. Och dem behöver vi ju faktiskt inte bry oss om”, skrev 
han. Artikeln finns att läsa på vår hemsida: 
www.tidskriftenintra.se

Nu får han svar av vårdbolagens affärschefer och VD:ar.
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Svar direkt:

V älkända grepp när man polemiserar är att inte 
svara på den kritik man får. Istället förvanskar 

man motståndarens argument och polemiserar mot 
dem. Vårdfirmornas chefer och ägare lämnar bra ex-
empel på detta när man svarar på min artikel i förra 
Intra.

Vinst är det som blir över när produktionskostna-
derna är betalda. Inom LSS är det i huvudsak storle-
ken på personalkostnaderna som avgör hur stor vinst 
som kan tas ut. 

De riskkapitalbolag som äger de stora vårdfirmorna 
(Humana = Argan Capital, Frösunda = HgCapital, 
Nytida/Carema = Triton, Olivia = Procuritas, Atten-
do LSS = IK Investment partners osv) och som tar ut 
sina vinster i lågskatteländer för att slippa betala skatt 
här, gör inte detta för att de vill skapa bra stöd till 
personer med funktionsnedsättning. De vill ha vinst. 
Det är därför man försöker ”slimma” organisationen 
genom ökat antal deltider, sämre kollektivavtal och 
osäkra anställningar.

Det är riktigt att verksamheternas kvalitet hänger 
på personal och arbetsledning och inte har så mycket 
med ägarform att göra. Men förutsättningarna för ett 
bra LSS-stöd blir inte bättre om man har ett vinstkrav 
på verksamheten. De kvalitetsmätningar och ”kvali-
tetsbokslut” som vårdfirmorna presenterar är gravt 
missvisande – de saknar alltid ”hårda” siffror om 
personaltäthet, personalomsättning, utbildningsnivå 

mm. Om detta skriver jag mer om på sidan 24. 
Valfriheten har knappast ökat inom LSS-verksam-

heten sedan vårdfirmornas intåg. Snarast har den 
minskat när man nu infört ett ekonomiskt intresse 
av att hålla kvar ”kunderna” inom boende och daglig 
verksamhet. 

Den självreglerande ”marknaden” är en illusion – 
ingen lämnar sitt hem bara för att man får mindre 
personalstöd. 

Själv har jag ännu inte hittat något som tyder på att 
de stora vårdbolagen skulle ha högre ambitioner än 
kommunerna. 

Det finns mindre vårdbolag som har höga ambitio-
ner, det är sant, men fortsätter utvecklingen som hit-
tills så är även de uppköpta eller utkonkurrerade (se 
sid 20) av storbolagen om några år. 

Vårdbolagens inträde har i praktiken inte inneburit 
några förbättringar. De verkliga kvalitetsförbättring-
arna inom LSS-verksamheterna skedde innan de kom 
in i bilden. Den stagnation som skett efter kommuna-
liseringen har de varit en del av. 

Men bolagen är skickliga på att fomulera tjusiga an-
bud och på att marknadsföra sina verksamheter. Kan-
ske är det detta man menar när man påstår att man 
har lett utvecklingen.

    Hans Hallerfors

Vinstjakten har inte 
förbättrat stödet

lättnad, både av anhöriga och av personal. Besluts-
gångarna blir kortare och personalen känner att nå-
gon bryr sig, skriver han. Detta känner vi igen. Hos 
oss är beslutsvägarna kortare och man har närmare 
till sin chef vilket upplevs ge mer delaktighet och ökat 
inflytande. Detta visar oberoende mätningar, medar-
betarna trivs generellt sett bättre hos de privata ar-
betsgivarna.

Istället för att diskutera drifts- och ägarformer, låt 
oss fokusera på samverkan för att lösa framtidens ut-
maningar. Annars riskerar vi att omsorgen stagnerar, 
att kvaliteten blir sämre och att omsorgen inte räcker 
till för de som behöver den. Beslutet att öppna upp 
för privata aktörer inom svensk vård och omsorg har 

bidragit till stora förbättringar. Låt det fortsätta att 
vara så.

Cecilia Addamshill, vd Attendo Skandinavien Omsorg.
Hans Dahlgren, affärsområdeschef, Olivia.
Stefan Lahti styrelseordförande i PULSS (Privata utförare 
av LSS som företräder ett knappt tjugotal privata utförare i 
Stockholms län).
Christine Leiris, VD, Omsorgsgruppen.
Agneta Lindgren, affärsområdeschef, Nytida.
Peter Meinhardt, ordförande branschorganisationen Individ 
och Familj samt ordförande Resursteamet AB.
Eva Ingemarsdotri (fd. Meyer), affärsområdeschef, Frösunda.
Anna-Greta Sjöberg; VD, Lutterbäcken, Kvinnobehandling-
en Leva, Hasslegården och Fogdhyttans behandlingshem.
Christina Cedergren, Cedergruppen AB.
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T järbrännarvägen är en 
gruppbostad i Umeå för 
personer med intellektuell 

funktionsnedsättning. Här finns 
fem lägenheter och en stödlägen-
het. Vi öppnade våren 2010 och 
följde då de nya riktlinjerna som 
fanns för att öka brukarens själv-
ständighet. Det var bestämt att alla 

Alla sex brukarna har var sin matlagningsdag, den 
infaller då brukaren har en hemmadag eller slutar 
tidigt från Daglig verksamhet. Vi lagar maten i det 
gemensamma köket, då stänger vi dörren så att bru-
karen får egen personaltid, vilket är väldigt uppskat-
tat av brukarna. Vi utformade en matsedel med hus-
manskost på 12 veckor som rullar på året om, recep-
ten ändras även efter årstid och högtider. Recepten är 
omskrivna till en nivå som passar våra brukare, för att 
de enkelt ska kunna förstå och läsa själva. Sedan när 
maten är klar går kocken för dagen och bjuder in sina 
grannar till måltiden.

Eftersom veckan har 7 dagar har alla bestämt att 
på lördagar lagar man maten ihop. Möjligheten att 
äta måltiderna inne i sin lägenhet har funnits sedan 
dag ett. 

Vinster med förändringarna
• Brukarna får en familjekänsla, man lär sig att visa 

hänsyn och t ex att inte sträcka sig över sin bords-
granne utan man ber grannen om att skicka vatt-
net.

 

• Vi märker att brukarna mår bra av att få beröm 
och att ge beröm.  

• Brukarna har börjat prata mer med varandra och 
har mer utbyte av varandra. De är inte lika bero-
ende av att personalen ska styra ett samtal varken 
under middagen eller övrig tid. 

• Brukarna har fått en sundare livsstil och insikt i 
vilken mat som är nyttig och onyttig.

• Brukare med viktproblem har fått vikten på en 
lagom nivå, detta gäller både övervikt och under-
vikt.

• Personalen blir tillsagd av brukarna om de har 
med sig egen mat och inte börjar måltiden med 
sallad. 

• Eftersom vi gör många aktiviteter tillsammans 
och ofta har fester där vi bjuder in andra boende 
behöver brukarna ibland låna ut sina stolar och 
bord. Detta var en omöjlighet de första åren, men 
nu när brukarna känner tillit till varandra och ser 
att de kan bidra till något positivt i gruppen så 
lånar de gärna ut sina saker. 

brukare skulle laga sin egen mat och äta själva inne i 
sina lägenheter.  

Efter några månader såg vi viktökning och vikt-
minskning hos alla våra brukare. Brukarna valde att 
äta snabbmat och halvfabrikat till lunch och middag. 
Vi upplevde att brukarna fick väldigt lite personaltid, 
sex brukare som just flyttat hemifrån fick hjälp av två 
personal att laga sin mat. Detta resulterade i att bru-
karna inte fick det stöd de var i behov av, personalen 
sprang mellan lägenheterna för att hinna hjälpa alla 
samtidigt, ibland fick vi ropa i korridoren ”hur går det 
där borta, kokar vattnet?” Vi kom även på en brukare 
med att ha värmt flera hamburgare i mikrovågsugnen 
och ätit dem råa.

Är det detta politikerna kallar självständighet?

Mer delaktiga i matlagningen
Den psykiska ohälsan ökade och brukarna mådde allt 
sämre. Vi testade olika insatser för att få brukarna mer 
självständiga bl.a. att skriva på matlådorna, dag, tid 
och vilken sorts måltid det var, men fort försvann alla 
veckans matlådor på några dagar.

Vi ville hitta ett sätt att få brukaren mer delaktig 
i matlagningen och faktiskt hinna lära sig laga mat 
med fullt stöd från personalen. Tillsammans med an-
höriga och godemän började vi prata ihop oss om ge-
mensamma måltider som skulle innehålla husmans-
kost lagad från grunden. När vi presenterade försla-
get för brukarna sa alla ja. Vi presenterade samma 
förslag för vår chef som i första läget inte var med på 
tåget, men efter påtryckningar från personalen, an-
höriga och gode män så fick vi igenom det. 

Det var nu idén om hälsotänket tog sin start. 
Efter att vi reflekterat över måltidssituationen märk-

te vi att både brukare och personal valde bort att äta 
sallad till maten och att alla drack måltidsdryck eller 
mjölk. Personalen tog först upp detta på ett personal-
möte och sedan på ett husmöte (husmöte är ett möte 
brukarna har varje söndag där det är brukarna som 
styr och bl.a planerar aktiviteter). Där bestämdes det 
att alla skulle äta sallad innan själva middagen, mäng-
den var oviktig bara att man åt av den. Vi valde tillsam-
mans att det skulle serveras vatten smaksatt med t ex 
citron, hallon, gurka under veckan och måltidsdryck 
på helgen.

Hälsa och
självständighet

Emma Hedmark, Joakim Pettersson och Christina Näslund bor på Tjärbrännarvägen 1. 
Foto: Isabelle Sundström.

Av Cecilia Brönemyr 
och Isabelle Sundström, Umeå.



INTRA 3 • 14                                            3130                                 INTRA 3 • 14

Charlotte Fagerstedt. Arbete eller sysselsättning? 
FoU Södertörns skriftserie nr 130/14. 2014. 27 
sidor. Kan laddas ner från: fou-sodertorn.se

• Brukarna bjuder in varandra till sina egna lägen-
heter för att se på en film eller spela spel utan 
personalen. 

Nästa steg: motion
Nästa steg var att införa motion i vardagen. Efter-
som det är onödigt att uppfinna hjulet flera gånger 
så hörde vi oss för hur andra gjorde. Vi fick veta att 
inom dagliga verksamheter i Umeå, bl.a. Grupp 8, 
har många en motionsrunda som kallas slingan. Vi 
tog den idén och hängde upp orienteringskläppar 
runt en cykelväg som går runt gården. Målet var att 
brukarna skulle kunna välja att gå på egen hand utan 
personal. Då kan man med hjälp av orienteringskläp-
parna enkelt visa att man har gått hela slingan. På 
söndagarnas husmöte har vi slingandragning och där 
vinner någon av dem som gått slingan ett pris som inte 
är mat eller godis. 

Hur hälsomånaden föddes
Under en planeringsdag pratade vi om att ha en häl-
sovecka med olika aktiviteter varje dag.

Målet med detta var att motivera brukarna till en 

hälsosammare vardag 
och inspirera till att 
prova på aktiviteter i 
olika former. Vi hade 
för avsikt att det skulle 
vara ett roligt lärande, 
förbättra brukarnas 
självkänsla och själv-
klart främja utveckling-
en hos varje enskild 
individ. Vi lämnade ut 
ett papper där brukar-
na själva fick önska vad 
veckan skulle innehål-
la. När vi sammanställt 
allt insåg vi alla att vi 
behövde en månad för 
att hinna med det som 
önskades. Bland annat 
kom förslaget upp om 
att brukarna själva ville 
hålla i en egen person-
lig aktivitet med stöd av 
personalen. 

Friluftsliv vid sjön Nydala. Jessica 
Melkersson från Tjärbrännarvägen sitter 
och stickar och vaktar Sniff. 

Alltför få personer med funktionsnedsättning 
lyckas få ett arbete. De som har daglig verksamhet 
enligt LSS anses ha sitt behov av arbete tillgodo-
sett och därför är det sällan de kommer därifrån. 
”Detta väcker frågor om huruvida det är en realis-
tisk tanke att daglig verksamhet ska utveckla den 
enskildes möjlighet till arbete på den reguljära 
arbetsmarknaden”, skriver Charlotte Fagerstedt i 
en ny rapport från FoU Södertörn.

D aglig verksamhet är den vanligaste insatsen en-
ligt LSS. Ökningen har varit språngartad, från ca 

20 000 år 2000 till nästan 35 000 personer idag. Orsa-
ken till ökningen sägs vara att fler fått en diagnos som 
berättigar till daglig verksamhet (främst autism), att 
Arbetsförmedlingens prioriterar andra grupper och 
att Samhall ställer för höga krav på sina arbetstagare.

Charlotte Fagerstedt har studerat sex dagliga verk-
samheter för personer med stora funktionsnedsätt-
ningar. Hon har också intervjuat chefer och personal. 
En av hennes slutsatser är att det skiljer mycket mellan 
de olika enheterna. ”Många gånger tycks de dagliga 
verksamheterna bygga på tradition och personalens 
egna initiativ. Det är personalen som har iordnings-
ställt sinnesrummen och sett till att nya saker skapas i 
verksamheten.”, skriver hon. 

Ska man behöva träna för ett arbete 
man aldrig kommer att få?

En del har en uttalad arbetslinje där verksamheten 
bygger mycket på legojobb och ”lådjobb”. Det sist-
nämnda är beteckningen på arbete där deltagarna 
flyttar föremål från en låda till en annan. Efter att 
arbetstagarna har utfört förflyttningen av föremålen 
återställs de i ursprungligt skick. Andra har inriktning 
på sinnesrum med olika teman. 

Verksamhetens inriktning kan också skifta över tid. 
I en kommun tog man bort alla sinnesrum under 
en period och satsade på arbetsinriktad verksamhet. 
Men nu har man backat och håller på att bygga upp 
sinnesrummen igen.

Rapporten visar att det behövs en ökad forskning  
och diskussion – och Allmänna råd –  om innehåll och 
målsättning med daglig verksamhet för dem som har 
stora funktionsnedsättningar.

                      H H
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A nna Strand har alltid gått sin egen väg. Hon är 
en handlingskraftig samhällsförändrare som 
vägrar att bara se på när människor blir diskri-

minerade på grund av att de är unika. 1986 startade 
hon det som senare blev föreningen Grunden – en 
förening för människor som kallas intellektuellt funk-
tionshindrade. För sitt engagemang och arbete med 
Grunden har Anna Strand tilldelats årets Intrapris – 
ett pris som delas ut varje år av stiftelsen Utvecklings-
störda i Fokus.  

Hälften till Lideres
Vi sitter i en röd soffa i Grunden Göteborgs lokaler i 
en före detta margarinfabrik. Anna sätter sig till rätta 
och ler hjärtligt när jag frågar om Intrapriset.

– Det är inget dåligt pris, säger Anna. Det är rätt 
mycket pengar och jag har tänkt att hälften ska gå till 
Lideres, Grundens systerorganisation i Chile. Resten 
av pengarna sätter jag in på banken. 2017 fyller jag 60 
år. Då tar jag det som är kvar och gör en stor fest med 
tema 50-tal. Amerikanskt och svenskt 50-tal. 

1950-talsmusiken var vardagsglädje för Anna och 
hennes syskon under uppväxten på Anders Zornsga-
tan i stadsdelen Örgryte i Göteborg. Under åren har 
Annas samling med 50-talsmusik vuxit sig stor och 
barndomen minns hon med värme.

– Jag bara levde bus, skrattar Anna. Jag lärde mig 
att åka spårvagn på eget bevåg och fick åka polisbil 
hem. Polisen stod precis utanför Liseberg, så jag kom 
inte så långt. Jag klättrade högt upp i träd, drog till 
ridklubben utan att mina föräldrar visste om det och 
kom hem och luktade häst. Jag tyckte om att skoja och 
skämta, det gör jag än idag. Vände på ord hela tiden. 
Kaffe med mjölk blev mjölkkaffe. Då visste jag inte att 
jag hade funktionshinder. Det fick jag reda på sedan.

Etikett på allt
Annas leende bleknar och hon vänder dystert blicken 
mot mig. 

_ Det är alltid någon som ska sätta etikett på allting. 
Anna beskriver sig själv som ”en sådan där flexibel 

människa som ställer upp när det är någonting”. 
– Jag brukar fråga dem i köket på Grunden om jag 

får vara med. ”Javisst, det är inga problem” säger de 
då. 

Anna tar av sig de två guldringarna hon har på vän-
ster ringfinger. På deras insida står bokstäver och siff-
ror vackert inristade. 

– Vi förlovade oss 1989 och gifte oss 1991, Kenny 
och jag, säger Anna. Jag tyckte om Kenny. Om någon 
gick på mig blev Kenny arg. Det var min bror som 
vigde oss. Både min pappa och min farfar var också 
präster. Det var min farfar som döpte mig till Anna 
Christina. 

Jag är inget lantbruk
Anna och maken Kenny har boendestöd som hjälper 
dem med vardagsbestyr. En dag när telefonen ring-
de till en kvinna som var och jobbade hos Anna och 
Kenny svarade hon i telefonen och sa: ”Jag är hos en 
brukare”. Anna tog illa vid sig.

– Jag är inget lantbruk precis, säger hon med emfas. 
De som är över oss ska alltid tro att de är så mycket 
bättre. Då får man höra så mycket konstiga ord, att 
man är brukare till exempel. Vi ska inte använda så 
mycket onödiga etiketter. Jag känner att jag vill göra 
något så att de förstår. 

Men Anna valde ändå att inte säga något till kvin-
nan som jobbade med boendestödet. 

_ Jag knep ihop käften, för jag vet inte hur hon skul-
le ta det. Det hade kunnat bli hårda ord. Hon vet inte 
att jag kan säga ifrån. 

Det Anna hade velat säga till kvinnan var: ”Vi har er 

Anna Strand 
vill förändra 
samhällets 
attityder

Anna Strand fick 2014 års Intrapris. Det delades ut på 
Intradagarna den 23/9. Foto: Stefan Ilstedt.
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Årets Intrapris

Stiftelsen Utvecklingsstörda i Fokus har beslutat att Intrapriset 2014 skall gå till Anna Strand.

Motivering:
Efter att ha tröttnat på att ständigt bli överkörda och omyndigförklarade startade några per-
soner i Göteborg föreningen Grunden för femton år sedan. Man ville slippa beroendet av 
oförstående kommunala beslutsfattare och av föräldraorganisationen. Bara personer med 
intellektuella funktionshinder kunde bli medlemmar. En av pionjärerna var Anna Strand. 
Idag är Grunden en riksorganisation med 18 lokalföreningar och man stödjer och arbetar 
med systerorganisationer i bland annat Chile, Peru och Japan. Grunden är en del av People 
First International, en organisation för ”Empowerment” och ”Self Advocacy”, där Anna Strand 
har haft stort inflytande. Anna Strand har betytt mycket för att, med kraft och framåtanda, 
forma föreningen Grunden till att bli ett redskap för inflytande och egenmakt.

Intrapriset är på 25 000 kr och delades ut på årets Intradagar den 23/9.

till hjälp när vi tvättar och beställer varor. Ni ska inte 
behöva använda sådana där gamla ord om oss.” 

Använd inte ord som vi inte förstår
Anna förklarar att hon är nöjd med hjälpen. Men att 
hon tror att det är någon som sitter över boendestöd-
jarna som säger vad de ska använda för ord. 

– Använd inte ord som vi inte förstår, säger Anna. 
De tror att de vet allting om oss. Ska vi byta roll kan-
ske, så att ni får känna efter hur det känns att bli dis-
kriminerade? Jag vill veta vem som har tagit upp de 
här jobbiga orden som finns. Hinder och nedsättning 
eller vad fan det heter. Ordet ledsagare, vad är det för 
jävla namn? De har ju ett namn. Folk är unika. När 
jag säger att vi är unika, då menar jag att vi är som ni. 

Anna vill nå fram till de som bestämmer vilka ord 
som ska användas. Hon vill skaka om dem och få dem 
att lyssna.

– Ni tänker bara på er själva. Ni tänker bara på nam-
net utveckling, ordet bruk, och vad är det ni säger 
mer? Att man är i vägen på något sätt. I vägen för er. 
Ni som pratar om att vi är si eller så. 

De ser med andra ögon
På Grunden upplever Anna att människor blir sedda. 
Men när hon är utanför Grundens väggar upplever 
hon att folk undviker henne och tar distans. 

– Vi ser varandra på Grunden. Utifrån ser de oss 
på ett annat sätt. Folk blir spända bara för att de ser 
mig eller någon annan. Folk ser oss på något annat 
sätt och ska sätta massa ord. Folk ute i samhället som 
till exempel åker spårvagn vågar inte ens gå fram och 
prata med en. De ser med andra ögon. De sitter och 
är spända. De måste lära sig att folk är unika. Att vi är 
precis som dem. 

Just nu arbetar Anna med en självbiografisk bok.
– Den handlar om mig från det att jag var liten och 

fram tills nu. Massa bilder och texter om vad jag har 
gjort och varför jag startade Grunden. Den ska pu-
bliceras och vara med på Bokmässan i Göteborg när 
den är färdig. 

Genom boken vill Anna att människor ska kunna 
sätta sig in i hennes liv och förstå hur hon och andra 

personer som kallas intellektuellt funktionshindrade 
har det.

– Folk och politiker och alla de hemska människor-
na ska få veta hur det var på den tiden och hur det 
är idag. Jag vill att de verkligen ska kunna känna hur 
det känns att få heta massa konstiga saker. De bara 
går förbi. Jag vill att de ska tänka sig för vad de säger 
till folk. 

Vill inte bli behandlad som barn
En anledning till varför Anna fick nog och startade 
Grunden var att hon var trött på att hon själv och an-
dra vuxna människor blev behandlade som barn. Det 
upplever hon fortfarande att hon ibland blir utsatt 
för.

– Det där gullandet som de gör med barn. De får 
sluta. Använd inte sådana ord som ni säger till barn. 
Gulle hit och gulle dit. Vi är vuxna människor.

Anna har jobbat med Grunden sedan 1986. Hon 
startade verksamheten tillsammans med Anders Berg-
ström som jobbade med henne på FUB. Till en början 
var Grunden en avdelning under FUB men år 2000 
blev det en egen förening. 

– Jag ville sätta stopp för allt snacket om utvecklings-
störda på FUB. De satte massa ord och etiketter på 
oss. FUB fortsatte tjata, trots att de själva hade egna 
barn med funktionshinder. Jag sa vad jag tyckte till 
Anders Bergström. Anders höll med mig och sa vad 
han tyckte och tänkte till de andra som jobbade där. 
Han kunde verkligen visa taggarna utåt. Senare åkte 
vi på olika landsmöten. De använde ordet utvecklings-
störd hela tiden. Jag tänkte: ”Vad är det jag har ham-
nat i”. 

Sedan dess har Anna varit ute och rest mycket i sitt 
arbete med föreningen Grunden. Hon har varit i Hol-
land, Brasilien, Chile, Japan och England och under 
åren har hon fått många priser. 

– Om jag inte startat Grunden hade Grunden inte 
funnits, säger Anna. Jag är stolt över att få Intrapriset. 
Jag gör någon nytta med det också, eftersom peng-
arna går till Chile och även till min stora fest. 

Elsa Leth
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Texten om Källshagen är hämtad från Omsorgsrevolutionen – en historiebok som Karl Grunewald hål-
ler på och sammanställer. Boken utgörs till största delen av tidningsklipp, bilder och korta faktatexter som 
skildrar utvecklingen under de avgörande åren på andra hälften av 1900-talet. År 2000 var i praktiken alla 
anstalter för personer med utvecklingsstörning i vårt land nerlagda. Hur gick det till? 

Docent Hans Forssman, som under 50-talet gjorde en inventering av alla anstalter för personer med utvecklingsstör-
ning skrev i en rapport: ”Bland de sämsta är Källshagens sjukhus i Vänersborg, ett avskräckande exempel på samman-
föring av grupper med helt olika behov”.
Rapporten refererades i Expressen med rubriken: ”Statlig sinnesvård ej human och rättssäker. Källshagen skräckexem-
pel. Inspektör larmar”. Och i StockholmsTidningen hade en artikel rubriken: ”Hundratals sjuka äter på trasig plåt. Har 
inte på åratal fått varm mat.”

I en ledare 1956 i Göteborgs-Posten stod det: ”Det är skillnad på att spotta på golvet och våldta småflickor: kaserne-
ringen av de inskrivna iakttar inte denna skillnad. Där sitter patienter med s. k. allmänna disciplinsvårigheter utan kri-
minell belastning. Till samma sällskap, samma vårdgrupp, hör straffriförklarade mördare, mordbrännare, rånare, sexual-
förbrytare. Och vid sidan av helt obildbara inhyses där hjälpskoleundervisade, endast lätt efterblivna. En sådan ordning 
bryter på det grövsta mot de principer som ligger till grund för modern socialvård.”

År 1972 höll Riksförbundet FUB en konferens i Vänersborg. Man gick brett ut i media med 
kravet att kasernen skulle rivas. Det flesta kom från andra landsting och ”de egna” måste få 
flytta till gruppbostäder. Men landstinget värnade om personalens arbeten och ville bygga 
paviljonger på området för 80 personer som ett provisorium under längst 15 år, vilket Social-
styrelsen ställde sig positiv till. De byggdes och när de blev färdiga revs den stora kasernen.           Karl Grunewald

Bilder 
som 
berättar

Ny bok på gång!

En glädjebild från 1982. Äntligen river man specialsjukhuset Källshagen i Vänersborg. Där bodde 
under många år 240 män ”med utvecklingsstörning och asocialitet” i stor misär och fattigdom.
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Omslagets konstnär

i

Intra nr 4/2014 kommer ut i december.
Du som vill prenumerera på INTRA: 
Betala  340 kr på postgiro 636 55 62-5 

eller bankgiro 5308-1485. 
Då får du fyra nummer av INTRA framöver. 

Du kan också beställa prenumeration 
från vår hemsida:

www.tidskriftenintra.se
eller på fax: 08-97 11 04, 

tel: 08-647 87 90
eller e-post: info@tidskriftenintra.se

Prenumerera!

Vi finns på Facebook också!
Sök på Tidskriften Intra!

Kristoffer Frans Ekelund kallas 
för Toffe. Han är 40 år och  jobbar 
på Ateljé Inuti Stockholm (Lilla Es-
singen). Kristoffer är bl.a inspirerad 
av ett PC-spel som heter ”Farao” 
och av bilderböcker om Egypten. 
Han arbetar noggrant med sina 
motiv och använder olika färgpen-
nor, tusch m.m på papper och duk. 
Kristoffer är representerad i Stock-
holms stads konstsamling och 
Mad Musée i Liège, Belgien. Han 
har ställt ut sin konst i olika sam-
manhang i Sverige och utomlands 
bl.a. i en separatutställning på 
Teknikens hus i Luleå.

Atelje Inuti är en daglig verksam-
het i Stockholm som vänder sig till 
konstnärligt begåvade personer 
med intellektuella funktionshinder 
samt personer inom autismspek-
trumet (t ex Aspergers syndrom). 
På deras hemsida finns bl a över 
400 konstverk att titta på:

www.inuti.se
Kristoffer Ekelund visar sina visar sina 
bilder på en anhörigträff.

Å rets Intradagar, 22–23 sept, inleddes med en stor 
manifestation för att ära de som stod bakom LSS 

och reformeringen av stödet till funktionshindrade 
under andra hälften av 1900-talet.

Karl Grunewald lyfte i sitt anförande fram den stora 
insats i det dolda som utfördes av Gerhard Larsson. 
Han hade, som ordförande i omsorgskommittén och 
handikapputredningen, stor betydelse för beslutet att 
lägga ner anstalterna och skapa en stark rättighets-
lagstiftning. Bengt Lindqvist och Bengt Westerberg, 
båda f d socialministrar, utnämndes till hedersmed-
lemmar i FUB för sina insatser för att förverkliga LSS-
lagstiftningen, som firar 20-årsjubileum i år. 

Som vanligt var det fullsatt på Intradagarna. De ca 
400 åhörarna bjöds på ett rikt utbud av föreläsningar 
och scenframträdanden. Bland de senare fanns Måns 
Möller som fängslade alla med sin berättelse om hur 
det är att vara pappa till ett barn med autism och ut-
vecklingsstörning. Och teater Barda från Östersund 
som spelade upp en bejublad personalkonferens.

En rad fängslande och/eller faktaspäckade föreläs-
ningar lyfte fram frågor som inflytande över daglig 
verksamhet, egenorganisationens hinder och möjlig-
heter, det villkorade vuxenskapet, tillsyn av LSS, vårt 
förhållande till diagnoserna, åldrande och LSS-insat-

ser, arbete med stöd till personer med grav utveck-
lingsstörning, personalstödets innehåll, inflytande 
genom gode man och hur man hjälper till att skapa 
en hälsosam livsstil med bättre matvanor.

Nu börjar arbetet med nästa års Intradagar, nr 10 i 
ordningen! Har du tips och idéer: hör av dig till Hans 
Hallerfors (adress på sid 3).

Karl Grunewald, Bengt Lindqvist, Gerhard Larsson och Bengt 
Westerberg var männen bakom anstaltsnedläggningen och 
LSS. Här ses de tillsammans med Thomas Jansson, ordförande i 
Riksförbundet FUB (2:a fr vänster).

Intradagarna 2014

En lärorik manifestation!

Måns Möller, ståuppkomiker, fängslade publiken.
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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 

Andra bra skrifter från Intra!

gruppbostaden

M assor av bra  läsning 
om gruppbostäder.  

E fter valet kommer förtroendevalda i kommunerna runt om i landet att behöva 
sätta sig in i frågorna runt samhällets stöd till personer med funktionshinder. 

Därför har vi gjort denna 16-sidiga skrift som riktar sig till förtroendevalda politiker 
i nämnder och styrelser. Bland rubrikerna:
• Välkommen som förtroendevald
• 83% av de som får LSS-insatser har en utvecklingsstörning
• Begrepp att känna till
• Om anhöriga
• Handläggarna och personalen
• En historia att känna till
• Vem har rätt till vilken service (LSS, SoL och HSL)?
Skriften är tänkt att fungera som diskussions- och
kunskapsunderlag. Bra att använda vid utbildning
av nya nämndledamöter!

E tt 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. E n informativ skrift för alla 

som är gode män till 
personer med funktionshinder.

god man

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

Pris per ex   60 kr 
10 ex          40 kr per ex

Pris per ex  100 kr 
10 ex           80 kr per ex 

Pris per ex   160 kr 
10 ex          140 kr per ex

Pris per ex   60 kr 
10 ex            40 kr per ex

Pris per ex   160 kr 
10 ex          140 kr per ex

Pris per ex   100 kr 
10 ex             80 kr per ex

Pris per ex   100 kr 
10 ex           80 kr per ex

www.tidskriftenintra.se

V i har samlat det mesta 
och det bästa som skri-

vits om daglig verksamhet. 
Här finns kunskap, inspiration 
och intressant läsning!

daglig VerksamHet

POSTTIDNING B
INTRA, Kaktusvägen 38, 125 55 ÄLVSJÖ

De nya politikerna behöver utbildning!

Pris per ex   160 kr 
10 ex          140 kr per ex


