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Eldsjälar och Plattformar

I nom och omkring LSS-verksamheterna finns många eldsjälar. Det är ju ofta där de gör sig 
bäst. I sammanhang där man kan hjälpa människor. I sammanhang där den egna entusias-
men och verksamhetslustan får fritt utlopp. Det kan gälla kulturellt skapande, det kan gälla 

fritidsaktiviteter och det kan gälla insatser i arbetslivet. Eldsjälen står där i centrum. Han/hon 
blir ofta uppmärksammad och älskas av massmedierna. Blir man en riktig framgångsrik eldsjäl 
kan man t o m få sitta i soffan med Skavlan.

Eldsjälen drar med sig andra, han/hon får andra att växa och våga nya saker. Utan Pär Johans-
son i Glada Hudik hade livet för många varit fattigare. Och utan honom hade det inte funnits 
någon ICA-Jerry som inspirerade andra ungdomar med funktionshinder att ta steget ut i arbets-
livet. 

Eldsjälen ska man inte förakta men man ska heller inte göra sig några illusioner. För oftast är 
det eldsjälen själv som står i centrum för den verksamhet han/hon skapat, inte de han eller hon 
säger sig arbeta för. Att få synas, att bli uppmärksammad och att få beröm vill vi kanske alla – men 
Eldsjälen har för det mesta en starkare vilja i det fallet. 

Eldsjälen har en mindre uppmärksammad kusin: Plattformen. Han eller hon får också män-
niskor runt omkring sig att växa. Men till skillnad från Eldsjälen håller sig Plattformen i bak-
grunden. 

Kommer man på besök till en daglig verksamhet där det finns en Plattform så är det garanterat 
inte han eller hon som öppnar dörren och presenterar verksamheten. Det är någon av huvud-
personerna. Och Plattformen ser inte sig själv som huvudperson. 

Han eller hon finner ofta ett slags stillsam glädje i att hålla sig i bakgrunden och låta andra få 
ta plats. Plattformen skapar ett slags grund och en trygghet från vilken växande är möjligt. På 
många ställen där personer med utvecklingsstörning har rätat på ryggen, formulerat sina öns-
kemål och uttryckt sin vilja så kan man ana den där nästan osynliga Plattformen. 

Det finns namn att nämna, men eftersom Plattformen inte har någon större önskan att bli 
uppmärksammad så låter jag bli. 

Däremot vill jag härmed rikta en kollektiv hyllning till alla osynliga Plattformar i gruppbostä-
der, dagliga verksamheter, fritidsaktiviteter mm. Ni är bäst!

         HH

Regeringens riskkapital

F ör mer än ett år sedan avslöjade vi att de fem största bolagen inom LSS-verksamheterna, 
som omsätter över 5 miljarder kronor, drivs av riskkapitalbolag som smiter från skatten. 
Är det rimligt, frågade vi i förra numret av Intra,  att ungefär 10 % av de skattemedel som 

avsätts för stöd till funktionshindrade istället ska gå till bolag i lågskatteländer? Hur påverkar en 
sådan utveckling den solidaritetstanke som LSS-stödet vilar på? 

Upprördheten över missförhållandena inom äldreomsorgen kunde lika gärna ha handlat om 
LSS-verksamheterna. Ansvaret för att förhindra att missförhållanden uppstår har regeringen 
genom lex Sarah lagt på personalen. Men ca hälften av de anställda inom LSS-verksamheterna 
saknar utbildning för sitt arbete. Regeringen har inte heller, till skillnad från vad gäller äldre-
omsorgen, anslagit några som helst kompetensmedel (se sid 7). Därtill kommer att personalen 
inom den privata sektorn saknar meddelarskydd. 

De senaste årens omfattande och tygellösa privatisering av LSS-verksamheterna är den enda 
förändring inom funktionshinderområdet som regeringen under sina fem år mäktat med. Fors-
kare har nu visat att kvaliten inte förbättrats av detta. Regeringen håller på att förlora sitt förtro-
endekapital inom funktionshinderpolitiken.

          Red.
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A llt uppdagades när flickan rymde hemifrån 
lägenheten i Malmö i september ifjol.

Hon var då 17 år gammal – och gravid. Till-
sammans med sin kusin som gjort henne med barn 
klev hon in på polisstationen i Göteborg för att an-
mäla sin far för olaga hot. 

Socialutskottet i flickans stadsdel informerades och 
beslutade direkt att flickan skulle omhändertas. För-
valtningsrätten fastställde beslutet en vecka senare. 

Flickans familj kom till Sverige från Slovakien 1988. 
Hon föddes i  Malmö 1993. 

I förhören berättade hon att hon sedan sjuårsål-
dern instruerats av pappan att spela psykiskt sjuk för 
att familjen skulle få ekonomiska resurser. 

Under sina levnadsår har hon bara gått enstaka da-
gar i skolan. 

98 tim assistans i veckan
Försäkringskassans sista avgörande gällande flickan 
är från februari 2010 – ett halvår innan hon avvek 
från föräldrahemmet. Då hänvisades till barnhabili-
teringens senaste ADL-bedömning – som menade att 
”flickan behöver hjälp i alla dagliga aktiviteter. Hon 
kan inte uttrycka sig verbalt, utan endast genom ljud 
och sitt kroppsspråk”. 

Hon fick rätt till 98 timmars assistansersättning i 
veckan. Utredaren Lars Lennartsson på Försäkrings-
kassan tog beslutet. 

– Den medicinska diagnosen och hjälpbehovet 
stämde överens. Sett till behoven behövde hon till-
syn all vaken tid på dygnet. Av hänsyn till sig själv och 
omgivningen. 

Diagnoserna stämde inte
Några veckor efter omhändertagandet, då hon place-
rats på Råby ungdomshem, visade flickan prov på fär-
digheter som inte var i linje med hennes diagnoser. 

Hur kan en flicka år efter år lura psykologer, läkare och socialsekreterare att hon 
är gravt autistisk? Och sedan få diagnoserna bortplockade på bara några veckor?
Fallet med pappan som åtalas för att  ha lurat till sig 2.4 miljoner kronor i assis-
tansersättning och vårdbidrag har upprört många.
Tidningen City i Malmö var först med att rapportera om detta och vi har bett deras 
reporter Peter Herkel att skildra vad som hänt.

– Hon besitter kunskaper i flera basfärdigheter 
och har även intellektuella resurser, står det i Förvalt-
ningsrättens LVU-dom från den 21 december 2010. 

Hon kunde plötsligt baka, städa, delta socialt, sköta 
sin hygien och umgås med andra på stan, berättar 
åklagaren Bo Birgerson. 

Han ledde den polisutredning som startades sam-
ma höst mot flickans pappa gällande olaga tvång – 
och grova bedrägerier och grova bidragsbrott. 

Utredningen har lett till rättegång i Malmö tings-
rätt, med start den 8 november. 

Pappan hade ensam vårdnad
Flickan har under uppväxten bott med sin far och 
tre syskon. Föräldrarna är skilda. Pappan har haft en-
sam vårdnad eftersom flickans mamma bland annat 
är  diagnostiserad som schizofren. 

Flickans första psykologkontakt skedde redan 1996 
– när hon var tre år gammal. Men det var först inför 
skolstarten fyra år senare som hon började utredas.

Åklagarens hypotes är att pappan inte sökte hjälp 
tidigare eftersom ett barn måste nå en viss ålder för 
att kunna förmås att spela psykiskt sjuk. 

Om det var ett spel så fungerade det bra. Flickans 
klassificerades snart som gravt autistisk. År 2003 fick 
fadern första gången rätt till vårdbidrag och assistans-
ersättning för dottern. 

Alla blev lurade
Listan på myndigheter och experter hon lurat är 
lång: Barnhabiliteringen, barn- och ungdomspsy-
kiatrin, Försäkringskassan, socialtjänsten, flera olika 
särskolor, biståndshandläggarna, externa psykologer 
och läkare. 

City har intervjuat en av psykologerna som träffade 
flickan under de här åren. Han menar att det går att 
fejka en diagnos. 

Flickan som 
spelade autistisk

Av Peter Herkel
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– Om en pappa säger till sitt barn att nu ska du bete 
dig så här för pappas skull så är det ju klart att hon 
gör det, säger psykologen som vill vara anonym. 

Och så upprepar barnet det vid varje kontakt med 
omvärlden och myndighetspersoner. 

– När hon sitter hos psykologen kissar hon på sig. 
Hon tittar inte personen i ögonen. Hon biter sig i 
handen. Är helt tyst. Gör stereotypa rörelser med 
händerna. Och börjar plötsligt kasta saker. 

Det finns inga objektiva kriterier för att bedöma om 
en person är autistisk, enligt psykologen. Bara bete-
endekriterier. 

Hur kan man då avgöra om någon fejkar? 
– Man måste nog vara hemma hos familjen i en 

vecka. Men så görs inte utredningarna.
En av dem som varit hemma hos flickan var bi-

ståndshandläggaren Christina Fournier på Västra in-
nerstaden stadsdelsförvaltning, där familjen bodde. 
Dottern ska då ha sprungit och gömt sig. Och vägrat 
komma fram. 

– Vi fick inte ut något av besöket. Det gick överhu-
vudtaget inte att kommunicera. 

Sporadisk hemundervisning
En annan som gjorde hembesök var Karin Sindahl 
Truedsson. Hon var rektor för resurskolan i stadsde-
len och ansvarig för flickans skolgång mellan år 2007 
och 2009.

Det ska under hennes uppväxt ha gjorts försök att 
få flickan till skolan. Men det resulterade enbart i 
sporadisk hemundervisning 

– Vi försökte få till ett möte för att få henne till 
skolan. Men det slutade med att flickan sprang rakt 

ut mot en hårt trafikerad gata när hon var på väg till 
mötet, säger Sindahl Truedsson.

Efter det vägrade pappan låta dottern gå utanför 
dörren.

– Det var omöjligt att få henne till skolan.
Skolan anställde då en specialpedagog för att un-

dervisa flickan i bostaden två–tre dagar  i veckan.
Hur gick hemundervisningen?
– Inte särskilt bra. Jag ville att hon skulle lära sig 

läsa och skriva. Jag satsade oerhört mycket på att hon 
skulle få en stimulerande utbildning. Men det gick 
inte.

– Under mitt första hembesök hos dem hade hon 
en nappflaska i munnen, trots att hon var 14. Utan 
anledning rusade hon plötsligt rakt mot balkongen.

Fattade du aldrig misstankar om att det var fejk?
– Nej. Hon var en duktig skådespelare.
– Samtidigt så gick flickans yngre syster i skolan, 

och trivdes. Hade även hon hållits hemma skulle det 
vara en annan sak.

Assistansbolagen ifrågasätter inte
Antalet timmar som flickan beviljats assistansersätt-
ning och vårdbidrag har ökat under hennes uppväxt. 
Vid försäkringskassans sista beslut hade hon fyra as-
sistenter: sin pappa, sin syster, en släkting  och en fjär-
de person. Alla har anställts via ett assistansföretag. 

En vanlig konstruktion, enligt biståndshandlägga-
ren Christina Fournier. 

– Assistansbolagen ifrågasätter inte om anhöriga 
sköter vården. Vi föredrar att det inte är anhöriga. 
Det är svårt för vårdtagaren att få någon självständig-
het annars. 
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Flickans möjligheter har begränsats
De nya utredningar som gjordes efter att flickan rymt 
och tvångsomhändertagits resulterade i att alla diag-
noser togs bort.

Flickan har eventuellt en lindrig utvecklingsstör-
ning. Men den kan mycket väl ha orsakats av att hon 
totalisolerats i hemmet, inte tillåtits gå i skola och inte 
haft sociala kontakter utanför familj och släkt.

Fredrik Löfgren är enhetschef på Bup i Malmö. 
– Det mest tragiska är inte att samhället lurats på 

bidragspengar. Utan att den här flickans möjlighet 
till en normal utveckling har begränsats betydligt.

– Som jag förstått det fanns det aldrig misstankar 
om att diagnoserna var felaktiga.

Enligt Löfgren ska det till väldigt mycket för att 
lyckas fejka att man är psykiskt sjuk.

– Vi gör bland annat strukturerade psykologiska 
tester. De filmas och analyseras.

– Om man uppträder så avvikande att man inte kan 
genomgå de testerna finns det visst utrymme för att 
lura oss. Men man måste veta väldigt mycket om hur 
man ska uppträda.

Om flickan genomfört testerna framgår inte av ut-
redningarna City tagit del av.

Pappan nekar
Flickans 46-åriga pappa totalnekar till att han skulle 
ha förmått sin dotter att spela autistisk. Han tror hel-
ler inte på att hon nu är frisk. 

–  Hon har varit efterbliven hela sitt liv, säger han.
Hans främsta försvar under rättegången mot ho-

nom är det faktum att en lång rad experter gett flick-
an samma diagnos. 

Hur skulle han, vars enda utbildning är 4,5 år i 
grundskola, kunna lura alla dem?

– Jag frågade många gånger vad autistisk är för nå-
got. Jag visste inte. Jag har aldrig sagt åt henne att 
göra si eller så, säger han om dotterns kontakter med 
myndigheterna. 

Rättegången hade påbörjats men var inte slutförd 
när denna tidskrift gick i tryck. Flickan medverkade 
inte under rättegången. Enligt uppgift befann hon 
sig då med sitt barn hos släktingar i Slovakien.

Arbeta som assistent

D en som avser att arbeta som 
personlig assistent bör ta del 

av vad som står i en liten behän-
dig bok. Den ger en koncentre-
rad och lättillgänglig informa-
tion om både arbetets innehåll, 
anställningsvillkoren, yrkesrollen 
och de vanligaste funktionsned-
sättningarna. 

Av 70 000 personliga assistenter 
är nästan halva antalet anställda i 
privata bolag och endast en tred-
jedel med i facket mot 55 % av 
de kommunanställda.  Normen 
för de senare är en tillsvidarean-
ställning, medan i privat tjänst 
har de flesta en anställning ”så 
länge assistansuppdraget varar”. 

Det framgår tydligt av texten 
hur viktigt det är att man tar reda 
sina anställningsvillkor. Tyvärr 
har avsnittet om anmälningsplikt 
blivit fel. Under Psykisk hälsa bör 
endast tillstånd som berättigar 
LSS-insatser tas med, inte sjuk-
domar. Boken skulle vinna på ett 
sakregister.
   

Att söka assistans

S om assistansanordnare 
får man inblick inte bara 

i många öden utan även i hur 
handläggare främst på försäk-
ringskassan reagerar och fung-
erar. Ewa och Sylve Lagerstierna 
har biträtt många sökanden och 
har nu kortfattat men initierat 
beskrivit situationen för ett 35-
tal sådana i en bok. Det är som 
upplagt för konflikt då två med 
funktionshinder som yrke möter 
en som har regeltolkning som 
yrke. Men det berättigar inte en 
sådan nonchalans och arrogans 
som författarna säger sig ha mött.

Alltför ofta avslöjas assistans-
bedrägerier, några har till och 
med spelat funktionshindrade 
för att få ersättning. Detta måste 
bekämpas. Men varför kontrol-
lerar ingen om Försäkringskas-
san fuskar genom att inte bevilja 
timmar för funktionshindrade 
som har uppenbara hjälpbehov, 
frågar författarna sig.

Författarna har båda en gedi-
gen utbildning och en mångsidig 
praktisk erfarenhet av bl a om-
sorgerna om utvecklingsstörda. 
     

Carola Lindström. Jobba som 
personlig assistent. Gothia för-
lag  2011. 95 sid. Pris 202 kr 
inkl moms. www.gothiaforlag.se

Ewa och Sylve Lagerstierna. 
Håll käften, du för ingens talan! 
2011. 202 sid. www.nkvab.se 

Utnyttjade assistenter

S ödertörns tingsrätt har dömt 
en 29-årig man med funk-

tionshinder för att ha utnyttjat sju 
av sina personliga assistenter sexu-
ellt. Mannen dömdes för sexuellt 
utnyttjande av person i beroen-
deställning till skyddstillsyn och 
till behandling för brottet. Han 
ska dessutom betala sammanlagt 
98 800 kronor i skadestånd till 
kvinnorna. 

De sju kvinnliga assistenterna 
är unga, i tjugoårsåldern, och 
har vittnat i tingsrätten om hur 
dåligt de mått. Den dömde man-
nen försökte få kvinnorna att tro 
att de sexuella tjänsterna skulle 
ingå i deras arbetsuppgifter. Han 
ska också ha lockat med fast jobb, 
högre lön och skattefri ersättning 
för massage. 

Flera assistenter säger att de 
efter händelserna inte kunnat ar-
beta hos manliga brukare.

Själv nekade 29-åringen till brott 
och sa att de sju kvinnorna hittat 
på allting för att de var sura för att 
ha blivit uppsagda.
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S edan januari i år gäller en nationell värdegrund 
för äldreomsorgen inskriven i socialtjänstla-
gen. Äldre personer ska få leva ett värdigt liv 

och känna välbefinnande och  äldreomsorg ska ges 
med respekt för den äldres integritet och självbe-
stämmande. Man ska kunna känna trygghet och att 
de insatser som ges är av god kvalitet.

Äldre personer ska också – så långt som det är möj-
ligt – kunna välja när och hur stöd och hjälp i boen-
det ska ges.

Allmänna råd kommer
Under våren 2012 räknar Socialstyrelsen med att 
kunna publicera allmänna råd om tolkningen och 
tillämpningen av värdegrunden och även ett utbild-
ningsmaterial. Det riktar sig till personer med hög-
skoleutbildning eller därmed jämförd utbildning 
inom äldreomsorgen. Det krävs dock inte sådan för 
att få genomgå utbildningen.

Materialet ger fördjupade kunskaper om värde-
grunden, etiska frågor, kommunikation, förbätt-
ringsarbete m.m.. Teoretiska moment varvas med 
praktiska uppgifter. Utbildningen är webb-baserad 
och omfattar 7,5 högskolepoäng.

 Kurskostnaderna finansieras av staten och det är 
kommunen och de enskilt drivna verksamheterna 
som bestämmer vem som ska få denna utbildning.

Handledning
Ett tredje s. k. handledningsmaterial kommer även 
att ges ut. Det är avsett för studiecirklar för personal. 

Socialstyrelsen ska utveckla ett system för värde-
grundsmärkning av olika verksamheter för äldre. 
Hur märkningen ska utformas konkret är ännu inte 
klart. Det ska användas frivilligt.

Regeringen har även gett Socialstyrelsen i uppdrag 
att ta fram vägledning för bemanningen i omsorger-
na om demenssjuka. Det har visat sig att över halva 

antalet verksamheter inte hade tillräckligt med per-
sonal för att skapa trygghet och säkerhet under nat-
ten. 

Kommentar
Det är naturligtvis utmärkt att en sådan här utbild-
ning ges med stöd av pengar från staten till persona-
len m. fl. inom äldreomsorgen. Men det är obegrip-
ligt att man inte samtidigt erbjuder personalen inom 
LSS-insatser samma möjlighet. För dem behövs ett 
liknande material baserat på samma värdegrund.

Återigen blundar regeringen för behoven inom 
området funktionshinder. Det är en fortsättning på 
samma åtskillnad som när regeringen anslog miljar-
der till kompetensutveckling för personalen inom 
äldreomsorgen, men inte en krona till dem som ar-
betar med funktionshindrade.

 Värdegrundsutbildningen inom äldreomsorgen 
lanseras stort trots att två av Socialstyrelsens högsta 
chefer framfört att personer som omfattas av LSS 
befinner sig i en oerhört utsatt situation. Centrala 
satsningar för att höja kompetensnivån inom verk-
samheter för dem måste prioriteras och nationella 
kompetenskrav måste fastställas, skriver de.

Regeringens ovilja att satsa kompetenspengar på 
dem som arbetar inom LSS-verksamheter har mani-
festerat sig så många gånger att den inte längre går 
att blunda för!

Vi har all anledning att känna oss överkörda!  
     
     K G

Överkörda igen... 

Referenser:

Socialstyrelsen. Referensbaserad praktik. Nr 3, 2011. 8 
sid. Se www.socialstyrelsen.se
Dagens Nyheter 2011-05-04.

Regeringen storsatsar 
på att utbilda personalen 
inom äldreomsorg, 
men struntar i LSS-personalen!
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K ontaktperson i socialtjänstens alla former är 
en populär insats. Med stöd av LSS är det ock-
så den tredje vanligaste. Men medan vi här 

vet en del om de övriga omfattande stödinsatserna 
liksom om kontaktfamiljer/person enligt SOL, så är 
kunskapsluckan stor när det gäller kontaktperson en-
ligt LSS. 

Eftersom kontaktperson i denna form, riktat mot 
personer med funktionsnedsättningar, är en unik 
skandinavisk företeelse är det bara här som vi kan 
återfinna någon motsvarande forskning, framför 
allt i Norge där utformningen (støtteperson) uppvi-
sar stora likheter med vår svenska variant (12) men 

Av Ove Mallander

även i Danmark där insatsen dock länge fokuserat på 
främst psykiska funktionshinder (5, 8)1.

 Min bok Nära Vänskap – En analys av kontaktperson 
av LSS  är ett försök att fylla denna lucka. Studien byg-
ger bl.a. på en riksomfattande enkät till landets kom-
muner och kommundelar och till samtliga kontakt-
personer i Malmö kommun samt intervjuer med 14 
kontaktpersoner ur den senare gruppen. Merparten 
av datamaterialetär insamlat under åren 2002–2005. 

Ove Mallander är filosofie doktor och  universitetslektor i 
socialt arbete vid Hälsa & Samhälle, Malmö Högskola. Han 
har, efter avhandlingen De hjälper oss tillrätta – Norma-
liseringsarbete, självbestämmande och människor med 
psykisk utvecklingsstörning, arbetat med undervisning samt 
forskning om bl.a. organiseringen av stöd för människor 
med funktionshinder i gränslandet mellan stat och civilt 
samhälle.

Den problematiska 
   kontaktpersonen

Ove Mallander har skrivit en gedigen bok om 
kontaktperson enligt LSS. Ingen har tidigare 
undersökt vad det innebär att vara kontaktper-
son, men Mallander har intervjuat ett antal, 
gjort en rikstäckande enkät till samtliga kom-
muner och en kartläggning av kontaktpersoner 
i Malmö.     
  Insatsen kontaktperson infördes genom 
1985 års omsorgslag. Den har efterfrågats 
mer och mer och idag har tjugo tusen personer 
en sådan – den är den vanligaste insatsen ef-
ter daglig verksamhet och bostad. Från början 
var inriktningen mycket på rådgivning och hjälp 
till fritidsaktiviteter. Det diskuterades även att 
lägga ett ansvar på kontaktpersonen för sam-
ordning av insatserna, men det blev inte så.

Ett fåtal kommuner erbjuder en kortare utbild-
ning. Om kontaktpersonerna får allt för mycket 
utbildning försvinner tanken om vänskap och 
medmänsklighet, har någon sagt.

Mallander beskriver utförligt vilka kontaktper-
sonerna är, deras successivt förändrade rela-
tion till den funktionshindrade, kommunernas 
organisation m.m.. Ingen av alla insatser har 
beskrivits så ingående och allsidigt som insat-
sen kontaktperson i denna bok. Den kan säkert 
bidra till att öka förståelsen och betydelsen av 
en insats som griper så direkt in i livets centrala 
domän. Insatsen måste värnas till varje pris !
             KG

1Siffrorna inom parentes hänvisar till referenslistan på sid 
11.
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En intresserad medmänniska
Förenklat är kontaktperson en intresserad medmän-
niska som på fritiden skall berika en brukares tillva-
ro2. Några krav på särskild utbildning eller kompe-
tens finns inte, det är vardagens logik och erfarenhet 
som gäller. Man skall vara en (vägledande) medmän-
niska och kompis 3. SCB uppskattade den årliga ge-
nomsnittliga kostnaden 2003 för en kontaktperson 
enligt LSS till c:a 20 000 (jämför personlig assistent 
485 000 och gruppbostad 600 000)4.  Med vissa kom-
munala variationer är den vanligaste utformningen 
att brukaren tilldelas ett antal mötestimmar (ofta 
8–10) per månad och att kontaktpersonen för sin in-
sats uppbär dels en viss kostnadskompensation, dels 
en (skattepliktig) ersättning som sammantaget inne-
bär ungefär 600–700 kronor efter skatt. Det är såle-
des en billig verksamhet sett ur kommunal synvinkel 
och samtidigt knappast något den enskilde kontakt-
personen kan skära guld med täljkniv på.

Ur denna studie vill jag här göra några axplock och 
problematisera tre aspekter: graden av autonomi i re-
lationen mellan uppdragsgivaren och kontaktperso-
nen, bristen på transitivitet (överförande av vänskap) 

i relationen och problemet med att kontaktpersonin-
satsen blivit en standardiserad tjänst. Men först något 
om hur kontaktpersonverksamheten har utvecklats.

Bakgrunden
Insatsen kontaktperson växte fram ur FUB:s an-
strängningar att göra livet för utvecklingsstörda på 
institutioner mera drägligt. Insatsen skulle kom-
plettera de dåvarande omsorgsstyrelsernas kurativa 
insatser5.  Skillnaderna mellan hur landstingen be-
handlade insatsen uppfattades snart av statsmakten 
som besvärande. Av de drygt 30 000 personer – fö-
reträdesvis vuxna – som vid slutet av 1980-talet var 
inskrivna i de s.k. särskilda omsorgerna (10, 11), var 
det i vissa landsting bara två till tre procent som hade 
kontaktperson medan det i andra kunde vara fem-
ton procent. Åren före omsorgslagens upphörande 
hade den genomsnittliga andelen i landet stigit till 
tjugo procent för att sedan fortsatt tillväxa. Jämför vi 
året efter LSS ikraftträdande (1995) och idag så har 
antalet ökat från drygt 10 000 till knappt 20 000. En 
procentuell tillväxt som bara överträffas av ledsagare 
samt korttidsvistelse bland LSS-insatserna6.

Svarar mot behovet av ökad individualism
Ett av många sätt att tolka den iögonfallande expan-
sionen av insatser av kontaktpersonens art – tillsam-
mans med bl.a. ledsagare och den långt mera befors-
kade personliga assistansen – är att de bättre svarar 
mot den ökande och institutionaliserade individua-

Ove Mallander. Nära 
vänskap? En analys 
av kontaktperson 
enligt LSS. 498 sid. 
Égalité 2011.Pris på 
Bokus 282:- och på 
Adlibris 268:- . 
Kan också  
beställas från 
www.egalite.se

2Jag använder fortsättningsvis det mera formella begrep-
pet ”brukare” framför det bland kontaktpersoner närmast 
allenarådande ”kompis” för att undvika förvirring då också 
”brukaren” ofta talar om kontaktperson som sin kompis. Där 
kompis trots detta förekommer syftar det således på bruka-
ren, inte kontaktpersonen. 

3Att detta till synes så okomplicerade förhållande inte är helt 
enkelt framgår dels av de skilda funktioner som kontaktper-
sonen enligt de nämnda lagarnas förarbeten förväntats upp-
fylla (metaforiskt uttryckt rådgivaren, fritidspedagogen, ta-
lesmannen, emotionella stödpersonen och t.o.m. under en 
period samordnaren) liksom att förhållandet mellan kompis 
och vän är långt ifrån oproblematiskt (6, kap 1.3 samt beträf-
fande vänskapsbegreppet kap 10–11).  
4Fortsättningsvis diskuteras bara kontaktperson enligt LSS 
när inget annat uttryckligen sägs.

5 Med kontaktperson åsyftades då någon som frivilligt hjäl-
per en annan person, där den senare själv ”är förhindrad att 
lösa sina praktiska problem, eller som har sådana emotio-
nella behov, som inte kan tillfredsställas om man inte vidtar 
dessa speciella åtgärder”(11 sid 15). 

6Ledsagare har för övrigt från 2009 börjat minska i antal 
och dessutom ville LSS-kommittén helt ta bort servicen i 
dess nuvarande form.
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lismen i samhället (1) och kraven på att brukaren/
medborgaren aktivt själv skall styra över sitt liv och 
därmed insatsernas innehåll. Expansionen av dessa 
”nya sociala stödformer” kan då ses som ett svar på 
den kritik som under främst 1990-talet riktades mot 
välfärdsstaten. Den sades vara alltför byråkratisk och  
professionsdominerad och den anklagades för att  
förlita sig på standardiserade insatser, vilket gav litet 
utrymme för den enskilde med funktionsnedsätt-
ningar att själv råda över sitt liv och sin vardag (4).   

Oklar målsättning
Målsättningen med kontaktperson är inte alldeles 
klar men vid LSS-lagens tillkomst framhölls att kon-
taktperson var en insats som bl.a. skulle bidra till att 
brukaren skulle få en rikare fritid och bryta en so-
cial isolering. En rikare fritid genom att kontaktper-
sonen bidrog till att kompisen kom i kontakt med 
förut okända fenomen och erfarenheter som gav nya 
stimulerande upplevelser samt vidgade vyer och att 
han eller hon därmed lärde sig nya saker. 

Den sociala isoleringen skulle hanteras genom att 
kompisens nätverk genom kontaktpersonen vidga-
des bortom det ”vanliga”  av främst anhöriga, avlö-
nad personal och andra människor med funktions-
nedsättningar, där den senare relationen i huvudsak 
förklarats med olika varianter på tesen ”likar söker 
likar” när det gällde valet av vänner och bekantskaper 
(2, 9).                

Kontaktperson passar inte alla
Hur kan en service som bevisligen är populär bland 
brukare vara problematisk? I takt med att nya grupper 
tillkommit i Omsorgslag och LSS har den ursprung-
liga målgruppen vidgats till att idag omfatta LSS tre 
personkategorier med alltmer isärgående behov bl.a. 
beträffande fritiden. 

Det standardiserade tidsupplägget och avsaknaden 
av speciella erfarenhetskrav förefaller fungera väl för 
kompisar från personkrets 1 och för dem inom per-
sonkrets 3 med fysiska funktionsnedsättningar. Däre-
mot är erfarenheterna inte lika självklart positiva när 
det gäller den senare gruppens psykiska motsvarig-
het. 

Den oklara och opreciserade innebörden av insat-
sen och den standardiserade enhetligheten i tilldel-
ning av tid samt vardagsorienteringen, blir i detta ljus 
både dess styrka, och dess största svårighet. 

I studien rapporterar kontaktpersonen till kom-
pisar med psykiska problem om dels en otillräcklig 
timtilldelning7, men framför allt egna alltför begrän-
sade kunskaper om de svårigheter denna grupp står 
inför. 

Så här beskriver t.ex. en kontaktperson sin kompis 
när denne är inne i en akut sjukdomsfas: 

De är väldigt utagerande. De skadar sig själva, 
de manipulerar, de kör över en totalt om man inte 
kan det här med att sätta gränser och vet vad det vill 
säga att de kommer med blodiga sår i ansiktet och att 
man bara säger: ”jaha, skall du inte ta och torka dig 
innan vi går ut”. Där måste man ha lite kunskap 
innan. Men annars tycker jag att i de flesta fall be-
höver man inte alltså så mycket kunskap.

Trots att vissa kommuner börjat tillämpa en gene-
rösare timtilldelning för denna grupp är behoven på 
grund av de individuella skillnaderna ibland ännu 
större. Dessutom kan behoven förändras snabbt och 
kontaktpersonens erfarenheter kan kännas otillräck-
liga. Samtliga intervjupersoner med denna bakgrund 

7Flera kommuner ger denna grupp en större, (bland t.o.m. 
dubbel) timtilldelning, sannolikt just av nämnda skäl.

Martina Ceder-
qvist med sin 
kontaktperson 
Stina Andersson.
Foto: Stefan 
Ilstedt.
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understryker detta men man är likaså noga med att 
inte diabolisera sina kompisar och deras grupp.    

Här skulle man som alternativ kunna snegla på de 
övriga skandinaviska lösningarna. I Danmark är kon-
taktperson av tre slag: 

• fast anställda/professionella (nio av tio), 
• honnorarlønnede (ungefär som vår 
   kontaktperson) samt 
• oavlönade frivilliga. 

Detta system medger en successiv anpassning av stö-
det beroende på hur akuta problemen är samt ger i 
”besvärliga” faser tillgång till den i citatet efterlysta 
kunskapen. 

I Norge utsträcks ambitionen till långt vidare mål-
grupper samtidigt som utbudet är vida mera differen-
tierat och dessutom har det byggts upp ett system för 
utbildning av handläggare för att säkra en likartad 
kompetens i kommunerna8.

Stor handlingsfrihet
En ordinär handläggare har ett stort handlingsutrym-
me, men ramstyrs ändå av organisation, regelsystem, 
ledarskap, konventioner m.m. Men vad gäller för 
kontaktpersonen? Vilken styrning kan uppdragsgi-
varen utöva över kontaktpersonerna och relationen? 

Att vara kontaktperson är just ett uppdrag, ingen 
anställning. Utöver att vara bunden av tystnadsplikt 
och en oklar bekräftelseordning att man har träffat 
sin kompis, är handlingsfriheten formellt mycket 
vidsträckt. Men detta innebär också att LSS-handläg-
garna saknar egentliga kontrollmöjligheter av rela-
tionen utöver nämnda krav på underlag för utbetal-

8 Ursprungligen var målgruppen människor med funktions-
hinder och äldre, numera även missbrukare, nyanlända in-
vandrare samt s.k. multiproblemfamiljer. Tjänsteutbudet är 
inte bara som i Sverige individuellt utan också grupporien-
terat och ibland organiserat i samverkan med frivilligorgani-
sationer. Se (6). 
9 Att utröna hur de föreskrivna paragraferna (§21-24 LSS) 
har materialiserats efter ikraftträdandet 2005 (då mitt em-
piriska material färdiginsamlats) skulle kräva en särskild 
undersökning. Den centrala frågan är vilka inskränkningar 
(t.ex. en utökad formell rapporteringsskyldighet för den en-
skilda kontaktpersonen av vad som skett vid mötena etc.) 
som skett och hur det påverkat viljan att anta uppdraget i 
en redan besvärlig rekryteringssituation. Att döma av mina 
muntliga kontakter med handläggare förefaller ingen ytterli-
gare rapporteringsskyldighet ha ålagts kontaktpersonerna.

ning av ersättningar trots att lagstiftningen faktiskt 
föreskriver en dokumentationsskyldighet 9 . 

Myndighetskontakten är således ytterst begränsad. 
En kontaktperson uttrycker detta lite tillspetsat att 
efter beslutet har han inte haft med denna förvalt-
ning att göra:

Nej dit har jag bara skickat papperna. Jag har inte 
ens sett människan. Så det vet jag inte ens vem det 
är. ..//..Nej, jag tror inte de tar någon kontakt. Jag 
vet inte. Jag har aldrig hört att det är nån av oss 
kontaktpersoner som har. 

Om vi till detta lägger ett outtalat kontrakt (vad jag 
i studien kallat den underförstådda icke-interventio-
nen) mellan kontaktpersonen och övrig personal, 
baserat på att var och en sköter sitt, blir resultatet 
sammantaget ett handlingsutrymme som är närmast 
obegränsat. På vad sätt är detta problematiskt? 

Denna handlingsfrihet är säkert av godo vad anbe-
langar idérikedom i vad man företar sig liksom att 
det finns anledning att tro att det underlättar rekry-
teringen. 

Liten insyn
Samtidigt har myndighetsutövarna bara undantags-
vis insyn vad som sker, vilket gör att missförhållanden 
och övergrepp aldrig kan uteslutas. 

Det i studien visade fenomenet att övriga berörda 
personalgrupper inte heller ”lägger sig i” och där-
med sällan torde slå larm, gör att vi faktiskt inte har 
en aning om hur det förhåller sig på denna punkt. 
Mot detta kan anföras att det faktiskt inte uppdagats 
några grava missförhållanden och att den ekonomis-
ka ramen knappast lockar äventyrare på det sätt som 
så olyckligt varit fallet när det gäller den betydligt 
penningstinnare verksamheten personlig assistans.    

Överföring av vänskap
Blir mina vänner dina vänner? Uppstår självständiga 
relationer mellan kontaktpersonens vänner och bru-
karen respektive mellan brukarens nära och kontakt-
personen? 

Detta förefaller nästan aldrig vara fallet. Det finns 
flera skäl, men den främsta anledningen synes vara 
att relationen har en närmast privat karaktär. Många 
kontaktpersoner i intervjuerna gav eftertryckliga be-
lägg för att det ofta var brukarna själva som ville ha 
det så. 

En kontaktperson berättar t.ex. att när hon föreslog 

Att vara kontaktperson är 
just ett uppdrag, 

ingen anställning. ”
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att en av de medboende på gruppbostaden skulle 
kunna få följa med henne själv och hennes kvinnliga 
brukare till parken och äta våfflor så var det som att 
sätta eld på en krutdurk. Hon blev så arg. 

Aldrig i livet! .//..Du och jag, inga andra. Nej, 
nej, nej, det går inte”. Hon ville inte..//... Men så 
menade jag att det hade inte gjort något om hon hade 
någon annan med sig som aldrig kom ut. ”Ja”, säger 
hon, ”jag vet det är synd om dom, men nu är du min 
kontaktman”. Så ville hon inte prata mer om det.

Förekommer någon annan (t.ex. kontaktperso-
nens familj) så är dennes uppgifter närmast av ser-
vice-karaktär (kör kontaktpersonen och brukare till 
evenemang etc.) eller kortvarigt deltagande (dricker 
kaffe tillsammans med paret). När detta är avklarat 
är det åter bara paret som gäller 10. 

Detta kan vara problematiskt på två sätt. Att bryta 
en social isolering innebär ju att själv etablera egna 
relationer. För de flesta sker detta genom just att so-

ciala band fördjupas vilka förmedlats av någon annan 
person11 . 

Om kontaktpersonen är en av fåtaliga relationer vid 
sidan av anhöriga, personal och gelikar blir det en 
tung börda att axla om man skall vara den enda dörr-
öppnaren till nya relationer. Bristen på överföringen 
av relationen till vänner kan förefalla märklig. Ibland 
blir ju brukaren och kontaktpersonen vänner. Där-
med borde det finnas en möjlighet att bredda kontak-
terna till fler relationer. Tyvärr blir det sällan så. Om 
brukarens och kontaktpersonens relation sedan upp-
hör är brukaren tillbaka på ruta ett, dvs lika isolerad 
som i utgångsläget. Men med ytterligare en erfaren-
het av att inte räcka till eller vara ”socialt intressant”.      

Betyder mycket
Avslutningsvis är det värt att understryka huvudin-
trycket: Kontaktperson är en insats som betyder myck-
et i brukarnas liv såväl socialt som utvecklingsmässigt. 

Men även solen har sina fläckar. Det finns inbyggda 
spänningar även i denna populära sociala insats. 

Att den dessutom är billig gör det sannolikt att den 
i växande omfattning kommer att användas både som 
LSS- och SoL-insats. Men när något växer omskapas 
det också och därmed förändras förutsättningarna 
för dess verksamhet. Därför bör alla inneboende pro-
blem så tidigt som möjligt läggas på bordet och bli 
föremål för diskussion.  

10 Detsamma gällde för brukarens vänner vivasi kontakt-
personen, men detta är mindre problematiskt utifrån syftet 
med verksamheten. Eftersom privatheten ofta upprättas i 
en offentlig miljö (i allt väsentligt utanför hemmet) är det 
av stort intresse att se hur mötena går till och hur ”privat-
het” upprättas, något som jag tillsammans med en kollega 
påbörjat en särskild studie kring. 
11 Läsaren kan ju rannsaka sin egen vänkrets och se hur 
många av dem som (inom eller utom arbets-/studieplatser) 
förmedlats via andra relationer.

Om kontaktpersonen är en av 
fåtaliga relationer vid sidan av 
anhöriga, personal och gelikar 
blir det en tung börda att axla
”
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U lf Kristersson (M) år socialförsäkringsminis-
ter och Maria Larsson, KD, är ansvarig för 
stödet till funktionshindrade. I dagarna har 

de fått ett öppet brev från flera företrädare inom in-
tresseorganisationerna för funktionshindrade.

Bakgrunden är att ett assistansbolag i Örebro nu 
lanserat assistansboende i grupp, en idé som snabbt 
spridit sig eftersom den är lönsam både för assistans-
bolagen och kommunerna.

Sedan april 2010 hyr assistansbolaget ut sex lägen-
heter till vuxna personer som var för sig har omfat-
tande hjälpbehov hela dygnet. Lägenheterna ligger 
sammanlagda med ett gemensamhetsutrymme som 
i en gruppbostad enligt LSS. Försäkringskassan har 
beslutat om personlig assistans för var och en trots 
att det i Socialförsäkringsbalken stadgas att assis-
tansersättning inte får lämnas för den som bor i en 
gruppbostad. Assistansbolaget projekterar ytterligare 
likartade boenden i flera städer.

Socialstyrelsen har uttalat sig i ärendet och menat 
att boendet inte kan anses utgöra en gruppbostad då 
de som bor där har sina egna personliga assistenter 
och inte har beviljats insatsen gruppbostad. Och För-
säkringskassan anser att då Socialstyrelsen inte anser 
att det är en gruppbostad kommer kassan att fortsätta 
att betala ut ersättning till de boende.

Skrivelse till regeringen
Karl Grunewald har nu tagit initiativ till en skrivelse 
till regeringen där man protesterar. I skrivelsen skri-
ver man bland annat:

”Den berörda bostaden uppfyller kriterierna för en 
gruppbostad vad gäller utformning, syfte och de 
boendes behov. Socialstyrelsens argument faller 
utanför kriterierna och Försäkringskassan är skyl-
dig att göra en självständig bedömning av Social-
försäkringsbalkens stadgande, vilket inte skett.
...
De sex personer som hyr bolagets lägenheter tillhör 
alla LSS personkrets och har ett omfattande hjälp-
behov identiskt med det som de har som bor i en 

gruppbostad. Bostaden är utformad som en sådan. 
Skillnaden ligger i att staten istället för kommunen 
betalar driften.
...
Incitamenten i utvecklingen av boenden i grupp av 
personer med personlig assistans ligger i bolagens 
förtjänster och i kommunernas intresse av att av-
lastas utgifter för gruppbostäder – i praktiken en 
(enorm) kostnadsövervältning från kommun till 
staten, inte förutsett i någon av de statliga utred-
ningarna. 
  Syftet med personlig assistans är att stärka den 
enskildes möjligheter att leva ett självständigt och 
oberoende liv, dvs för barn och ungdomar att bo 
i familj och vuxna i egen bostad. Därför betonas 
att personlig assistans alltid bör övervägas som 
alternativ för barn och ungdomar till att bo utan-
för föräldrahemmet och för vuxna till att bo på en 
institution. Att ett boende i grupp räknas som en 
institution framgår av att assistansersättning inte
utgår för den bor i en bostad med särskild service 
för barn och ungdom eller i en gruppbostad. Här 
gör regeringen en tydlig markering mellan gruppbo-
ende och  serviceboende, i vilken den boende har 
rätt till personlig assistans.
...
Vi uppmanar därför regeringen att förtydliga för-
utsättningarna för assistansersättning så att nya 
institutionella boendeformer inte etableras i strid 
med den gällande funktionshinderpolitiken.

Undertecknare av det öppna brevet är Emma Jo-
hansson för Stiftarna av Independent Living i Sverige, 
STIL, Adolf Ratzka för Independent Living Institut, 
ILI, Vilhelm Ekensteen för Intressegruppen för Assis-
tansberättigade, IfA, Maria Johansson för Förbundet 
för ett samhälle utan rörelsehinder, DHR, Magnus 
och Gerd Andén för Föreningen JAG, Agnetha Mbuy-
amba för Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn 
och Ungdomar, RBU, Karl Grunewald för Stiftelsen 
Utvecklingsstörda i Fokus.

      H H

Öppet brev 
om olaglig
assistans 

i gruppbostad
Ulf Kristersson och... ... Maria Larsson har fått brev.
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S exualkunskap blev obligatoriskt så tidigt som 
1955 i den svenska skolan, men fortfarande 
tycks tillgång till information om den egna 

kroppen, sexualitet och relationer vara bristfällig för 
ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning 
(IF). De nationella målen för sexualkunskapen är 
alltför allmänt hållna och inte heller är de anpassa-
de utifrån varierande utvecklings- och intellektuella 
nivåer. Den intellektuella funktionsnedsättningen 
medför också att ungdomarna inte har samma möj-
ligheter som andra att delge varandra kunskaper. 
Ambivalensen är stor hos personal i särskole- och 
habiliteringsverksamheter och oro för oönskade gra-
viditeter, sexuella övergrepp och andra sexuella risk-
situationer gör att man är osäker rörande vad, hur 
och vilka som ska förmedla dessa kunskaper.

Vad vet vi om sexualupplysning?
Att skolans sexualupplysning tar sin utgångspunkt i 
det heterosexuella paret eller familjen har uppmärk-
sammats mycket de senare åren. För unga med IF, 
som befinner sig i en beroendesituation, kan det 
vara särskilt svårt att finna alternativa sätt att vara el-
ler leva. Den intellektuella funktionsnedsättningen 
ses som tillräckligt ”annorlunda”, och andra sexuella 
riktningar och variationer än de gängse heteronor-
mativa osynliggörs. 

 Unga med funktionsnedsättningar kan därmed ha 
svårare än andra att ”komma ut” som homo-, bi- eller 
transpersoner. Dagens skola innehåller också köns-
stereotypa drag, där flickor antas vara kärleks- och 
relationsorienterade, medan pojkar ses som drifts-
styrda och får utgöra normen för sexualiteten. Hur 
detta påverkar unga med IF som dessutom växer upp 
i en ”kvinnlig omsorgsvärld”, vet vi ännu mycket litet 
om förutom att det påverkar.

En av de få modeller för sexualkunskap som ut-
vecklats för målgruppen unga med intellektuellt 
funktionshinder  är ASS, Anpassad Sex- och Samlev-
nadskunskap. I den betonas flexibilitet, att se bred-
den av olika sexuella uttryckssätt och riktningar, 
samt att uppmärksamma olika livserfarenheter och 
individuella variationer. Gruppens heterogenitet vad 
gäller grad av intellektuell funktionsnedsättning gör 
det angeläget att definiera sexualitet som ”bredare 
än samlag”, dvs. att inkludera flirt, kroppskontakt, 

kroppskänsla, onani, petting, kyssar m.m. Anpass-
ning i förmedling av kunskap bör ske i förhållande 
till olika mognadsnivåer och livserfarenheter samt 
vara verklighetsanpassad utifrån individens unika si-
tuation. 

Fortfarande saknar personal i särskole-, omsorgs- 
och habiliteringsverksamheter oftast både utbild-
ning och handledning i sex- och samlevnadsfrågor. 
Dessutom kan föräldrars negativa reaktioner, kolle-
gors inställning samt samhällets fördomar leda till 
svårigheter att bedriva undervisning i sexualkunskap. 
Sammantaget innebär detta att unga med IF inte har 
samma tillgång till sexualkunskap som andra ungdo-
mar, och riskerar sexuell ohälsa. 

Erfarenheter av sexualkunskap
För att få fördjupad kunskap om de ungas egna er-
farenheter av sexualkunskap, har 16 elever, 7 killar 
och 9 tjejer, i åldrarna 16–21 år intervjuats. De går på 
nationella och individuella program på gymnasiesär-
skolan. 

 I intervjuerna framkommer stora variationer bland 
ungdomarna vad gäller kommunikations- och språk-
förmåga. Vissa uttrycker sig med enstaka ord, medan 
andra är mycket verbala och har ett omfattande ord-
förråd. Några använder förvisso många ord, men är 
osäkra på deras innebörder. Betydelsen av ”sexual-
kunskap” är exempelvis oklart för flera. En artonårig 
kille på nationella programmet funderar över frågan: 
Vad är sexualkunskap för dig?

Ingen aning… men att ha sex, tror jag.
De flesta har svårt att minnas om de överhuvudta-

get haft sexualkunskap. Några kan erinra sig att de 
haft sexualkunskap, om frågan istället gäller om man 
varit med i en tjej- eller killgrupp.

”Ägget kläcks i mammans mage och så kom-
mer bebisen ut” .

Kunskaper om sexualitet
Ungdomarna påpekar att kunskaper om hur krop-
pen fungerar är viktiga, och berättar att det är också 
det som lärarna tar upp. En nittonårig kille som går 
i en yrkesträningsklass berättar: 

Så vi tog ju upp det där med att håret växer upp 

Vad vet ungdomar 
i särskolan om sex?

Av Lotta Löfgren Mårtenson
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och så… när spermierna kommer. Det tycker 
jag är… jag lyssnade väldigt mycket på det. 

Även om ungdomarna säger att de fått lära sig hur 
barn blir till, och hur man undviker att bli gravid, så 
har många en otydlig bild av hur fortplantning går 
till. En artonårig tjej, som går i en verksamhetsträ-
ningsklass, redogör för förloppet: 

Det är kvinnan och mannen. Han har en snopp. 
Och sen är han nära mammans mage. Och sen 
knäcks ägget i mammans mage och kommer 
ut! På olika sätt, härifrån (pekar mellan benen) 
eller härifrån på magen.

Sexualkunskapen i särskolan betonar också vikten 
av att skydda sig och använda preventivmedel, fram-
förallt kondom, berättar eleverna. Förutom kropps-
kunskap är detta något som de intervjuade ungdo-
marna själva tycker är den viktigaste kunskapen. Men 
flera berättar att de har fått information när de varit 
alltför unga. Exempelvis har man i de lägre årskul-
larna fått träna på att sätta kondom på en attrapp, 
vilket upplevts som genant särskilt för tjejerna. En 
artonårig tjej berättar om sexualkunskapen i sjätte 
årskursen:

Och så skulle man typ trä en kondom på en 
låtsaskuk (skratt)!
Hur var det då?
Pinsamt! 

Ytterligare exempel på sådant som kommit upp allt-
för tidigt, enligt ungdomarna, är förlossningsfilmer, 
vilket har upplevts som skrämmande. En artonårig 
tjej, som går på ett nationellt program, menar att hon 
blivit avskräckt från att själv skaffa barn i framtiden. 
Hon säger upprört: 

Och så visade hon också film om hur ett barn 
föddes… och efter det så, jag vill ALDRIG ha 
barn! Nej, aldrig barn…! En del måste ju klippa, 
usch! […]. Nej, det är ändå mer ekologiskt att 
adoptera!

Men sexualkunskap ska inte enbart handla om gra-
viditet, samlag och pubertet, poängterar flera. Det är 
viktigt att ta upp relationer, kärlek och vänskap också. 
Bland tjejerna är det flera som nämner att de pratat 
mer om relationer och vänskap i tjejgrupperna än 
om sexualitet. 

Bild: Maria Korpskog.

Svårt att
hitta någon
Ensamhet, utan-
förskap och mob-
bing är sådant som 
flera tar upp som ange-
lägna ämnen att prata 
om. Flera av dem som in-
tervjuats är blyga och tyst-
låtna, och säger att det är svårt 
att hitta någon och veta hur
 man flirtar. En artonårig kille 
säger: 

Det är… hur man får en tjej
och sånt. Jag har lite svårt
för det […].… jag har problem. Jag hittar ingen 
tjej som jag gillar. Alltså… jag har en kompis 
som… har som… alltså, som kan flörta med tje-
jer och så…[…] Jag brukar få tips ibland. Han är 
ganska bra på det. Ibland får jag tips och ibland 
får jag gå.

Generellt sett fokuserar sexualkunskapen på hete-
rosexualiteten. De få som upplever sig som homo-, 
bi- eller transsexuella kan därför riskera att känna sig 
ännu mer utanför.  En nittonårig kille som går yrkes-
träning säger: 

Ähm… vi tog upp lite sånt också.
Var det bra eller dåligt tyckte du?
Det var bra för jag har själv… varit ihop med en 
kille tidigare.

Även om forskning visar att majoriteten av alla 
ungdomar idag har sett pornografi, antingen frivil-
ligt eller ofrivilligt, så uppger dessa ungdomar sam-
stämmigt att detta inte är ett angeläget ämne att ta 
upp på sexualkunskapen. Däremot berättar flera om 
riskerna med att vara ute på Internet, och menar att 
detta är ett angeläget ämne att tala om. Men man kan 



16                                 INTRA 4 • 1117                                 INTRA 4 • 11

även råka illa ut i verkliga livet, påpekar några, och 
det är viktigt att få kunskap om hur man ska undvika 
detta också. 

”Jag glömmer alltid det vi lärt oss” 
Olika grader av svårigheter att förstå och koncentre-
ra sig förekommer bland alla som intervjuats. Några 
beskriver att det är lättare att komma ihåg när man 
är intresserad av ämnet, såsom de flesta uppger att 
de är av sexualkunskap. En sjuttonårig kille på ett 
nationellt program funderar och säger:

Jag tror att om det är spännande, som detta, då 
kommer man ihåg. Men om det är sånt … som 
inte har sån uppmärksamhet för, då bryr man 
sig inte. […]. Alltså, det här (sexualkunskap) 
tycker ju jag är intressant. 

Flera ger förslag på hur inlärningen skulle under-
lättas. Här framkommer bland annat vikten av att få 
lära sig på olika sätt, exempelvis läsa böcker, se film, 
göra rollspel och diskutera. Det är svårt att bara prata, 
uppger flera av ungdomarna. Några föreslår RFSU:s 
nya upplysningsfilm, som under tiden för intervju-
erna gick på TV i en serie avsnitt. En sjuttonårig tjej 
som går på estetiska programmet, berättar varför 
hon tycker om att se på film: 

Jo, där lär man sig… för när man har tittat… då 
har man det inne i huvudet och sånt… När man 
pratar om det, då brukar man glömma det.

Men det är inte alla de intervjuade ungdomarna 
som kan läsa. Någon tipsar därför om att använda 
ljudböcker, som man kan lyssna på. En artonårig tjej 
poängterar att det är bättre med flera olika böcker, 
och föreslår att läraren eller någon elev läser högt 
under lektionen. Hon berättar att de fick läsa själva i 
den bok som användes på sexualkunskapen på hög-
stadiet och att det var svårt för många.

Könsindelade grupper?
Ungdomarna påtalar behovet av att få diskutera det 
som upplevs som viktigt och angeläget i mindre grup-
per. De flesta tycker dessutom att det är bättre att 
ha könsindelade grupper, eftersom det kan upplevas 
som genant att prata om sexualitet med både tjejer 
och killar i samma grupp. En sjuttonårig kille berät-
tar att det är lättare att prata med killar:  

Killar kanske har privata saker för sig själv. 
Kanske finns det tjejer också, som inte vill prata 
framför killar.

Några anser istället att det är bra med blandade 
grupper, så att man får höra vad andra säger och tän-
ker. Ytterligare ett sätt är att först vara tjejer och killar 
för sig, och sedan tillsammans i en mixad grupp. Men 
en artonårig tjej påpekar att det trots allt skapas en 
annan slags trygghet om man enbart är tjejer eller 
killar, eftersom synen på sexualitet utifrån ett köns-
perspektiv ser olika ut. Hon fortsätter: 

Ifall man pratar med en tjejkompis så bryr dom 
sig inte… ”jag har haft sex med åtta stycken” 
… då bryr dom sig inte… men ifall det är kil-
lar ”åtta stycken?? Hon som är så ful”, kanske 
dom tänker… eller ”vilken slampa hon är” […]. 
Så jag vet inte vad dom tänker, så därför måste 
man va lite… dom kanske tänker på ett annat 
sätt, men tjejer bryr sig inte lika mycket.

Enbart några enstaka föreslår rollspel och/eller 
värderingsövningar som pedagogisk metod, även om 
det är något som ofta föreslås i pedagogiska vägled-
ningar för sexualkunskap. En förklaring kan vara att 
det inte är så många som vet vad det är. En nittonårig 
tjej lyser upp, när hon får exempel på vad det kan 
innebära. Då säger hon att det kan vara viktigt att tip-
sa varandra om hur man ska göra slut eller bli ihop: 

Vissa vågar ringa, vissa vågar typ bara titta på 
en […]. Man vill, men det händer ingenting!
Är det viktiga saker att tipsa varandra om?
Ja, det är det… så man får hjälp.

Ytterligare några tipsar att det är lättare om man 
får skriva upp saker på ett papper. Då kommer man 
ihåg det lättare, eftersom man kan titta på under ti-
den och efteråt vad man skrivit upp. Ett annat förslag 
på hur undervisningen kan bli bättre, och i större 
utsträckning utgå från elevernas kunskapsbehov, är 
att skriva frågor i förväg och lägga dem i en anonym 
låda, eller att få skriva egna berättelser om kärlek och 
sexualitet.  En sjuttonårig kille, som går på ett natio-
nellt program, säger:

Man kunde skriva en dröm […]. Det hade varit 
häftigt att göra så! Sin drömtjej (skratt!)

”Jag vill ha nån att prata med”
Enbart ett fåtal av ungdomarna berättar att de har 
talat med vänner om sex, och att det också är där de 
har fått sin kunskap. Dessa unga går på ett nationellt 
program, och har en lindrigare intellektuell funk-
tionsnedsättning som även innebär möjligheter att 
läsa sig till information på egen hand. Men övriga är 
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överens om att skolan har varit den viktigaste källan 
för kunskapsinhämtning. En artonårig tjej säger att 
hon egentligen inte vill gå i gymnasiesärskolan över-
huvudtaget, inte heller vill hon prata med någon om 
hur ledsen hon känner sig innerst inne. Hon berät-
tar: 

Nej, jag pratar inte så mycket med mina föräld-
rar. 
Har du syskon du kan prata med?
Nej, jag pratar inte med han heller. Jag pratar 
inte med nån (börjar gråta).

Flera av de unga vill helst att det ska vara en välbe-
kant lärare, exempelvis klassläraren eller en annan 
yrkesperson på skolan, som har hand om sexualkun-
skapen eftersom det kan upplevas som känsligt att 
tala om sexualitet med dem man inte känner. En sex-
tonårig kille säger lite eftertänksamt: 

… kanske sin vanliga lärare om man känner sig 
… blyg… som man annars ofta snackar med.

En sjuttonårig tjej som går i en estetklass poäng-
terar att könet är det viktigaste; att det är en kvinna 
som håller i sexualkunskapen för tjejerna. Sedan spe-
lar det ingen roll om hon är lärare på skolan eller 
kommer utifrån.  Andra föreslår att det istället ska 
vara någon som kommer utifrån och håller i sexual-
kunskapen, exempelvis från ungdomsmottagningen, 
RFSU eller från en annan skola. En artonårig kille 
betonar att det är bra om man inte känner varandra 
sedan tidigare, och att personen bör ha humor. En 
sjuttonårig kille på ett nationellt program menar att 
det helst ska vara någon från ungdomsmottagningen:

Det skulle va bra! Att nån berättar hur man gör. 
Så att man inte går och gör fel! Och hon blir 
gravid! Det vill inte nån. 

Ungdomarna menar att det är angeläget att un-
dervisningen sker återkommande, i olika åldrar och 
livsfaser eftersom det varierar vad som uppfattas som 
intressant och relevant. 

En artonårig tjej säger att hon inte förstod allt som 
togs upp på sexualkunskapen när hon var yngre, men 
att hon mognat mycket nu. 

I 14–15 årsåldern är det exempelvis angeläget att få 
veta i vilken ålder man lagligt sett får ha samlag, och 
om hur kroppen fungerar. En nittonårig kille som 
går tredje året i en yrkesträningsklass berättar att han 
hade sexualkunskap första gången när han gick för-
sta året på gymnasiesärskolan, och att det borde varit 
tidigare.

Därefter är det bra att ha sexualkunskap när man 
är 16–17 årsåldern, för då handlar det om hur man 
har sex och hur man skyddar sig från graviditet och 
könssjukdomar, menar ungdomarna. Det är också 
bra att ta upp att man ska ha sex när man själv vill, 
och inte för att man tror att alla andra har det. En 
nittonårig tjej berättar att hon hade sexualkunskap i 
sexan senaste gången, men tycker att det var alltför 
tidigt. Hon säger: 

Det hade varit bättre att ha det typ nu, när man 
är äldre och … alla har ju pojkvänner och flick-
vänner nu. Vi har ju sex.

När man är 19–20 år vill man prata om hur det är 
att vara ihop med någon, om man ska vara ihop med 
många eller bara en. Dessutom är det bra att veta hur 
man gör slut. Då är man mer mogen och vill prata om 
relationer och känslor, säger flera.

Diskussion
Så, vad innehåller då den sexualkunskap som riktas 
till unga med intellektuellt funktionshinder? Enligt 
ungdomarna själva fokuseras vikten av att använda 
preventivmedel/att skydda sig mot oönskade gravi-
diteter och könssjukdomar, att akta sig för sexuella 
risksituationer, samt det oönskade i att titta på porno-
grafi. Dessutom framkommer att kunskapsförmed-
lingen utgår från en heterosexuell norm och innefat-
tar att helst undvika samlag. Man bör uttrycka kärlek 
och vänskap i högre utsträckning än sexualitet. 

Orsakerna till denna överlag restriktiva inriktning 
kan hänföras till omgivningens ansvarskänsla inför 
den unges sexualitet. Utifrån oro för de ”mörkare” 
sidorna av sexualiteten beskyddas de unga. 

Då det verkar vara ovanligt att lära sig om sexuali-
tet via varandra eller oavsiktligt vid spontana tillfällen 
utanför klassrummet, är särskolans sex- och samlev-
nadsundervisning extra viktig, vilket även ungdomar-
na påpekar. De ser på sin sexualitet som en värdefull 
aspekt i livet istället för en riskfaktor. Vetskapen om 
det är till hjälp i balansgången mellan de ungas egna 
behov och omgivningens oro. Genom kritisk pedago-
gik kan även subtila sexuella normer och koder läras 
ut på ett konkret vis, så att unga med intellektuellt 
funktionshinder själva kan lära sig att ta ansvar för 
sin egen sexualitet. 
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För inte så länge sedan pratade jag med en duktig 
boendestödjare i en mellansvensk stad. Hon berättar 
engagerat för mig om de tjejer och killar som hon 
arbetar med. 

– Vi har t o m speciella tjej- och killgrupper som 
diskuterade kärlek och sex. 

Kul, tänkte jag. Men det var något som skavde i det 
där tjej- och killandet. Man möter det överallt. Det är 
käckt och ungdomligt men sanningen är ju att det 
inte är några tjejer och killar det handlar om. Det är 
ju vuxna män och kvinnor. 

Varför är det så att det i många sammanhang be-
traktas som helt naturligt att kalla vuxna med intel-
lektuella funktionshinder för barn eller ungdomar?  
Det är som om dessa personer bara hade tre åldrar: 
barn, ungdom och gammal.

”Våra ungdomar”
Inom FUB är det nästan regel – kanske beroende på 
att det är en föräldraorganisation – att man pratar om 
”våra ungdomar” och ofta menar personer som är 30 
år eller däröver. 

Men också inom verksamheter som borde veta 
bättre så återfinner man dessa försök att göra vuxna 
människor yngre än vad de är. 

Den eviga barndomen
Den norske sociologiprofessorn Johans Tveit Sand-
vin har skrivit om detta i antologin ”Bara funktions-
hindrad?”. 

Kategoriseringen av barndom påminner starkt om 
kategoriseringen av funktionshinder, skriver han.  
”Att nekas en självständig och aktiv aktörsstatus, att 
representeras av andra (familjemedlemmar eller 
professionella), att bedömas som mindre kompetent 
och berövad medborgerliga rättigheter” är känne-
tecknande för båda grupperna. 

Barn, ungdom och gammal
– men varför 

får man inte bli 

vuxen?
Barn förväntas vara beroende och sårbara, men 

samtidigt i utveckling mot senare roller som vuxna. 
Uppmärksamheten mot barnet är därför riktad dels 
mot omsorg och beskydd, dels mot uppfostran och 
socialisering. 

Om barnet har ett funktionshinder förstärks upp-
fattningen av barnet som beroende och sårbart. Vil-
ket i sig innebär att uppmärksamheten ännu mer in-
riktas på omsorg och beskydd. Sandvin skriver: ”Den 
övervakning, kontroll och korrigering som alla barn 
upplever i familjen, på barnavårdscentralen och i 
skolan förstärks och utvidgas. Nya instanser kopplas 
in, psykiatrin (BUP), nationella specialistmiljöer och 
lokal hälso- och socialtjänst. Det företas mätningar 
och tester, det genomförs speciella tränings- eller in-
lärningsprogram, och det hålls ständiga tvärfackliga 
möten. Funktionsnedsättningen representerar med 
andra ord både ett brott med och en (tidvis kraftig) 
intensifiering av den allmänna konstruktionen av 
barndom.”

Sandvin menar också att synen på barn som ofär-
diga och i utveckling kan stämma överens med synen 
på personer med utvecklingsstörning och att det där-
för finns ”en uppfattning också av vuxna personer 
med utvecklingsstörning som ’eviga barn’”.

Många får aldrig bli vuxna
Ungdom som social kategori är nyare än barndom. 
Långt in på 1900-talet ansågs de flesta som vuxna ef-
ter konfirmationen i 15-årsåldern.

Idag är ungdomstiden längre och ungdomskultu-
ren del av samhället på ett helt annat sätt än tidigare. 
Till en del hänger den samman med att steget till 
egen lägenhet, arbete och familjebildning hela tiden 
skjuts uppåt i åldrarna. 

För personer med funktionshinder blir detta ännu 
mer tydligt. Sandvin skriver: ”Hög arbetslöshet, fast i 
en permanent träningssituation, starkt beroende av 

Av Hans Hallerfors
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föräldrar och välfärdsstat samt bristande tillträde till 
bostadsmarknaden är alla drag som nämns för att ka-
rakterisera situationen för unga funktionshindrade. 
Det vi vanligtvis förbinder med övergången från sta-
tus som ungdom, till full status som oberoende och 
yrkesaktiv vuxen, är något som många funktionshind-
rade aldrig får uppleva.”

Kanske är det som Sandvin skriver, att många funk-
tionshindrade ”aldrig innefattas i vuxendom som so-
cial kategori, och att de istället blir kvar i en oklar 
roll som barn eller ungdom, eller vid en viss tidpunkt 
obemärkt går över i en roll som äldre”. Men han me-
nar ändå att det håller på att ändra sig. Den yngsta 
generationen med funktionshinder som präglats av 
integrationspolitiken, kommer inte att acceptera att 
bli förbarnsligade.

Personalens betydelse
En annan faktor som kan förklara varför personer 
med intellektuella funktionshinder inte tillåts vara 
vuxna, kan vara hur personalstödet ser ut. Det finns 
för det mesta två dominerande kategorier av perso-
nal. 

Den ena personalkategorin utgörs av kvinnor, de 
flesta med erfarenhet av barnafödande och uppfost-
ringsarbete. För många av dem blir arbetet i till ex-
empel en gruppbostad, en fortsättning av det arbete 
man utfört i det egna hemmet med att uppfostra och 
stödja sina egna barn. Eftersom omvårdnadsarbetet 
ofta liknar det stöd som man tidigare gett de egna  
barnen, kan det vara svårt att betrakta och bemöta 
mottagaren som fullt vuxen.

Den andra (och växande) personalkategorin ut-
görs av ungdomar som ofta har vårdarbetet som ett 
genomgångsyrke innan man bestämt sig för vad man 
egentligen vill bli. Eftersom man gärna vill hålla sig 
kvar i en ungdomsattityd som innebär en lättvin-
digare syn på ansvarstagande och mognad än vad 

vuxenblivandet kräver, så blir det naturligt att man 
förstärker denna inriktning också hos dem som man 
arbetar med. Ofta förväxlar man de annorlunda ut-
tryck som man möter med det egna ungdomliga be-
hovet av att protestera mot vedertagna normer och 
värderingar. Man gör de personer man arbetar med 
till bärare av sin egna ungdomliga drömmar om att 
slippa det inrutade Svensson-livet.

En annan, fullt mänsklig, mekanism som man kan 
studera i samvaron med personer med svåra funk-
tionshinder, är vårt behov av att förminska de uttryck 
för sorg, avundsjuka och lidande som man möter. 
Det gör man genom att ”förbarnsliga” dessa uttryck.  

Alla har rätt till sina olika åldrar
Alla har givetvis rätt att bli vuxna. På olika sätt kan 
omgivningen markera att man erkänner den rätten. 
För personer med utvecklingsstörning handlar vux-
enblivandet ofta om när man börjar arbeta i daglig 
verksamhet eller med annat arbete. Och när man 
flyttar till eget boende eller boende i gruppbostad. 
Att detta vuxenblivande inte ser riktigt likadant ut 
som för andra, förändrar ingenting i sak. 

Om personalen kan övertyga varandra – på hand-
ledning eller konferenser – att de man arbetar med 
är vuxna personer och att de inte minst därigenom 
förtjänar den respekt som man bemöter andra vuxna 
med, så skulle mycket bli bättre.

Och om föräldrarna kunde inse betydelsen av att 
stödja sitt älskade barn att ta steget in i den åtråvärda 
vuxenheten så vore ännu mer vunnet!

Läs mer:
Lars Grönvik, Mårten Söder. Bara funktionshind-
rad? Gleerups. 2008. 214 sidor. Pris 293 kr.
www.gleerups.se

Var tredje socialchef
klarar inte LSS

LSS är den lagstiftning som vållar de största proble-
men i kommunerna. Nästan var tredje socialchef kan 
inte leva upp till lagen. Man tvingas bryta mot den 
för att klara ekonomin. Det framgår av 130 enkätsvar 
från landets socialchefer som facket Vision – tidigare 
SKTF – har gjort.  Det handlar inte om att de funk-
tionshindrade inte får det stöd som de har rätt till, 
utan snarare att besluten förhalas och insatserna tun-
nas ut, säger man.

Beroendet av frivilligt arbete har ökat. Det är ingen 
övergående trend, menar åtta av tio socialchefer. Vo-
lontärer kommer att bli viktigare i framtiden för att 
klara verksamheten.

 – Lagen ska naturligtvis följas, även om det i vissa 
fall handlar om väldigt dyra insatser. Den ger inget 
utrymme för tolkningar, säger Yvonne Ahlström, so-
cialpolitisk sakkunnig på Vision.
      

Bättre tandvård
D et ska komma ett nytt stöd i form av ett särskilt 

tandvårdsbidrag. Det ska lämnas  till patienter 
med sådana funktionsnedsättningar som medför risk 
för försämrad tandhälsa. Denne eller vårdgivaren ska 
hos Försäkringskassan kunna begära förhandspröv-
ning om sådant bidrag.
Landstingen ska att se till att tandvård erbjuds per-
soner som har stora behov av tandvård på grund av 
funktionsnedsättning. Tandvården ska ersättas som 
en hälso- och sjukvårdsavgift.
Vårdgivare ska lämna uppgifter till Socialstyrelsen 
om patientens tandhälsa och om utförd tandvård, 
när det gäller dels nödvändig tandvård, dels tandvård 
för personer med stora behov av tandvård på grund 
av en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Dessa förbättringar föreslås träda i kraft i januari 
2013.
Proposition 2011/12:7.     
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1966 byggde Skånska Cement 25 villor i ett 
fridfullt område, Simrislund, utanför 

Simrishamn. Det var relativt påkostade villor och 
de som flyttade in var samhällets stöttepelare: bland 
annat fyra ingenjörer, en distriktsåklagare, en frisör-
mästare, en ombudsman vid centrala LO, en åkeri-
ägare och en överläkare. Ändå gick det trögt med 
försäljningen av villorna, Ännu två år senare stod 
fortfarande tio av villorna osålda. 

Planerna läckte ut
Det var då makarna Åke och Viveka Lindqvist kom in 
i bilden. De arbetade båda på vård- och arbetshem-
met Simrishamnshemmet, en stor institution med 
200 platser, och bodde redan i området.  Nu fick de 
idén att köpa tre villor som bostäder åt 12 personer 
med utvecklingsstörning som ”är kapabla att bo, vis-
tas och arbeta ute bland folk i allmänhet”.

Makarna Lindqvist inledde förhandlingar med 
Skånska Cement och fick ett förhandslöfte om att få 
köpa villorna om de hade möjlighet att betala. När de 
lyckats ordna fram pengarna återstod bara att skriva 
kontrakt och flytta in. Kunde man tro. Men under 
försommaren 1968 hade planerna läckt ut till villaä-
garna i området. Och det är nu som denna strid tar 
sin början.

”Utvecklingsstörda bör bo 
bland arbetarbefolkning”
För att förstå villaägarnas protester är det viktigt att 
känna till de värderingar som då rådde, men som 
idag känns oändligt avlägsna. De flesta personer med 
utvecklingsstörning bodde vid den här tiden på an-
stalt. De som bodde hemma gömde man undan. Ut-
vecklingsstörning ansågs av många fortfarande vara 
något som främst berörde de lägre klasserna. Eller 
som överläkaren vid Simrishamns lasarett, tillika vil-
laägare i området, uttryckte det när han intervjua-
des av Aftonbladet: ”utvecklingsstörda bör bo bland 
arbetarbefolkning, den miljön passar dem bäst. Att 

Simrishamnsskandalen

placera ett hem för sådana människor i ett exklusivt 
villaområde som vårt med ingenjörer, läkare och an-
dra intellektuella och välsituerade personer är inte 
lämpligt”.

Dessa ”välsituerade personer” skrev till byggnads-
nämnden och begärde att ”projektet” skulle stop-
pas eftersom villaområdet ”inte varit avsett för vård-
hemsändamål”. Man skrev också en protestlista (42 
personer) och tog kontakt med Skånska Cement. 

Hade det varit några år tidigare hade detta säkert 
räckt men nu var det sommaren 1968! Saker föränd-
ras i rasande takt. I Paris byggdes barrikader, i Viet-
nam pågick krig och USA skakades av krigsmotstånd 
och raskravaller. Auktoriteter och invanda tänkesätt 
utmanades överallt. Och plötsligt var det inte så själv-
klart att en ingenjör skulle ha rätt att slippa möta an-
norlunda människor i sitt villaområde. 

Befarade värdeminskning
Pressen vaknade till liv. De protesterande villaägarna 
verkade till en början inte förstå vad som höll på att 
hända. De ville ju bara förhindra att deras villor sjönk 
i värde och i övrigt ha lugn och ro i sitt villaområde. 
Nu fanns plötsligt deras hus på bild i Expressen, där 
det också stod vilka som bodde var och vilka som skri-
vit under protesten. Villaägarna blev intervjuade och 
några höll fast vid sina åsikter. Andra visste inte rik-
tigt vilket ben de skulle stå på. LO-ombudsmannen 
t ex förnekade först att han skrivit under ända tills en 
reporter kunde visa svart på vitt. Hans fru, som var 
socialarbetare, hade dock vägrat att skriva på. 

Även Skånska Cement vacklade. Man ville ju inte 
stöta sig med de villaägare som köpt hus i området, 
och man ville kunna sälja de hus som ännu stod tom-
ma, men man märkte ju samtidigt att frågan börjat få 
så stora proportioner att det skulle bli svårt att gå vil-
laägarna till mötes och backa från uppgörelsen med 
makarna Lundqvist. För att vinna tid skickade man 
ut en enkät till alla i villaområdet. Bland annat skulle 
villaägarna uppge om man ansåg det olämpligt eller 
ej att utvecklingsstörda bereddes plats i området. 

Idag är det en självklarhet att det finns bostäder för personer med 
funktionshinder lite här och var i bostadsbeståndet. Men så har det 
inte alltid varit. När besluten om de första inackorderingshemmen 
kom på 60-talet grymtades det en hel del bland grannar och andra som 
befarade det värsta. Men riktig fart på protesterna blev det inte förrän 
det blev tal om att flytta in i medelklassens villaområden. Det här är 
historien om den avgörande striden om några villor i Simrishamn.

banade väg för integrerat boende
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Simrishamnsskandalen

Socialstyrelsen griper in
Enkäten hamnade så småningom hos Socialstyrelsen 
där Karl Grunewald sedan sju år var överinspektör 
och just hade blivit utnämnd till medicinalråd. Han 
ilsknade till och satte sig på flyget ner till Malmö en 
fredag eftermiddag för att ordna ett möte med vil-
laägarna i Simrishamn. 

Karl Grunewald ville att Skånska Cement skulle an-
ordna mötet men de hade fått kalla fötter och ville 
inte vara med. Det blev ett stormigt möte där Karl 
Grunewald blev hårt angripen. En av ingenjörerna 
sa, enligt referat i Arbetet: ”Vi vill inte ha någon ef-
terhängsenhet av utvecklingsstörda. Här trodde man 
att man skulle få gå en lugn och fridfull framtid till 
mötes.” En annan villaägare klagade: ”Ni säger att vi 
ska prata med dem på vuxnas vis men jag känner mig 
inte vuxen att klara det och bo tillsammans med dem. 
Jag är närmaste granne och vad har jag för rätt? Jo, 
att förlora 10 000 kronor på min villa.”

Det var nu kopplingen till rasmotsättningarnas 
Amerika etablerades. I tidningar och TV hade flera 
reportage från USA beskrivit hur villaägare i välmå-
ende områden vägrade släppa in svarta eftersom man 
då befarade att området skulle förslummas. Karl Gru-
newald anklagade villaägarna på mötet för att vara 

lika fördomsfulla som sina gelikar bland rashetsarna 
i USA. Pressen hakade på och parallellerna blev up-
penbara för alla. 

Alla tidningar skrev
Nu hade frågan blivit en riksangelägenhet av stora 
mått. Alla de stora tidningarna hade kommentarer:

”Utvecklingsstörda personer är psykiskt handikappade, 
men behöver inte vara särskilt störande för omgivningen. 
Det finns också personer som trots goda inkomster och bo-
stadsförhållanden kan vara moraliskt handikappade. Den 
senare formen av handikapp leder sällan till värdeminsk-
ning på villatomter. Däremot är den vanligen mer störande 
för omgivningen än den förra. Villaägarna i Simrishamn 
kan trots detta nog påräkna ett tolerant bemötande från de 
utvecklingsstörda barnen.” 
Dagens Nyheter.

”Det är ofattbart hur människor, särskilt sådana som gör 
ett nummer av att de är ”intellektuella”, inte drar sig för att 
repetera en primitivism som är vanlig i länder härjade av 
rasmotsättningar och minoritetsförtryck.” 
Tidskriften Vi.

banade väg för integrerat boende
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”Reaktionen mot de utvecklingsstördas placering i ett 
villaområde i Simrishamn fick medicinalrådet Karl Gru-
newald – som deltog i fredagens informationsmöte – att 
känna sig förflyttad till rashetsens Amerika. Vi förstår 
honom. Upplevelsen är beklämmande, djupt bekläm-
mande t.o.m.” 
Arbetet.

”Vi behöver vakna upp inför det faktum att segrega-
tionstendenser finns även hos oss. Och att de inte bara 
riktar sig mot utvecklingsstörda i Simrishamn. Våra 
immigranter kan rapportera om många erfarenheter 
– liksom våra zigenare. Social bostadssegregation har 
vi också. Den är svagare än i USA men den kan bli 
värre om vi inte ser oss för.” 
Richard Sterner i Aftonbladet.

Flyttade in
Överläkare Spaak, som trots sina fördomsfulla yttran-
den kände sig missförstådd, gick nu till angrepp mot 
Karl Grunewald som han, i en anmälan till Socialsty-
relsen, ansåg hade piskat upp rena hatstämningen 
mot villaägarna. Men det hjälpte inte. Skånska Ce-
ments högste chef sökte upp Karl Grunewald på So-
cialstyrelsen. Han ville rättfärdiga sitt bolag och de 
kom överens om att villorna skulle säljas, två av dem 
skulle vara bostad för fyra personer, den tredje skulle 
vara kontor och personalutrymme.  

I slutet av oktober blev det så dags för de första att, 
under stort uppbåd av press och TV, flytta in i sina 
hus där de för första gången fick ett eget rum. 

1968 var också det år då vi fick en ny omsorgslag i 
Sverige. Den öppnade upp för en ny period av stora 
satsningar och reformering av omsorgsverksamhe-
terna över hela landet. Alltfler personer med funk-
tionshinder flyttade ut i samhället. Motståndet mot 

integreringen var brutet och snart började allmän-
heten se gruppbostäder som ett naturligt inslag i be-
byggelsen. 

Men för makarna Lundqvist gick det sämre. Ett år 
efter inflytten hade de fått nog. De vädjade om att 
landstinget skulle ta över bostäderna, vilket de också 
gjorde. I Kvällsposten förklarade makarna varför de 
inte orkade driva verksamheten längre: 

”Ansvaret har blivit för tungt och hela tiden har vi 
haft pressen av att ständigt ha folks ögon på oss”, sa 
de till reportern. Och tillade ”Även om vi nu ger upp 
verksamheten kan vi glädja oss åt att ha varit med 
om att bryta isen för att de utvecklingsstörda skall få 
bättre möjligheter.”

Vi är många som har anledning att tacka makarna 
Viveca och Åke Lindqvist för det.

                  H H
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H ur skulle det vara om man 
själv hamnade i det läget 
att man faktiskt behövde 

hjälp med nästan allt, också det allra 
mest intima. Man kanske behöver hjälp 
med sin hygien, man kanske behöver prata 
om sådant som är väldigt känsligt. Skulle man 
i det läget bli bemött med respekt och på alla 
sätt få en god omsorg kanske det skulle bli så 
att man börjar känna kärlek för den man får sin 
omsorg av. 

De flesta som bor i gruppbostad har tidigare fått 
hjälp från föräldrar, eller annan närstående. Man 
är alltså van att vid besvärliga situationer kunna ha 
stöttning av någon som man älskar och som älskar 
tillbaka. 

Som personal hamnar jag ibland i den situationen 
där personen jag ska hjälpa faktiskt blir kär i mig. 
Men jag är ju bara där för att sköta mitt arbete. Hur 
gör man då? Det vore fantastiskt om det fanns en 
färdig manual för sådana här saker men det gör det 
ju så klart inte.

Jag tror att de flesta av oss som valt att arbeta med 
människor på ett eller annat sätt har, om jag får kalla 
det så, en kärlek till människor. Man bryr sig om. 

Ändå tror jag att det som personal är viktigt att inte 
göra sig själv oumbärlig. Däremot måste man ha en 
oerhörd respekt för personen man arbetar med och 
hans/hennes ofta ganska utsatta position. Man måste 
försöka att tänka sig in i deras situation. Visst, ett ar-
bete är ett arbete, men man får försöka komma ihåg 
varför man började med detta. Inte för att gå in och 
älska varje person man möter, men förhoppningsvis 
för att man har ett intresse av och en kärlek till män-
niskor.

När jag sitter och tänker på hur jag vill arbeta så 
återkommer dessa tankar:

Jag vill stå med fötterna på jorden, ha hjärtat i verk-
ligheten men huvudet bland molnen.

Om mina fötter är förankrade på jorden kan jag 
vara realistisk. Har jag med mig hjärtat i verklighe-
ten kan jag ha förmågan att känna med mina med-
människor. Och sist men inte minst, har jag huvudet 
bland molnen kan jag drömma och se, både för egen 
del och för dem som jag bryr mig om, att ingenting 
är omöjligt. Bara mer eller mindre svårt.

Att bli kär i sin

personal
Av Helena Helge

Helena Helge är 37 år och 
arbetar som vårdare på en 
gruppbostad för funktionshin-
drade i Örebro. I förra numret 
av Intra  (3/2011) skrev hon 
en uppskattad artikel om bant-
ning.
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A llvarliga tillbud med risk för brand uppstår 
av och till i gruppbostäderna. Då är det vik-
tigt att personalen vet exakt vad den ska göra. 

För brandkåren tar det ofta 10–15 minuter för att 
komma, längre tid ibland i mindre orter. För att be-
gränsa en brand är därför personalens ingripande 
viktigare än något annat. Det kan rädda livet på de 
inneboende. 

Enligt lag är huvudmannen för gruppbostaden 
skyldig att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbe-
te. Det innebär bl. a. att ge all personal viss grundut-
bildning om brandförlopp, brandsläckare, förebyg-
gande brandskydd och förfarandet vid utrymning. 
I utbildningen bör även ingå övning som upprepas 
enligt uppgjord plan.

Brandskyddsansvarig
En av de anställda bör ha som uppgift att vara brand-
skyddsansvarig. Denna ska få viss utbildning, infor-
mera personalen och se till att det bedrivs regelbund-
na  utrymningsövningar (enligt Arbetarmiljöverket). 
Det finns inga förskrifter att övningen ska inkludera 
de boende, men det anses vara självklart. Först då får 
man klart för sig vilka svårigheterna kan vara och först 
då avslöjas felbeteenden och psykiska överreaktioner. 

Dokumentation och brandlarm
Varje gruppbostad ska dokumentera brandskyddet 
med hänsyn till övningar, utbildning, resultatet av 
tillsyn m.m.. Det ska finnas ett brand- och utrym-
ningslarm i varje gruppbostad som kan vara kopplat 
till larmcentralen. Varje dörr till lägenheterna, s. k. 
ytterdörr,  ska vara självstängande och vara tät och 
isolera vid en brand i 30 minuter. I byggnation efter 
den 1 januari 2012 krävs sprinkler i gruppbostäder. 
Sådana rekommenderas allmänt och kan krävas efter 
tillsyn om särskilda skäl föreligger.

Utrymningsvägar
Från gruppbostaden ska det finnas två av varandra 
oberoende utrymningsvägar markerade med skyltar 
och nödljus. Det gäller även de som ligger i mark-
plan. Fönster kan i vissa fall accepteras som utrym-
ningsväg.  För de gruppbostäder som ligger på plan 
två eller högre upp krävs det som regel två trapphus. 
Man kan ifrågasätta det lämpliga i att ha en rullstols-

bunden person  boende i en gruppbostad som ligger 
högre upp än i markplanet. Resultatet av övningar 
bör vara avgörade. 

Nattpersonal
Det förekommer att en kommun vill ersätta sovande 
nattpersonal med ambulerande nattpartull med ett 
par besök per natt i gruppbostaden. Med hänsyn 
till att LSS stadgar att en insats ska anpassas till den 
enskildes individuella behov måste en sådan  anord-
ning föregås av en riskprövning av varje boende om 
vad som kan hända på natten, även med hänsyn till 
brand. I en fråga som denna kan man samråda med 
räddningstjänsten.

Byggregler
I Boverkets byggregler finns ett särskilt avsnitt 5 som 
handlar om brandskyddet. Reglerna har reviderats 
upprepade gånger under de senaste decennierna. 
De senaste gäller nybyggnader och renoveringar som 
påbörjas efter maj 2011. För äldre byggnader gäller 
tidigare versioner. Räddningstjänsten i din kommun 
kan informera om vad som gäller för din gruppbo-
stad.

 Det finns en särskild lag om skydd mot olyckor 
(2003:778). I den regleras såväl enskildas, kommu-
nens som statens skyldigheter. Statens Räddnings-
verk har publicerat allmänna råd och kommentarer 
om ett systematiskt brandskyddsarbete vid olika verk-
samheter med stöd av denna lag (SKRVFS 2004).  

En uppmaning
Om du är personal, anhörig eller god man och hyser 
ängslan över vad som kan hända vid en brand: Ta upp 
det med föreståndaren eller enhetschefen.

Du som är föreståndare eller enhetschef: Kontrol-
lera brandskyddet en extra gång och ring chefen för 
kommunens räddningstjänst om du är osäker.

Julgran, skinka, tomte, jul-
klappar och tända ljus . . .

Tänk på
brandskyddet!

Planera, planera
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Inte ovanligt med bränder
Det är inte ovanligt med bränder i gruppbostäder. 
Här ett axplock:
2011. Brand i gruppbostad i Eskilstuna och i Sund.
2010. Brand i gruppbostad i Nyköping.
2009. Brand i gruppbostad i Avesta.
2007. Brand i gruppbostad i Älvsjö.
2005. Brand i gruppbostad i Östersund och i Brunflo

Inga allvarliga skador har dock inrapporterats i 
samband med dessa bränder. Men ofta har man fått 
utrymma och hitta tillfälliga bostäder för de berörda.
Ser man längre bak i tiden finns det flera brandkata-
strofer. De två största är:

Lockegården 1962.
Nio kvinnor med utvecklingsstörning dog då Locke-
gården, som låg två mil utanför Östersund, brann ner 
i december 1962. Det var en tvåvånings träbyggnad 
godkänd som arbetshem för 31 personer. Där fanns 
varken automatlarm eller sprinkler. Alla som kom ut 

var rädda och chockade. Man tvingades ta i med alla 
krafter för att få ut dem.   Sju av de omkomna sprang 
in i igen för att hämta saker. Orsaken till branden var 
en sprickbildning i skorstenen.  

Onslakolonin 1976
På skärtorsdag morgon 1976 omkom åtta barn och 
åtta överlevde en brand på en koloni i Onsala vid 
Kungsbacka. Barnen skulle bo där under tiden som 
deras avdelning på Sagåsens vårdhem  söder om Gö-
teborg byggdes om. Brandsyn hade inte gjorts på 
många år och det fanns inga brandhärdiga avskil-
jande dörrar.  

 Branden började i en skumgummimadrass vid lek 
med tändstickor. En del av barnen var så chockade 
att de gjorde motstånd mot att bli räddade. Huset var 
helt övertänt när brandkåren kom.
----------------
Intra tackar Brandskyddsföreningen för granskning av ar-
tikeln.

      K G

Individuell plan
I LSS finns en särskild paragraf 10 om rätten till en individuell plan. Denna plan ska handla  
om den enskildes behov av insatser och hur de ska samordnas mellan olika organ som är 
berörda. En individuell plan ska upprättas i samråd med den det gäller. Har denne en god man 
ter det sig självklart att denne ska delta, dels för att det här ges tillfälle för denne att bevaka 
sin huvudmans rättigheter, dels för att avgöra i situationer då huvudmannen inte kan anses 
beslutskapabel.
   Finns ingen plan kan den enskilde eller den gode mannen när som helst begära att det görs 
en sådan. Planen ska omprövas fortlöpande och minst en gång om året. Omprövning kan be-
gäras av den enskilde eller dennes gode man. 
  Planeringen ska dokumenteras och delges de myndigheter och andra som är berörda av pla-
nen. Det kräver dock i regel den enskildes alternativt den gode mannens samtycke. 

Genomförandeplan
I 21 a § LSS stadgas det att genomförandet av beslut om insatser ska dokumenteras och i 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 2006:5 står det att det bör ske i form av en 
genomförandeplan.   
  Syftet med genomförandeplanen är att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomför-
andet och uppföljningen av en beslutad insats. Genom planen tydliggörs för alla parter vad 
som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur olika delar ska genomföras och när och 
hur den ska följas upp.  Finns en individuell plan behöver en genomförandeplan inte upprättas..

När det gäller barn och unga bör  dessa liksom vårdnadshavarna vara med vid planeringen 
och uppföljningen. När det gäller en vuxen person ska denne och dennes gode man vara med.

            Red.

Planera, planera
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S ocialstyrelsen menar att ett nationellt kun-
skapsstöd skulle kunna bidra till att personal 
arbetar med de mest lämpliga metoderna och 

arbetssätten. Om kunskapen om nya behandlingsme-
toder och hjälpmedel kunde spridas till närstående 
och personal skulle det kunna förbättra livet för per-
soner med  flerfunktionsnedsättning. Ett nationellt 
webbaserat kunskapsstöd skulle kunna fylla en viktig 
funktion. 

Målgruppen (med en kombination av utvecklings-
störning och flera omfattande funktionsnedsättning-
ar)uppskattas till cirka 7 000 personer i alla åldrar.

För- och nackdelar
I rapporten redovisas för- och nackdelar med att in-
ordna området flerfunktionshinder i Kunskapsguiden 
(Socialstyrelsen) eller att utforma en lösning med 
Svenskt demenscentrum (SDC)  och Nationellt kompetens-
centrum Anhöriga (NkA) som modell. Det är Socialsty-
relsen som finansierar dessa verksamheter med stat-
ligt anvisade medel och lämnar årliga redovisningar 
till regeringen. 

Men ytterligare utredningar och analyser ansågs 
nödvändiga innan organisation och utformning av 
ett nationellt kunskapsstöd, som riktade sig till både 
professionen och till närstående till personer med 
flerfunktionshinder, kunde fastställas. Ett nytt pro-
jekt måste inrättas för att kunna ta ställning till vilken 
modell – Kunskapsguiden eller en fristående modell 
– som skulle vara den bästa tänkbara. 

Socialstyrelsen lämnade denna rapport till reger-
ingen i maj 2011. 

En ansökan från Kalmar beviljas
Regeringen hade bråttom. Man hade pengar reserve-
rade för ändamålet och goda kontakter med Natio-
nellt kompetenscentrum i Kalmar (NkA). Utan att 
bjuda in andra tog regeringen emot en ansökan från 
NkA i september där de sökte pengar för att inrätta 
ett nationellt kunskapsstöd till föräldrar och anhö-
riga till företrädesvis barn och unga med omfattande 
funktionsnedsättningar och medicinska behov.

Beviljas ansökan avser man att etablera kunskaps-
källor i form av webbplats, publicera årliga genom-
gångar av litteratur och kunskapsöversikter, inrätta 
ett specialbibliotek  m.m.. 

För kunskapsspridning ämnar man publicera ny-
hetsbrev, anordna konferenser och seminarier, ge 
konsultation till anhöriga, inrätta ett lärande nätverk 
i medverkan av föräldrar och anhöriga m.m..

Regeringen beslöt i oktober att bevilja ansökan. 
NkA får disponera högst 1 miljon kronor under 2011. 
Under förutsättning av att riksdagen beviljar medel 
avser regeringen att ytterligare tilldela projektet 2 
miljoner kronor under 2012 och 3 miljoner kronor 
årligen under 2013 och 2014. Uppdraget ska senast 
med utgången av det året redovisa för regeringen 
hur beviljade pengar har använts och vilka resultat 
som uppnåtts.

NkA har sedan 2008 erhållit 5 miljoner årligen 
från Socialstyrelsen för att verka som ett nationellt 
kompetenscentrum för frågor gällande anhöriga till 
äldre. Nio personer är permanent anställda, varav två 
är forskare.
Adress: Nationellt kompetenscentrum Anhöriga. 
Box 75, 391 21 Kalmar. Tfn: 0480-41 80 20

Kommentar
Det är naturligtvis ur ideologisk synpunkt förödande 
att på detta sätt separera kunskaper till föräldrar från 
personal och andra som har insatser som yrke. I alla 
sammanhang betonar vi samverkan, vikten förtroen-
de och tillit. Sådan skapas genom samförstånd och 
överföring av varandras erfarenhet och kunskaper i 
det enskilda fallet. Det finns inga kunskaper som inte 
den andra behöver!

Regeringen får med detta inte lämna frågan om 
ett samordnat kunskapsstöd till dem som har insatser 
för funktionshindrade som yrke. I det ligger vi pin-
samt långt efter Norge och Danmark. Det var kanske 
inte så taktiskt av Socialstyrelsen att lämna uppdra-
get med slutsatsen att man behöver utreda mer. Man 
borde klippt till med en s. k. modell som regeringen 
sedan själv hade fått fylla med innehåll.

      K G

Nationellt kunskapsstöd
Socialstyrelsen har gett regeringen förslag på hur man skulle kunna utveck-
la ett nationellt kunskapsstöd till professionella och anhöriga om barn och 
unga som har en kombination av utvecklingsstörning och andra funktions-
nedsättningar. Regeringen har nu beviljat medel till för detta till Nationellt 
kompetenscentrum i Kalmar men endast för stöd till anhöriga.

Socialstyrelsen. Förutsättningar för ett kunskapsstöd inom området flerfunktionshinder. Utredning av förut-
sättningar för utveckling av ett nationellt kunskapsstöd för yrkesverksamma och närstående till personer med 
flerfunktionsnedsättning.  Artikelnr. 2011-5-16.  47 sidor. www.socialstyrelsen.se
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Britta Andersson. Barbro Carlsson, Malena Sjöberg, 
redaktörer. Möten. En vänbok till Bengt Lindqvist. 
96 sid.  2011. Pris 150 kr + frakt. Boken kan bestäl-
las från e-post: britta.andersson@comhem.se

Bengt Lindqvist har betytt mycket för funktionshindrades rättigheter i hela världen.

I ngen i världen har betytt mer än Bengt Lindqvist 
för att hävda rättigheterna för personer med 
funktionshinder. Detta trots sin svåra synskada 

som han fick under tiden som han läste engelska och 
tyska vid universitet. 

Ända från början av 1980-talet och i tjugo år framåt 
var han aktiv nationellt och internationellt, först som 
medförfattare till FN:s världsaktionsprogram 1982, 
sedan som socialminister 1985–1991 och slutligen 
under 8–9 år som FN:s särskilde rapportör för upp-
följning av Standardreglerna för delaktighet och jämlikhet 
som kom 1993. Han gjorde upp emot hundra resor 
till alla världsdelar!

Lars Blomgren som varit ansvarig för internatio-
nella kontakter på Socialsdepartementet har i en 
vänbok till Bengt Lindqvist beskrivit detta. Ytterligare 
sexton vänner skriver om sina upplevelser och hur 
de påverkats av Bengt. Enligt Lars är han  en ovanligt 
karismatisk person som med stor lätthet umgås med 
människor av alla slag och på alla samhällsnivåer, det 
må vara maktfullkomliga politiker, stelbenta byråkra-
ter eller fattiga bybor.

Gerhard Larsson, som var ansvarig för den omfat-

tande Handikapputredningen på 1990-talet, gör en 
viktig lägesbeskrivning av Sverige 2011. Han skriver 
att den välvilliga grundsyn om lika värde och delak-
tighet som många hyser idag inte räcker för att säkra 
funktionshindrades likställighet med andra. Det be-
ror på att funktionshindrade personers behov ofta 
inte passar in i mallen för de målstyrda, decentrali-
serade kommunala serviceorganisationerna. Den  
framväxande individualismen i samhället medför 
också en minskad solidaritet i vardagslivet. Tidigare 
kunde man alltid täcka särskilda behov i samhället 
med ökade skatteuttag. Den vägen förefaller nu vara 
stängd. 

Boken består av eleganta, personliga och lättlästa 
artiklar. Synd bara att inte författarna presenterar sig.
      K G

”Ingen har betytt mer än 
Bengt Lindqvist

för funktionshindrades 
rättigheter”
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P olitiska beslut  står som milstolpar på vägen från 
välgörenhet till medborgarskap under de gång-

na femtio – sextio åren då i stort sett allt hände. Lars 
Lindberg, statsvetare, och Lars Grönvik, sociolog, har 
förtecknat dem i en nyutkommen bok. 

Grönvik beskriver i tre kapitel principerna bakom 
besluten, de olika modellerna för synen på funktions-
hinder och hur de blir en del av välfärdsstaten. Rela-
tivt mycket består av referat av anglosaxisk forskning. 

Lindberg skriver översiktligt om framväxten av in-
satserna. Jag tycker (naturligtvis) att han skriver för 

Lars Lindberg. Lars Grönvik. Funktionshinderpolitik 
– en introduktion. 209 sid. Studentlitteratur 2011. 
Pris 360 kr inkl moms. www.studentlitteratur.se

lite om insatser för personer med utvecklingsstörning 
och om de med autism och inte alls om psykiatrire-
formen på 1990-talet. Däremot skriver han utförligt 
om funktionshinderpolitik inom EU, FN-konventio-
nens tillkomst och om diskrimineringslagen 2009. 
Och om förhållandena i USA.
      K G

Funktionshinderpolitik

F ör ca ett år sedan skickade en rad ansvariga för 
stödet till funktionshindrade i 103 kommuner 
ett brev till SKL (SKL är en arbetsgivar- och in-

tresseorganisation för Sveriges kommuner och lands-
ting). Man ville bland annat att SKL skulle

• ta initiativ för att förbättra kompetensen inom 
funktionshinderområdet,

• införa enhetliga beteckningar,
• i samarbete med Kommunal införa enhetliga 

yrkes titlar för de som är anställda och
• arbeta för förbättrade möjligheter till gymna-

sieprogram och vidareutbildning.
Brevet hade tillkommit på initiativ av det nationella 

kompetensråd som  skapats i CARPEs regi (läs mer 
på www.carpe.se).

Viktigt att få till stånd en ny titel
Ett stort problem när det gäller att rekrytera och 
utbilda personal har varit de olika yrkesbeteckning-
arna. I brevet skriver man:

”De flesta kommuner anser att titeln ’vårdare’ 
inte speglar intentionen med LSS. ... Nackdelen 
med de många olika titlarna är bl. a. att det inte 
går att få fram en användbar statistik över anställ-
da inom verksamhetsområdet. Brukare eller deras 
företrädare kan inte veta vad de får för stöd och 
service då kraven på kompetens inte är kopplat till 
titeln. Utbildningsanordnare utbildar till yrken 
som inte ’finns’ på arbetsmarknaden och det är 
svårt att marknadsföra verksamhetsområdet och 
skapa en identitet hos de anställda.”

SKL:s svar
SKL svarade kortfattat i ett brev att frågorna var vik-
tiga och att man skulle arbeta vidare med dem.

Vi tog kontakt med Josepha Linblom på SKL och 

frågade om det hänt 
något. Hon svarade 
skriftligt att SKL vill 
förbättra kompeten-
sen inomfunktions-
hinderområdet:

”Exempelvis har 
SKL arbetat för att både Vård- och omsorgspro-
grammet och Barn- och Fritidsprogrammet ska ge 
både grundläggande samt fördjupade kunskaper 
inom funktionshinderområdet. Vårt arbete har 
bidragit till att dessa två yrkesprogram numera 
innehåller kurser i det nya karaktärsämnet speci-
alpedagogik. Även vuxna kommer att kunna läsa 
dessa program på komvux.”
Hon menar också att  det finns ”behov av påbygg-

nadsutbildningar i form av Yrkeshögskoleutbild-
ningar. SKL jobbar för att få till nationella YH- ut-
bildningar.”

SKL vill inte ändra yrkestitlarna
 

Däremot verkar inte SKL se någon anledning att 
ändra yrkestitlarna. Så här skriver Josepha Lindblom:

”Det är inte alltid givet att en enhetlig utbildning 
och enhetliga titlar är den enda vägen att gå för att 
förbättra kompetensen. Verksamheterna och de-
ras behov ser olika ut och olika utbildningar och 
kompetenser behövs för att stödja personer med 
olika behov.”
Nu får vi förklaringen till varför ingenting hänt när 

det gäller yrkestitlarna. Trots att  många kommuner 
på egen hand infört andra beteckningar (se lista) 
och trots att både Intra och många andra har försökt 
trycka på för att få till stånd en förändring, så anser 
sig SKL kunna strunta i detta.  

Det är anmärkningsvärt att SKL i den här frågan 
inte lyssnar på sina egna experter ute i kommunerna.

                     H H

SKL vill inte ha 
enhetliga yrkestitlar

Exempel på olika titlar på 
personal i gruppbostäder:
vårdare, boendestöd-
jare, omsorgsassistent, 
omsorgspedagog, stöd-
assistent, stödpedagog, 
undersköterska, barnskö-
tare, habiliteringsperso-
nal, omvårdnadspersonal, 
behandlingsassistent, 
boendehandledare. 
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Ny legitimation av särskollärarna
 

B ara en av fem särskollärare har idag den behörig-
het som kommer att krävas från år 2015.

Orsaken är att den tidigare speciallärarutbildning-
en tidvis saknade inriktning mot utvecklingsstörning. 
Och det är först nu som det blir ett riktigt behörig-
hetsbegrepp i lagstiftningen. 

De flesta tror att det blir mycket svårt eller omöjligt 
att uppfylla kraven på behöriga lärare till 2015. 

— Vi har hittills sett oss som en särskola med välut-
bildad personal. Nu har vi plötsligt ingen lärare som 
uppfyller kraven på behörighet, säger Lena Öster-
lund, rektor vid grundsärskolan i Arboga.

Samtidigt är en fjärdedel av speciallärarutbildning-
ens platser tomma enligt TT.
                                                Lärarnas Nyheter nov. 2011

E n 21-årig man med svår autism bor hos sin mor i 
en mellansvensk ort. Mamman har nu sökt och 

fått beviljad daglig verksamhet vardagar mellan kl 
07.00 till 17.00. Tidigare har mannen gått i skolan 
och haft fritidsplats utöver skoltid när mamman ar-
betar. 

Personalen i den dagliga verksamheten har protes-
terat eftersom man inte fått någon personalförstärk-
ning trots att mannen behöver ständig passning av 
minst en personal, eftersom han med sitt beteende 
annars skrämmer de andra arbetstagarna. Persona-
len har också fått ändra sina arbetstider för att klara 
av att hålla verksamheten igång två timmar mer än 
normalt. 

– På fredagarna brukar dessutom arbetstagarna slu-
ta tidigare, kl 14, vilket innebär att han får sitta kvar 
här ensam i tre timmar, berättar en av de anställda. 
Frågan är om detta är en daglig verksamhet eller en 
förvaringsplats?

Frågan om personalbemanningen har förhandlats 
med facket. Enligt arbetsledningen ska tiden innan 
och efter det som idag är den dagliga verksamheten 
betecknas som tillsyn.

Dessutom har personalen tagit kontakt med Social-
styrelsen för att få ett förtydligande om vad insatsen 
daglig verksamhet egentligen innebär. Därifrån har 
man fått svar att en sådan tillsyn är förenlig med in-
satsen.

Kommentar:
I specialmotiveringen till daglig verksamhet står det 
att den ska erbjuda den enskilde gemenskap och 
stimulans m.m. Och i regeringens allmänna motive-
ringar står att om anhöriga inte kan överta omvård-
nadsansvaret då verksamheten slutar kan det vara 
nödvändigt att komplettera med t ex fritidsverksam-
het, personlig assistans eller genom hemtjänst enligt 
socialtjänstlagen. Detsamma gäller naturligtvis tiden 
innan verksamheten börjar.
     Red

Vad är daglig verksamhet? Dags för 
supported employment?

I USA har man använt supported employment i 
snart 30 år för att skapa sysselsättning åt personer 

med intellektuell funktionsnedsättning. I Sverige har 
metoden funnits sedan 1993 som Särskilt introduk-
tions- och uppföljningsstöd, SIUS, men något större 
genomslag har metoden inte fått. Kanske är det dags 
nu.

Mest framgångsrik med att skapa arbeten ute på 
den öppna marknaden har nog MISA, ett aktiebolag 
i Stockholm, varit. I 18 år har man envist arbetat med  
det man kallar ISA, som är en anpassning av suppor-
ted employment till svenska förhållanden. Den byg-
ger på en trestegsmodell:

1. Kartläggning
2. Praktik
3. Arbete

ISA-metoden innefattar också en möjlighet att få 
en löpande och varaktig verksamhet på en vanlig ar-
betsplats utan lön för dem som har insatsen daglig 
verksamhet.

Om detta och om mycket annat kan man nu läsa 
i en bok ”Tre steg till arbete” som MISA gett ut. Det 
är en innehållsrik metodhandledning för MISAs an-
ställda och alla andra som vill lära sig mer om sup-
ported employment. Där finns exempel, checklistor 
och en pedagogiskt upplagd arbetsvägledning  som 
man kan följa, steg för steg.

Arbete är en viktig del av livet och vuxenidentite-
ten. Många fler personer borde få chans att pröva 
arbete utanför den ”dagliga verksamhetens” ramar. 
Vi har tidigare missnöjt frågat oss varför supported 
employment fått så förhållandevis liten spridning i 
Sverige. Kanske är det dags nu?

     H H

Redaktörer: Lisa Milesson och Malena Sjöberg. Tre 
steg till arbete. MISA 2011. 196 sidor. Pris 180 kr 
+ frakt. Beställes från tel. 08-58081340 eller från 
www.misa.se
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Av Iren Åhlund

Det behövs ett bättre stöd till föräldrar 
med intellektuell funktionsnedsättning.

Familjestöd 
– en mänsklig rättighet

för alla?

F öräldrar med intellektuella funktionsnedsätt-
ningar möts ofta av omgivningens fördomar 
om deras föräldraförmåga. Stödet som de er-

håller är sällan anpassat till deras funktionsnedsätt-
ning,  vilket gör att det i realiteten inte är ett stöd. 
Deras rädsla och oro för att deras barn ska omhän-
dertas hindrar dem från att be om hjälp, eftersom 
det oftast är samma personer som ska bedöma deras 
föräldraförmåga.

Grund för omhändertagande
Lagen om vård av unga, LVU, anger tydligt att en 
utvecklingsstörning i sig inte är grund för omhänder-
tagande av barnet, utan det måste finnas konkreta 
händelser och skäl som visar att föräldrarnas oförmå-
ga är till men för barnet. Trots detta sker omhänder-
taganden när barnet föds, alltså innan föräldrarna 
fått en chans att pröva sin föräldraförmåga. Det beror 
på att kompetensen kring intellektuell funktionsned-
sättning ofta saknas inom socialtjänsten, liksom om 
föräldrarnas rätt att få stöd av landstingens habilite-
ring genom insatsen ”råd och annat personligt stöd” 
i LSS.

Två exempel
Vad innebär allt detta för föräldrarna och deras barn? 
Jag vill belysa det med två exempel. 

Palle och Eva bor i en mellansvensk stad. De har 
båda gått i särskola och är 26 respektive 29 år. De bor 
i en lägenhet, får visst hemstöd och är förlovade. De 
har inget lönearbete någon av dem, men deltar i av 
kommunen erbjuden daglig verksamhet. Båda har 

familjer som håller kontakt med dem och ger dem 
stöd utöver det som de får av kommunen.

Så blir Eva gravid. Alla gläds åt detta, men samtidigt 
inser Palle och Eva att de behöver mer stöd i hemmet 
och i sitt föräldraskap, så de kontaktar socialtjänsten 
som lovar att det ska ordna sig.

Barnet föds några veckor för tidigt. Palle och Eva 
är på BB och kontaktar sina familjer som kommer 
dit, förväntansfulla som far- och morföräldrar kan 
vara. Men nu kommer polis tillsammans med soci-
altjänstpersonal för att omhänderta barnet och föra 
det till ett familjehem. Ett ordförandebeslut i soci-
alnämnden har utfärdats som grund till omhänder-
tagandet. Föräldrarna blir naturligtvis mycket upp-
rörda och protesterar högljutt och aggressivt och de 
får inte tillträde till avdelningen. Det slutar med att 
barnafadern förs från avdelningen i handfängsel och 
i journalanteckningarna noteras att båda föräldrarna 
uppvisar en total brist på att kunna kontrolla sin ilska 
och att personalen därför befarar att de ska döda sitt 
barn.

Modern och barnet blir, efter ett läkaringripande, 
där läkaren kraftigt ifrågasätter omhändertagandet 
av barnet, kvar på BB. Familjen får besked att de ska 
vistas på ett utredningshem i fyra veckor, där deras 
föräldraförmåga ska utredas. Men efter två veckor på 
utredningshemmet hämtas deras barn av polis och 
socialtjänst och förs till ett familjehem i en annan 
kommun, utan att föräldrarna informerats och för-
äldrarna har rätt att träffa barnet endast två timmar 
varje månad.

Trots att familjen företräds av ett kunnigt och er-
faret rättsombud, har förvaltningsrätten givit soci-
altjänsten rätt i fråga om beslutet om omhänderta-
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Iren Åhlund har forskat om fäder 
med utvecklingsstörning – en forsk-
ning som bl a fått pris! Hon har lång 
erfarenhet av arbete inom Vuxen-
skolan och FUB med frågor som rör 
personer med utvecklingsstörning. 
Hon arbetar nu med projektet ”Famil-
jestöd – en mänsklig rättighet ?” som 
bland annat syftar till att ge föräldrar 
mer kunskap om vilka rättigheter och 
skyldigheter de har. 

gande. En överklagan är inlämnad till kammarrätten, 
men någon dom har ännu inte fallit.

Det andra exemplet är två unga människor som är 
förlovade. Mannen har insatser enligt LSS, men inte 
kvinnan. När kvinnan blir gravid, meddelar bistånds-
handläggaren att mannens LSS-insatser upphör, ef-
tersom hans fästmö inte har någon funktionsnedsätt-
ning. Kvinnan får höra att om hon inte gör slut med 
mannen, kommer man att omhänderta hennes barn 
vid förlossningen. Nu är paret förtvivlat och vet inte 
hur framtiden ska se ut. Både mannens och kvinnans 
familjer finns med och försöker stödja dem, utan att 
lyckas. De räknas inte som någon resurs i samman-
hanget.

Dessa fall är långt ifrån unika. Socialtjänsten begår 
upprepade fel och kränker familjernas rätt att bli 
hörda. Det är inte bara beslutet om omhändertagan-
de som kan ifrågasättas utan även hur detta går till 
och vad man utsätter föräldrarna för.

Rätten till stöd
Det är synnerligen angeläget att föräldrar med intel-
lektuella funktionsnedsättningar får stöd i sin rätt att 
vara föräldrar, så som slagits fast i FN:s deklaration 
om mänskliga rättigheter. Om föräldrarna får ett an-
passat stöd och att stödet formas efter barnets och 

föräldrarnas behov  fortfarande inte räcker till för att 
tillförsäkra barnet en trygg och säker uppväxt, kan 
olika åtgärder diskuteras.

 
FUB:s forskningsstiftelse ala och Kunskapscentrum 

i Uppsala ska bygga nu upp ett nationellt kunskaps-
centrum kring föräldraskap då föräldrarna har in-
tellektuella begränsningar. Vi vill ta fram bredare 
kunskaper om hur utredningar om föräldraskap går 
till och vilka rättigheter och skyldigheter föräldrarna 
har. På så sätt hoppas vi att deras situation ska bli min-
dre utsatt.

Illustration: Björn Berg
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Namn: Anna Lindsjöö Ersöz
Ålder: 50 år
Bor: På Östermalm, Stockholm.
Arbete: Producent och redaktör
Familj: Gift med Dennis, barnen Vega 
Wilhelmina 9 år och Estelle 5 år.

Namn: Hanna Boglind
Ålder: 36 år
Bor: I Mälarhöjden, Stockholm.
Arbete: Researcher, reporter och skribent
Familj: Gift med Erik, barnen Harriet 5 år 
och Paul 2 år.

D et var svårt att få sommarjobb i Göteborg i 
början av 90-talet. Hanna Boglind som just 
gått ut gymnasiet fick ett tips och sökte jobb 

i en gruppbostad på Adelsö utanför Stockholm. Hon 
fick bostad där och återvände tre somrar i rad.

– De som bodde där var gamla, berättar hon, och 
hade lång erfarenhet av vårdhemsliv.

Kanske var det dessa erfarenheter som gjorde sig 
påminda när hon långt senare tog uppdraget att göra 
en dokumentärfilm om omsorgernas historia.

Eller var det hennes farmors erfarenheter som 
knackade på? Hanna Boglinds farmor var en gång 
anställd på Norrtullsgatan 16 i Stockholm där Fören-
ingen för Sinnesslöa Barns Vård bedrev ”idiotskola” 
vid sekelskiftet*. Hon hade hört henne berätta om 
tiden där.

Dokumentärfilmen
Hanna Boglind utbildade sig till informatör, arbeta-
de ett tag på Volvo och kom sedan till Stockholm där 
hon fick jobb på Klarsyn, ett produktionsbolag som 
åtar sig olika filmuppdrag. 

Anna Lindsjöö Ersöz som leder verksamheten till-
sammans med sin make, var en gång producent för 
cirkus Bronett. Därefter har hon arbetat  som TV-
producent och hållit i en rad filmproduktioner. När 
Kompetensfonden, som skapats för att höja kunskaps-

”Det finns ett stort behov
av att prata om historien”

nivån bland de anställda inom handikappomsorgen, 
behövde filmmaterial, anlitade de Klarsyn. I uppdra-
get ingick att filma en föreläsning som Karl Grune-
wald höll. Det var då tanken väcktes att göra en ren 
dokumentärfilm om den fantastiska utveckling som 
han berättade om.  

– Många är historielösa, säger Anna. De som är nya 
vet inte riktigt vad som hänt. Vi kände att det fanns en 
hel värld av minnen i det fördolda som borde komma 
fram.

Många har behov av att prata
De fick klartecken att förverkliga sin idé och snart var 
de igång med intervjuer och research. Hanna:

 – Vi märkte snart att vi dyrkade upp en massa ång-
est när vi bad anhöriga och personal att berätta hur 
det var förr. Många föräldrar har svåra minnen från 
när barnet föddes. Och många personal mår dåligt 
när man tänker på hur man arbetade på 60-talet. 
Personalen trodde att det man gjorde var gott, men 
i ljuset från dagens stöd kan det te sig förskräckligt. 

– Det var många trauman som liksom bubblade 
upp, säger Anna som också tror att det finns ett stort  
dolt behov av att få berätta.

– Det är så mycket som har hänt, så stora föränd-
ringar under kort tid. Många har ångest över upple-
velser som de varit med om och många bär på svåra 
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Dokumentärfilmen ”Från idiot till medborgare 1” 
blev klar 2007. Den är en historisk exposé över 
hur personer med utvecklingsstörning levt från 
1800-talet fram till nutid. Framför allt skildrar 
den vårdhemmens uppgång och fall.

Nu har ”Från idiot till medborgare 2” kommit. 
Den försöker framför allt skildra den utveckling 
som skedde efter institutionernas nedläggning. 

Filmerna kostar 200 kr per styck.
Beställer man båda kostar de 350 kr tillsammans.

De kan beställas från: 
Intra på e-post: intra@swipnet.se
eller tel 08-647 87 90 eller 
fax: 08-97 11 04 
De kan också beställas från vår hemsida:  www.intra.info.se

frågeställningar om vad som är godhet och ondska. 
Lite grann är det samma erfarenheter som de som 
kommer hem från ett krig möter. Man har varit med 
om svåra upplevelser men man kan inte prata med 
någon om dem, för ingen förstår. Kanske kan våra 
filmer bidra till att fler vågar berätta om de erfaren-
heter som man varit med om.

Problem med begreppen
Hanna och Anna är glada för att de fick så fria hän-
der av Kompetensfonden och CARPE (www.carpe.
se) som finansierat filmerna, när de arbetade.. Men 
man stötte också på svårigheter. En sådan är vad man 
uppfattar som begreppstyranniet.

–  En del har svårt att yttra sig eftersom de är rädda 
för att säga fel, berättar Anna. Ska det heta utveck-
lingsstörd eller person med utvecklingsstörning eller 
intellektuellt funktionshindrad eller funktionsned-
satt. Om man vill att människor ska prata om och 
uppmärksamma de här frågorna kan man inte hålla 
på sådär och skapa osäkerhet kring begreppen.

Blir det en tredje del?
Ingen av Klarsyns alla filmer har mött så stor respons 
som historiefilmerna säger Anna:. 

– Det är många som har ringt till oss och velat be-
ställa och vi har mött uppskattning från många håll. 

Blir det en tredje del?
Både Hanna Boglind och Anna Lindsjöö Ersöz är 

sugna på att fortsätta. Det märks att de blivit väldigt 
intresserade av området.

– Vi har lite tankar, berätta Anna. Vi skulle vilja pra-

ta mer med psykologen Christina Renlund om bar-
nens situation. Och sedan skulle det vara intressant 
att blicka framåt i en film. 

Men det förutsätter såklart att man hittar någon fi-
nansiär. Vilket härmed efterfrågas!

Text och bild: Hans Hallerfors.

*NORRTULLSGATAN 16
1870 startade pionjärerna i Föreningen för Sinnesslöa Barns 
Vård en egen idiotskola vid Norrtullsgatan i Stockholm. Från 
början var det bara 8 elever som togs in. Men behovet var 
mycket större än så och så småningom utvidgades skolan 
och nya lokaler blev nödvändiga. Genom riksomfattande in-
samlingar och basarer lyckades man köpa fastigheten vid 
Norrtullsgatan 16 och byggde ut med en tredje våning. 1878 
kunde man ta emot 35 elever.
Skolan blev modell för de övriga framväxande sinnesslö-
skolorna i landet och kom att utökas med arbetshem och 
ett seminarium för utbildning av sköterskor och lärarinnor 
för sinnesslöa. Skolan spelade en betydande roll för sin-
nesslövårdens utveckling i landet. Verksamheten flyttades 
till Slagsta i Botkyrka 1911.

Skolan för sin-
nesslöa barn, 
Norrtullsgatan 
16. År 1908. 
Stockholms 
stadsmuseums 
arkiv.

Nu är 2:an här!Nu är 2:an här!
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E n av mina favoritbilder från det förgångna! Elever på Slagsta skolhem 
– en pampig anstalt söder om Stockholm byggd 1910 – i skomakerilära 1915. 
Vilket lugn, vilken koncentration och detta underbara ljus. Alla med förkläden 
och med något i händerna. Och så läraren där på kortändan lugnt avvaktande. 

Bilder 
som 
berättar

Historien lever!

Carlslunds Vårdhem utanför Stockholm, tidigt 60-tal. Fotograf okänd.

Du som vill förstå dagens samhälle 
måste känna till gårdagens.

Handikapphistoria är en bortglömd del 
av vårt kulturarv. 

Det vill Handikapphistoriska Föreningen 
ändra på.

Din del av historien är viktig!
Bli medlem i hhf.  Du får 

• ett medlemsblad 5 gånger per år

• inbjudan till konferenser och seminarier

• en handikapphistorisk medlemsbok

• tillfällen att utbyta erfarenheter med 
   andra handikapphistoriskt intresserade.

Medlemsavgiften/år är
250 kr för enskild person, läns- och lokalorg.
550 kr för riksorganisationer och  institutioner.
Anmäl dig på 

www.hhf.se

Karl Grunewald

Annons
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www.hhf.se

K ulturcentrum Skåne är ett 
regionalt centrum för mu-
sik, teater och konst. Vi är 

en ideell förening som drivs med 
stöd av anslag från Lunds kommun.
   Till vårt hus i Lund kommer män-
niskor för att måla, musicera, spela 

www.kulturcentrumskane.com

Kultur-
centrum 
i skåne
Konst 
och teater

i

Intra nr 1/2012 kommer ut i mars.
Du som vill prenumerera på INTRA: 
Betala  320 kr på postgiro 636 55 62-5 

eller bankgiro 5308-1485. 
Glöm inte att skriva din fullständiga 

adress. Då får du fyra nummer 
av INTRA framöver. 

Du kan också beställa prenumeration 
från vår hemsida:

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

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

intra@swipnet.se

Prenumerera!

teater eller mötas kring något av våra kulturprojekt. Vi har aktiviteter för personer med 
intellektuella funktionsnedsättningar i alla åldrar och våra pedagoger har både konst-
närlig och pedagogisk kompetens. Vår övertygelse är att personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar har mycket att tillföra kulturlivet och att konstnärligt skapande 
befrämjar kreativitet och utveckling hos var och en.
  Kulturcentrum Skåne består av en öppen verksamhet, en eftergymnasial treårig kultur-
utbildning samt en integrerad arbetsplats med kulturförankring.
  Kulturcentrum Skåne är en levande social och kulturell mötesplats. Här vill vi stimu-
lera människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell och 
social mångfald.

Birgitta Hansson, ”Fritt efter Matisse”.

Matilda Nilsson,”Självporträtt”.

Eva Henriksson,”Fruktman”.

– Det är jättekul 
att vara på Kultur-
centrum Skåne, 
säger Maria Timo-
fejeff som målat 
omslagsbilden. 
  Hon är trettisju år 
och född och upp-
vuxen i Lund. Efter 
Kulturcentrums 
treåriga utbildning 
är Maria nu Kul-
turarbetstagare. På 
fritiden spelar hon 
rullstolshandboll 
och boccia. Foto är 
ett stort intresse och 
hon fotograferar 

Karl Grunewald

Omslagets konstnär

allt! 
   Maria gillar att måla med akrylfärger. Hennes favorit-
konstnärer är Anna Ancher och Frida Kahlo. I sitt eget 
måleri jobbar Maria gärna med mönster.
  – Man blir aldrig för gammal för att lära sig och man 
kan aldrig lära sig för mycket, säger Maria.
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POSTTIDNING B
INTRA, Kaktusvägen 38, 125 55 ÄLVSJÖ

F ör den som är 
nyanställd. Här 

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

Välkommen!

S kriften diskute-
rar rutiner och 

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

ÖVergrepp 

Fem andra bra skrifter från Intra:

gruppbostaden

Ur innehållet: Olika 
sätt att bo. Plane-

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

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

En 16-sidig skrift 
som riktar sig 

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

FÖrtroendeVald

Ett redskap för alla 
som är engagerade 

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

Handikapplagen–lss

Pris per ex   40 kr 
30 ex          30 kr per ex

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

Pris per ex   140 kr 
10 ex          120 kr per ex

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

Pris per ex   140 kr 
10 ex          120 kr per ex

En kunskapshöjande vänbok

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

Den här boken är tillägnad Karl Grunewald på 
hans 90-årsdag. 23 författare, anhöriga och 
FUB-företrädare, journalister och konstnärer, 
forskare, tjänstemän och arbetskamrater ger 
sin syn på den utveckling som varit och den 
framtid som väntar oss. Personligt hållna 
skildringar varvas med mer yrkesmässiga 
och vetenskapliga texter som kompletterar 
varandra på ett berikande sätt. 

Den här skriften, tar upp elva frågor av 
etisk och moralisk karaktär i LSS-verk-
samheten. Bland annat: Är personer 
med utvecklingsstörning mer spontana 
och glada än andra?  Vad gör vi med alla 
svåra känslor?  Hur nära kan man stå?  
Hur gör man när någon inte förstår sitt 
eget bästa?  Hur stöder vi bäst när en 
anhörig eller nära vän har dött? osv.  

Elva svåra frågor

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

 Porto är inkluderat i alla priser!

Dokumentärfilmen 
”Från idiot till med-
borgare 2” skildrar de 
stora förändringarna 
efter institutionernas 
avveckling. Hur blev det 
nya livet med egen bo-
stad och personalstöd? 
Hur tänkte de som pla-
nerade för framtiden? 

Under 1900-talet har över 
100 000 personer levt 
hela eller en del av sitt liv 
på torftiga anstalter för 
utvecklingsstörda. “Från 
idiot till medborgare 1” 
skildrar hur omsorgen 
om personer med intel-
lektuella funktionshinder 
utvecklats från 1800-ta-
lets mitt till idag.

De båda dvd-filmerna ger en fyllig 
historisk bakgrund till dagens 

stöd och service. 
Bra att ha som studiematerial vid 

nästa personalsammankomst!
Från idiot till medborgare 1. 

PRIS: 200 kr.  
Från idiot till medborgare 2. 

PRIS: 200 kr.
PRIS FÖR BÅDA: 350 kr.

Från idiot till medborgare
NYHET!


