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Ledare

Ett sabotage mot omsorgernas kvalitet

Det var väl inte så här det skulle bli?
Under hösten 2018 avslöjades en rad kränkningar, vanvård och våld vid sociala om-
sorgsverksamheter i flera kommuner. I februari kom så en ny skandal: en ljudinspel-

ning som anhöriga till en 36-årig man med autism gjort i hemlighet. Där kan man höra 
hur hans personal skriker och hotar honom. Politiker och chefer bör betrakta de avslöjade 
missförhållandena som en allvarlig markering för att något radikalt måste göras. 

Den optimism som rådde inför den så kallade kommunaliseringen av den sociala om-
sorgen i mitten av 90-talet har allt eftersom tiden gått förvandlats till pessimism. Kommu-
naliseringen innebar att nu skulle kommunerna fortsätta att utveckla livsbetingelserna för 
personer med utvecklingsstörning. De skulle betraktas som vilka kommunmedborgare som 
helst, komma i åtnjutande av ”de ordinarie organens service”, de skulle inte särbehandlas 
som tidigare utan få det stöd och den service som de behövde för att leva som alla andra. 
Likvärdighet var honnörsordet. 

Paradoxalt nog, vid tiden för kommunaliseringen, lades de personalutbildningar ner som 
tidigare fanns. Sociala omsorgsutbildningar inom universitet och högskolor har successivt 
ersatts med socionomutbildning med fokus på socialt arbete och behandling och på gym-
nasial nivå finns i stort sett endast undersköterskeutbildning att tillgå där naturligt nog ett 
medicinskt synsätt blir dominerande. 

Tänkvärt skriver dåvarande förvaltningschef i Landstinget Gävleborg, Tomas Storm, inför 
kommunaliseringen, att den nya lagen LSS ska de ansvariga för omsorgen följa och försöka 
uppfylla på bästa sätt. Men han ställer sig också frågan om vad lagen säger om känslor och 
personalgruppens utsatthet:

”Om de behov som inte är materiella eller inte kan uttryckas så konkret som hunger och 
trötthet? Vad säger den om alla människors rätt till kärlek och vänskap? Till djup sorg och 
stor lycka? Jag hoppas att man inom omsorgen i framtiden lägger ännu större vikt vid dessa 
frågor, att de inte glöms bort därför att man tycker att så stora positiva förändringar sker på 
andra områden som boende och fritid. Precis som det krävs en ständig diskussion ute på 
arbetsplatserna om vad som är kvalitet i omsorgen behöver man också diskutera livsfrågor. 
Ingen ska behöva känna sig ensam i arbetet, med enbart den egna moralen och synen på 
livet som stöd.” 

Bristen på utbildning för personal är ”ett sabotage mot själva grundbulten i omsorgernas 
kvalitet” skriver Karl Grunewald i Omsorgsrevolutionen. De skarpa orden i boken skrevs i 
slutet av hans långa livskamp för att demokratisera livsvillkoren för personer med intellek-
tuella funktionsnedsättningar. 

Det är vår fasta övertygelse att utan tillgång till ändamålsenlig utbildning för personal och 
även för chefer har vi små möjligheter att på bästa sätt hjälpa personer som inte reder sig så 
bra i vår komplicerade värld. Teorier, pedagogik och förhållningssätt som utgår från perso-
nernas önskemål om det liv de vill leva ska vara i fokus. Det gäller nu att byta inriktning från 
behandling och medicin till kunskap om livet och levandet. 

Vi uppmanar nu ansvariga att återuppta det engagemang som var förhärskande i samband 
med kommunaliseringens början!

Karin Östling, ombudsman Funktionsrätt Gävleborg – 34 länsföreningar i samverkan.
Margareta Lind, ordförande i Länsförbundet FUB Gävleborg.
Karin Eriksson, vice ordförande i Länsförbundet FUB Gävleborg.
Ingalill Stefansson, fil.dr. i pedagogiskt arbete, medlem i FUB.
Per Stefansson, f.d. chef för daglig verksamhet i Söderhamn, medlem i FUB.
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4                                 INTRA 1 • 19

Jag har haft tur att växa upp, arbeta och leva i 
Sverige.

En av mina söner, Oskar, är född med Angel-
mans Syndrom, en ovanlig och svår funktions-

nedsättning. Man kan också säga att han idag är en 
tvååring i en 30 år gammal kropp. Han lägger samma 

pussel som mitt yngsta barnbarn och tycker om sig 
själv på det där ohejdade viset som små barn gör. Tit-
tar på sig själv i alla speglar och tar alltid bästa platsen 
i soffan. Han kan fortfarande inte säga några ord men 
älskar att prata genom bilder och gester.

Han är nummer fem av mina sex barn, har eget bo-
ende och personliga assistenter dygnet runt. 

ÄR VI MÄNNISKOR ELLER MASKINER ?

Oskar Harrysson och 
hans lillasyster Nelly.
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Bekymrar mig minst
Paradoxalt nog eller kanske tack vare alla de begräns-
ningar han föddes med är han idag det barn jag be-
kymrar mig minst över. Han kommer aldrig att gifta 
sig eller skilja sig, bli av med jobbet eller tvivla över om 
han gjort rätt val i livet.

Han blir fortfarande lika lycklig och tacksam över 
en glasspinne som när han var två år gammal. Hans 
kramar är lika innerliga som de alltid varit och han 
skäms inte över sina föräldrar.

Kärleksfulla smeknamn
Det har aldrig varit en självklarhet för mig att det finns 
myndigheter och människor vars arbete är att se till 
att Oskar får ett värdigt liv. Hans liv hänger idag inte 
bara på oss föräldrar. Våra liv hänger inte bara på ho-
nom. Jag kan fortfarande känna djup tacksamhet över 
det.

Min man och jag har inte alltid varit ett fungerande 
team runt Oskar.

Påfrestningarna var för stora. Men när vi väl började 
samarbeta lärde vi oss tidigt att se de myndighetsper-
soner vi skulle möta som medspelare och inte våra 
fiender. Det här var på 90-talet när LSS lagen var ny 
och när det fortfarande fanns tid att vara mänsklig 
bakom skrivbordet. Vi mötte nästan alltid samma per-
soner och de lärde känna både Oskar och vår famil-
jesituation.

Min man och jag hade skämtsamma men kärleks-
fulla smeknamn på alla vi träffade och vars tjänster 
vi var beroende av. Det var ”Mamma Cass” på Försäk-
ringskassan, ”Stevie Wunderbar” på Omsorgsförvalt-
ningen, ”Lilla Miss Understanding” på Socialförvalt-
ningen och så vidare. 

Vi kände oss sedda och betydelsefulla och de blev 

också sedda av oss. De flesta vi mötte var medelålders 
eller äldre och hade erfarenheter.

Anonyma möten
Idag, 2019, ser det annorlunda ut. De flesta vi möter 
är unga, har liten livserfarenhet men stora krav på sig 
att vara effektiva och målstyrda. Tendenserna är tyd-
liga. De mänskliga mötena är färre och vi avhandlar 
det mesta formellt via nätet. Vi har sällan kontakt med 
samma människor. Vi vet ingenting om dem vi möter 
och de vet ingenting om oss. Det har smugit sig in en 
slags anonymitet från alla håll.

Finns det då risk för att myndighetspersoner blir 
maskiner istället för människor?

Ja, som jag ser det är den risken stor. Det är inget fel 
i sig med teknik och effektivitet.

Men behovet är större än någonsin att stanna upp 
och se till att vi inte tappar bort det mänskliga. Utan 
det blir vi historielösa och utan sammanhang, me-
ningsfullhet, kött och blod. 

Utan historien famlar vi i tomma intet
Det måste alltid finnas tid att se människor i ögonen, 
lyssna, ställa öppna frågor och läsa in deras historia. 
Det måste också finnas tid att läsa in och förstå Sveri-
ges historia och förstå vad som ledde oss hit. Utan det 
famlar vi i tomma intet och arbetar efter regelboken 
utan att också tänka själva. I mitt yrkesliv som handle-
dare möter jag dessa människor varje dag. 

De är trötta, stressade och tvivlar på sig själva eller 
sitt yrkesval.

Men det är inget fel på dem. Felet är att de inte kän-
ner den mänskliga kopplingen till vare sig själva eller 
till de människor de ska arbeta med.

Helena Harrysson är född 1953. 
Hon har arbetat i många år som 
frilansare med barnlitteratur och 
barnteater innan hon blev rektor. 
Hon är en uppskattad föreläsare 
och handledare och har skrivit 
flera böcker där hon delat med sig 
av sina erfarenheter som ledare, 
pedagog och mamma.
Här skriver hon om hur det är att vara 
mamma till en son med svår funk-
tionsnedsättning och om hur det 
professionella stödet har förändrats. 
En berättelse som också blir en kom-
mentar till samhällsutvecklingen.

ÄR VI MÄNNISKOR ELLER MASKINER ?
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Något kändes inte rätt
När Oskar föddes var han ett 
vackert och fulländat barn. Tio 
fingrar och tio tår. Han klara-
de den första besiktningen av 
läkare men sedan var det en 
barnsköterska som larmade 
att något inte kändes rätt med 
honom. Hon hade sannolikt 
hållit i hundratals barn och vis-
ste hur det skulle kännas. Men 

Oskar klarade även den andra undersökningen. I Sve-
rige litar vi inte så gärna på intuition och känsla.

Detta blev början på en lång och mycket slitsam resa 
där vi föräldrar ständigt pendlade mellan hopp och 
förtvivlan. Oskar skrek, utvecklades långsamt och sov 
nästan ingenting.

Trodde svårigheterna skulle växa bort
Min man och jag drog åt olika håll. Mannen grät och 
sökte hjälp överallt. Jag ville ta hand om vårt barn själv 
och tänkte att det nog inte var så farligt ändå. Jag trod-
de på riktigt att Oskars svårigheter skulle växa bort 
och inte synas så mycket. Min man insåg tidigt allvaret 
och letade efter experter och stöd överallt.

Han såg och jag blundade och där hade vår relation 
kunnat ta slut. Men han var mitt livs kärlek liksom 
jag var hans. Vi hade fler barn att ta hand om och så 
mycket att förlora. Vi gav aldrig upp varandra. 

Men vi hade olika synsätt med oss i bagaget. Min 
man växte upp på landet i en miljö där det var natur-
ligt att man hjälpte varandra och där det var helt okej 
att vara sjuk och svag.

För mig såg det annorlunda ut.

Fattigdomen var en skam
Jag föddes i Simrishamn i början på 50-talet. Sverige 
var ett fattigt land och vi tillhörde den fattigaste grup-
pen. Pappa jobbade på SJ och mamma födde barn 
och jobbade extra på konditoriet. Vi bodde i ett rum 
och kök på tredje våningen och jag hade då en stora-
syster och skulle senare få en syster till. 

Till skillnad från många andra runt oss så var mina 
föräldrar oerhört skötsamma och målinriktade. De 
drack inte alkohol och de var överdrivet noggranna 
med att allt skulle vara helt och rent. Varför? Det fanns 
en stor skam för fattigdom i deras sinnen. Det fanns 
en stor längtan att resa sig ur denna samhällsklass och 
komma vidare.

För så kunde man göra på den tiden. Om man sköt-
te sig och arbetade flitigt gick det att få det bättre.

Pappa fick polio
Så hände det som inte fick hända. Min pappa fick 
polio. Han låg i koma ett par veckor och vaknade upp 
totalt förlamad och kunde bara röra huvudet.

Mina föräldrars liv slogs i spillror. Det fanns ingen 
socialtjänst eller försäkringskassa.

Inget stöd någonstans att få och dessutom var det 
ytterst skamligt att få polio och bli handikappad. Det 
var ens eget fel.

Alla dörrar slogs igen och deras vänner vände dem 
ryggen av rädsla att bli smittade.

Men mamma och pappa plockade ihop alla skärvor 
av sitt liv och strävade vidare. Nu ville de verkligen 
vidare. Motivationen var starkare än någonsin.

Pappa återfick långsamt rörligheten i ena halvan av 
kroppen men fick leva resten av sitt liv med muskel-
förtvining i vänster ben och arm. 

Vad hade de för mål tillsammans under den här ti-
den?

Dolde sitt handikapp
Det viktigaste målet var att pappa skulle kunna gå och 
röra sig precis som vanligt. Han skulle hitta strategier 
för att dölja sitt handikapp. De kämpade tillsammans. 
Efter ett par år fanns det inte en människa som kunde 
se att han var handikappad. Han gömde elegant sin 
vänstra arm och hand och kompenserade med den 
högra. Han gick med en snyggt naturligt gungande 
stil som dolde att han inte kunde stödja ordentligt på 
sitt vänstra ben.

Vanföreanstalten var skräcken
Varifrån fick de styrkan och motivationen?

Jo, deras stora skräck var att pappa skulle hamna på 
VANFÖREANSTALTEN.

Det hade varit vägs ände och den största skammen 
av alla och en situation som skulle göra det totalt 
omöjligt att komma vidare.

Jag ser på svartvita bilder från den tiden hur unga 
och vackra de är och kan inte förstå hur de klarade 
upp alltsamman. Vi hade ju varken hiss eller tvättma-
skin. Men de fixade det och förverkligade sina dröm-
mar.

Vi flyttade från Simrishamn till Stockholm och båda 
två lyckades arbeta sig fram till en ny och trygg posi-
tion i samhället och min storasyster var den första i 
släkten som tog studenten.

Det var nästan overkligt.

Skulle inte synas
Vi fick aldrig prata högt om pappas handikapp. Det 
skulle inte synas eller på något sätt ömkas eller upp-
märksammas. Jag minns när pappa hjälpte mig att 
snöra mina skridskor. 

Han drog ena snöret med högerhanden och det an-
dra snöret med tänderna. Ingen annan såg för vi såg 
alltid till att gömma oss undan någonstans. Och för 
mig blev det helt naturligt.

Min pappa var handikappad men handikapp fanns 
egentligen inte.

 Och om det fanns var det en svaghet som på alla sätt 
skulle kompenseras eller döljas. Min syn på att ta hjälp 
av andra var en följd av att se och höra mina föräldrars 
uppmaningar att det värsta som kan hända oss är om 
vi gör oss till offer. Du klarar allt om du verkligen vill. 
För så var det för många i Sverige på den tiden.

Något helt oväntat händer...
Den syn man har med sig från barnsben kan alltid 
förändras om man är öppen för det.

”Utan de mänskliga 
mötena, den värmen, 
förståelsen och äkta 
engagemanget från 
myndighetspersoner 
vi samarbetade med 
hade vi troligen haft 
en helt annan 
historia att berätta.”
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Läs mer 
av Helena Harrysson:
Släpp taget och håll i. Hand-
bok för tonårsföräldrar. 2011. 
Alfabeta förlag. 144 sidor. Pris 
261kr.

Äntligen fri? Barnen har flyttat 
– vem är jag nu? 2014. Alfabe-
ta förlag. 121 sidor. Pris 261 kr.

Våga vara vuxen – bli en bra 
förälder. 2009. Alfabeta förlag. 
160 sidor. Slutsåld – finns på 
bibliotek.

E-post: helena@harrysson.se

Ibland behöver man hjälp med att öppna upp. Nå-
gonting helt oväntat händer och plötsligt har det bli-
vit en glipa i ens medvetande. Så blev det för mig.

När Oskar var fyra år var han en fara både för sig 
själv och andra. I ett obevakat ögonblick låste han in 
sig i badrummet med lillasyster som då var ett år gam-
mal och stod i det vattenfyllda badkaret.

Jag räddade livet på henne genom att slå sönder 
badrumsdörren och ta mig in.

I den stunden blev plötsligt mina ögon och sinnen 
kristallklara.

På några få ögonblick insåg jag hur illa ställt det var 
med Oskar, med vår familj, med vår relation och med 
mig. Alla sömnlösa nätter. Alla lås på TV, kylskåp, frys 
och dörrar.

Alla undanplockade finsaker. Alla inställda aktivite-
ter, resor och bjudningar.

Jag insåg att jag måste våga be om hjälp.

Vi sökte hjälp
Efter det blev min man och jag ett team som jobbade 
mot samma mål.

Vi sökte hjälp för Oskar, vi sökte hjälp för oss själva 
och för syskonen och vi vågade prata med andra om 
svårigheterna med vårt barn. Han fick en diagnos och 
vi fick något att tydligt förhålla oss till. Och eftersom 
det inte var 1950-tal utan 1990-tal så fanns det välvilja 
och hjälp att få. Vi bestämde oss för att se myndighe-
ter som människor som var med oss och inte mot oss. 

Smärtan att lämna ifrån oss Oskar till andra männ-
iskor var ofrånkomlig och stor.

Men glädjen och lättnaden när vi lämnat Oskar på 
korttids och kunde åka på vår första gemensamma 
semesterresa – var obeskrivligt mycket större.

När jag själv ändrade min syn på svaghet, sjukdomar 
och handikapp kunde jag också förmedla något helt 
annat till mina egna föräldrar, mina syskon och mina 
barn. Vi fick alla hjälp genom Oskar att frigöra oss 
från generationers fångenskap av skam och rädsla för 
det som är avvikande och annorlunda.

De mänskliga mötena
Utan de mänskliga mötena, den värmen, förstå-
elsen och äkta engagemanget från myndighets-
personer vi samarbetade med hade vi troligen 
haft en helt annan historia att berätta. Kanske 
hade vi suttit kvar i skamvrån och utvecklat en 
attityd av frustration, bitterhet och sorg. Istället 
för tacksamhet.

Kanske hade vi alltför länge kämpat med att ta 
hand om allting själva och utvecklat en attityd av 
missnöje och ilskna offer. Istället för ödmjukhet.

Idag kan jag se tydliga resultat av den livsvik-
tiga medmänsklighet som omgivit oss och gett 
oss möjlighet att föra vidare en sund livssyn. 

”Han är annorlunda”
Ett av mina barnbarn som är fyra år har blivit 
hopplöst förälskat i en mjukishund som heter 
Ylva. När barnbarnet var hemma hos oss berät-
tade han att Ylva skulle få valpar.

Han bar omkring på sin Ylva och klappade henne 
över magen och sa att snart kommer dina ungar. 

Jag är helt usel på handarbete men nu blev jag ivrig 
att på något vis skapa två små valpar.

På fri hand virkade jag två små knyten, den första 
svart och den andra vit.

Den första blev inget vidare vacker. Nosen satt på 
sniskan, öronen var olika långa och inget av benen 
såg ut som det andra. Den andra vita blev snyggare.

Vid en vacker ceremoni fick Ylva föda fram sina små 
virkade ulltussar.

Barnbarnet torkade högtidligt av de båda med en 
liten frottéhandduk . Han höll i den lilla svarta valpen 
och tittade länge och begrundanden på den. Sedan 
slöt han den varsamt i sin famn och gungade den 
fram och tillbaka.

– Tycker du att han är fin? frågade jag.
– Ja, svarade han, eftertänksamt. Han är annorlun-

da.
Så länge jag finns med i hans liv kommer jag att 

hjälpa honom att bevara sin varma känsla för det som 
är annorlunda. Jag kommer också medvetet att se till 
att han får med sig vår bakgrund som en del av sitt 
eget liv och i bästa fall också inspirera honom att vara 
nyfiken på andras. Om jag lever när han tar studenten 
och ska ge sig ut i yrkeslivet ska jag skriva med stora 
guldbokstäver på mitt grattiskort till honom: 

GLÖM ALDRIG BORT ATT VARA MÄNNISKA!

Vilka är de?
Vi bär alla på en historia. Även om samhället runt 
oss förändras i rasande fart och i ett ständigt ökande 
tempo är vi fortfarande människor med rötter och 
trådar bakåt i livet. Oavsett om vi är myndighetsperso-
ner, anhöriga eller brukare har vi ansvar för att stanna 
upp i eftertänksamhet och reflektera över de männ-
iskor vi möter.

Vilka är de? Vad bär de med sig? Hur kommer jag 
in i sammanhanget? 

Vi är människor och inga maskiner.
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LSS-handläggarna har fått ta emot mycket kritik 
under senare år. Det sägs att tolkningarna har 
blivit strängare och att handläggningen har blivit 
okänslig. I Lidköping är man fyra LSS-handläggare 
som utreder och beslutar om insatser till dem som 
behöver stöd enligt LSS. Hur ser de på sitt arbete? 
Vad är svårigheterna och vad är glädjeämnena? Och 
hur ser de på LSS-utredningen?

V i träffas för ett samtal i Vård- och omsorgsen-
hetens ljusa kontorslokaler i det som en gång 
varit ett sockerbruk bakom Lidköpings rese-

centrum.

Lena Johansson (LJ) är den som har längst erfaren-
het av sitt arbete. Hon tror att det är viktigt att man 
som LSS-handläggare är trygg i sin roll. Att man kan 
juridiken och samtidigt är beredd att lyssna.

Kristina Andersson (KA) håller med:
– Vi pratar väldigt mycket med varandra. Det är en 

trygghet. Att vi kan lyssna på varandra och komma 
med synpunkter.

LJ: Och att vi har den juridiska handledningen. 
Den är viktig, så att besluten blir riktiga.

Speciellt viktigt har samvaron och tillgången till 
handledning och juridisk expertis varit för Johanna 
Teodorsson (JT) som är ganska ny i sitt arbete.

– Jag har känt mig trygg eftersom jag alltid kan fråga 
de som har större erfarenhet.

Jobbet som handläggare
Hur är det att jobba som LSS-handläggare?

LJ: Jag trivs med jobbet. Det är intressant och väldigt 
givande. Alla möten med olika människor…

KA: Det kan kännas väldigt bra när man känner att 
man lyckats hjälpa någon till ett bättre liv.

JT: Ja, när man t ex möter någon som sitter hemma 
och mår dåligt. Och sedan, efter ett halvår, möter 

”Ibland kan jag känna mig 
    väldigt berörd när jag möter 
föräldrar som försöker 
                           mer än de orkar”

man samma person som då mår mycket bättre efter-
som han har fått daglig verksamhet och därigenom 
fått vänner och en bättre fritid.

KA: Ja, man kan verkligen göra skillnad i folks liv 
bara genom att upplysa dem om vilka rättigheter de 
har.

Kan det inte kännas svårt att ha så mycket makt över 
människor? Många beslut är ju livsavgörande för den en-
skilde.

LJ: Jo, det är ett stort ansvar. Men kanske mer en 
utmaning – att det blir ett så rättssäkert och bra beslut 
som möjligt.

Är det svårt att ge avslag på en ansökan?
LJ: Jo, det kan det vara. Men vårt jobb är ju också 

att säga nej när man faktiskt inte har rätt till en insats. 
Vi har ju ett ansvar inför kommunen och skattebeta-
larna, att se till så att pengarna används rätt.

KA: Men vår erfarenhet är att de flesta inte söker 
mer än de har rätt till. Kanske snarare tvärt om. 

LJ: Många känner stor sorg när de inte klarar av att 
ta hand om sitt barn själva. Ibland kan jag känna mig 
väldigt berörd när jag möter föräldrar som försöker 
mer än de orkar. 

Fler som söker insatser
Hur har LSS-handläggarjobbet förändrats?

LJ: Det var mycket enklare förr. Då var det mest per-
soner med intellektuella funktionsnedsättningar och 
ett fåtal med enbart fysiska funktionsnedsättningar 
som sökte insatser. Nu är det betydligt fler och den 
stora gruppen som tillkommit är de med olika neu-
ropsykiatriska diagnoser. Vi har mer kontakter med 
BUP och vuxenpsykiatrin. Dessutom är det fler som 
får sin diagnos i vuxen ålder. 

JT: Det är en stor utmaning att hitta rätt insatser 
till dem.

LSS-handläggarens arbete
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Johanna Teodorsson
25 år. Utbildad Socionom, examen 
2018. Arbetat som timanställd okto-
ber 2017 till januari 2018, efter detta 
fast anställd som LSS-handläggare.
Handlägger mest LSS-insatser för 
vuxna.
Favoritserie: Outlander.

Lena Johansson
60 år, Utbildad Socionom 1986.
Kurator på omsorgsteamet, barn-
habilitering mm. LSS-handläggare 
sedan 2001.
Handlägger mest ärenden om per-
sonlig assistans och insatser för barn 
och unga enligt LSS.
Favoritserie: Game of Thrones.

Kristina Andersson
56 år. Arbetat inom äldreomsorg. 
Genomgått Social omsorgslinje, 
biståndshandläggare, LSS-handläg-
gare 2007–2010, därefter chef inom 
LSS-verksamhet för barn och unga 
och inom personlig assistans 2016. 
Därefter åter LSS-handläggare.
Handlägger mest ärenden om per-
sonlig assistans och insatser för barn 
och unga enligt LSS.
Favoritserie: Vår tid är nu.

KA: Bedömningarna av insatserna är betydligt stra-
mare idag. 

LJ: Jo, det är mer arbete med att komma fram till 
rättssäkra bedömningar.  

KA: Nuförtiden har vi en tätare kontakt med verk-
ställigheten, vi sitter tillsammans och arbetar i olika 
team. Syftet med teamarbetet är att sätta brukaren i 
centrum.

LJ: Det är fler som känner till LSS idag. Förut var vi 
ganska okända men nu är många fler medvetna om 
att LSS finns och att de som tillhör LSS personkrets 
har vissa rättigheter om behov finns. Det medför att 
vi får förfrågningar från många olika håll. 

KA: En annan sak som förändrats är vuxenblivan-
det. De flesta bor kvar längre hemma. Först kommer 
övergången mellan skola och arbete och sedan dröjer 
det några år innan man flyttar hemifrån. Det är bra, 
för då blir det en mjukare övergång till vuxenlivet.

Om juridiken
Kan man säga att ni numera nästan är mer jurister än 
handläggare?

LJ: Nej det är att dra det för långt. Men juridiken 
tvingar oss ibland att bli lite fyrkantigare än vad vi kan-
ske skulle vilja vara. LSS är en rättighetslag och det är 
viktigt att man får det man har rätt till. Det finns ju 
förarbeten till lagen och prejudicerande domar som 
avgör hur rättigheterna ska tolkas. Det kan verka stelt 
och omständligt men det är viktigt att det blir rätt.

KA: Allt är inte juridik. Nu finns det ju t ex domar 
som säger att den som har bostad med särskild service 
och daglig verksamhet därmed har fått sitt behov av 
sociala kontakter tillgodosett. Men det är alltid en in-
dividuell bedömning som görs.

LJ: Det är viktigt att veta att insatserna i LSS ska ge 
goda levnadsvillkor, d v s lite mer än vad man kan få 
genom Socialtjänstlagen.

LSS-utredningen
I början på året kom LSS-utredningen med sitt betän-
kande. Givetvis har man försökt sätta sig in i de olika 
förslagen och funderat på vad de kommer att betyda.

KA: Det är bra att man föreslår ett enhetligt huvud-
mannaskap för den personliga assistansen. Som det 
är nu så finns alltid risken att man försöker vältra över 
kostnader på varandra.

LJ: Insatsen Personlig service och boendestöd behövs 
verkligen. Vi tycker det är en insats inom LSS som 
saknas idag. Idag går det stödet under SoL.

När det gäller förslaget att ta bort rätten till per-
sonlig assistans för barn och istället få stöd från kom-
munen genom insatsen Personligt stöd till barn, tycker 
man att det är en bra insats men är tveksam till om det 
kommer att bli verklighet.

LJ: Insatsen skulle, om den genomförs, kunna ge ett 
kvalitativt bra stöd till familjerna, men den insatsen 
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kommer nog inte att förverkligas eftersom det finns 
ett så stort motstånd. Dessutom är det en svår fråga. 
Många föräldrar kämpar otroligt mycket för att få allt 
att gå ihop. De ska sköta en massa kontakter och sköta 
vårdande insatser samtidigt som de måste ha koll på 
sitt barn under hela dygnet. De får för lite sömn och 
tvingas stressa för att hinna med. En del väntar allde-
les för länge innan de söker och får hjälp. För några 
kan det vara jättesvårt att ha främmande människor 
som ska hjälpa till i det egna hemmet. Då är det inte 
konstigt att man hellre väljer att själv vara personlig 
assistent åt sitt barn. 

KA: Idag kan en del bli beroende av sitt barn för sin 
försörjning och det kanske inte alltid är så bra. Det 
kan bli en inlåsningseffekt. Vi tror att det skulle kun-
na förändras och att inlåsningseffekten skulle kunna 
minska med insatsen Personligt stöd till barn. 

LJ: Jo, och vi har ju ingen som helst möjlighet att 
kontrollera den assistansen. Så det är verkligen en 
svår fråga. Men, det är det viktiga: rätten till personlig 
assistans är en fantastisk reform som inneburit frihet 
för många. 

Viktigt att man har ledningens stöd
Vilket stöd behöver en LSS-handläggare?

LJ: Framför allt behöver man känna att man har 
ledningens stöd. Och det känner vi här.

KA: Vi har delegation att besluta om insatser, utom 
när det gäller Bostad med särskild service och Person-
lig assistans. I de frågorna måste vi gå till Vård- och 
Omsorgsnämndens arbetsutskott. Men de brukar för 
det mesta gå på det som vi föreslår.  

JT: Sedan har vi stort stöd av den juridiska hand-
ledningen. 

Hur många ärenden har man som handläggare?
LJ: Det är olika. Varje LSS-handläggare ansvarar för 

mellan 70 och 150 personer som har insatser enligt 
LSS, men vi arbetar inte aktivt med alla på en gång.

JT: Man har ju alltid många ärenden som man be-
höver följa upp. I oktober ställer vi samman alla LSS-
beslut. De skickas sedan in till Socialstyrelsen och blir 
underlag för LSS-utjämningen mellan kommunerna.

Råd till den som är ny
Vilka råd skulle ni vilja ge någon som är ny som LSS-hand-
läggare?

JT: Ta det lugnt. Stressa inte upp dig. Det är viktigt 
att man lyssnar. Att man ber de anhöriga att beskriva 
sin situation. Ibland kan man möta ilska. Då är det 
bra att tänka på att det oftast handlar om andra saker. 
Kanske om en frustration över de svårigheter man 
som anhörig känt. Det är viktigt att man inte går in 
i en konflikt utan att man lyssnar och återkommer.

LJ: Ta en sak i taget. Fråga andra om du är osäker. 
JT: Ja, det var så bra när jag var ny här, att jag kunde 

fråga om vad som helst.
KA: Man måste känna att man kan prata och råd-

göra med andra. Annars blir man väldigt ensam i den 
här rollen.

LJ: Det där kan vara ett problem för våra kollegor i 
mindre kommuner, har vi märkt.

LJ: Och så måste man vara tydlig. Se till så att alla 
förstår. Och man får sedan inte vara rädd för att kom-
ma till beslut.

Är LSS-handläggare ett bra yrke?
Alla tre: Ja. Absolut. 

Text och foto: Hans Hallerfors.

Lena Johansson, Kristina Andersson och Johanna Teodorsson arbetar som LSS-handläggare i Lidköpings kommun.
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Att arbeta som LSS-handläggare 
ställer stora krav på kunskap, 
erfarenhet och integritet. Det 
visste Jenny (fingerat namn) när 
hon sökte det jobbet. Hon för-
sökte också att hitta en lösning 
som gjorde det möjligt att klara 
av arbetet trots sin egen sjuk-
dom. Men allt tog en ände med 
förskräckelse. Det här är Jennys 
berättelse.

LSS–handläggare 

Jenny blev utbränd av sitt jobb

Jenny är socionom, ganska nyutbildad sådan. Hon 
hade bara några korta vikariat som sjukhusku-
rator bakom sig när hon för några år sedan fick 

erbjudande om arbete vid LSS-enheten i en mellan-
svensk kommun. Hon blev glad, men oroade sig för 
att hennes kroniska sjukdom, MS, skulle kunna ställa 
till problem. 

Redan i ansökan berättade hon om sin sjukdom och 

på anställningsintervjun föreslog hon sin blivande 
chef att de kanske kunde ansöka om lönebidrag för 
henne. Eller åtminstone om högkostnadsskydd för de 
extra sjukdagar hon eventuellt skulle få. Men chefen 
tyckte inte att det behövdes. 

Istället för den fasta tjänst som varit utannonserad 
erbjöds Jenny ett vikariat. Hon skulle dessutom få en 
mentor, för personalomsättningen vid enheten var 
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hög. Det saknades folk, nästan alla var nyanställda. 
Och arbetsledningen visste ju om att Jenny aldrig tidi-
gare hade arbetat med myndighetsutövning. 

Redan första dagen på det nya jobbet visade det sig 
att arbetsbelastningen skulle bli mycket hög: 

– När jag öppnade upp mitt område på datorn så 
visade det sig att jag hade 89 ärenden, många med röd 
flagg framför. Det signalerar att något måste åtgärdas 
omedelbart. 

Stor personalomsättning
Tjänsten hade inte haft någon handläggare på fyra 
månader berättade Jennys mentor. ”Men det här löser 
sig” tröstade hon käckt. 

– Vi hade telefontid mellan klockan 9 och 10 varje 
morgon. Då var vi tillgängliga på mobilerna, oavsett 
var vi befann oss. Trots det skulle man ändå vara an-
träffbar under resten av dagen, för jag arbetade i en 
kommun med resursstarka invånare som förväntar sig 
svar direkt. Vi arbetade dessutom i ett kontorsland-
skap. Det där blev svårt för mig, jag fick liksom ingen 
arbetsro.

Personalen på enheten stannade inte länge. Där 
fanns ytterligare en handläggare som arbetat någon 
månad längre än Jenny, annars var hon, efter tre må-
nader, äldst på LSS-enheten. Hon fick börja hjälpa 
de nya. 

LSS är en rättighetslag
Jenny har bestämda åsikter om LSS som en rättighets-
lag. Ibland kände hon att hon var tvungen att ta strid 
mot vad hon uppfattade som kommunens alltför res-
triktiva hållning.  

– Jag kom på tvärs med den kultur som rådde i ar-
betsgruppen. Att ge avslag var fint, säger hon argt.

När Jenny fick sin delegation blev det lättare för 
henne att genomföra arbetet så som hon ville. 

– Jag hade en klient med utvecklingsstörning och 
autism som hade fått avslag på sin ansökan om dag-
lig verksamhet redan innan jag började mitt arbete. 
Kommunen hänvisade personen till arbetsförmed-
lingen för utredning, trots att det fanns läkarintyg 
som visade att personen aldrig skulle kunna klara ett 
vanligt arbete. Det tog ett år innan domen kom, där 
vår kommun förstås förlorade. Det gjorde mig glad. 

Men chefen var inte glad. Jenny följde inte gängse 

kultur. Man skulle inte vara glad över en förlust i dom-
stol. 

En annan klient, en ung man med autism, bodde i 
en bil. Jenny höll med flit ärendet öppet för länge, för 
att kunna bevilja mannen ett boende när samordna-
ren var på semester. 

– När katten är borta dansar råttorna på bordet. Vi 
hade en fantastisk sommar där vi beviljade boende-
stöd till personer som annars inte hade fått det. Vi 
godkände många servicebostäder. Sedan kom sam-
ordnaren tillbaka och blev supersur. 

Men Jenny är säker på att hon gjorde rätt:
– Hade tidningarna fått nys om att vi lät en ung au-

tistisk man bo i en bil så hade väl inte det heller sett 
så bra ut? 

Alla blev livrädda
Jennys inställning till arbetet retade upp de andra i 
arbetsgruppen. Efter ett tag hamnade hela kommu-
nen i en rejäl kris:

– Jag hade ett ärende som jag tillsammans med min 
chef ansvarade för. Det handlade om en ung kvinna 
med utvecklingsstörning som ansågs som farlig med 
ett utmanande beteende. Plötsligt fick hon stor upp-
märksamhet i medierna och allas ögon vändes mot 
vår lilla kommun. Alla blev livrädda. Chefen var rädd, 
politikerna var rädda. Det blev ett mycket hårdare kli-
mat då. 

Kvinnans familj hade tidigare inte ansökt om hjälp 
och utredningen, som Jenny skulle göra, förväntades 
bli perfekt. Varje ord skulle vägas på guldvåg. Hon 
jobbade dag och natt med texten innan den blev klar 
– och blev efteråt sjuk. 

Familjen hade tidigare inte ansökt om hjälp och 
utredningen, som Jenny skulle göra, förväntades bli 
perfekt. Varje ord skulle vägas på guldvåg. Hon job-
bade dag och natt med texten innan den blev klar – 
och blev efteråt sjuk. 

– Då fick jag brev från chefen, inte ett ord om ut-
redningen, bara att ” vi måste prata om att du är sjuk 
så ofta”. 

Sjukskrivningar och arbetsrätt
Jennys frånvaro hade varit hög under hösten, mycket 
hade varit VAB. 

– Jag är ensamstående med två små barn varannan 

”Jag kom på tvärs med den kultur 
som rådde i arbetsgruppen. 
Att ge avslag var fint.”
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vecka. Men chefen tyckte inte att anledningen till min 
frånvaro spelade någon roll. ”Du ljög om din arbets-
kapacitet vid anställningsintervjun,” sa hon. 

Nu började chefen ringa till Jenny och kräva att hon 
skulle komma in till jobbet fastän hon var sjuk. När 
hon vände sig till facket, som i sin tur vände sig till 
chefen och förklarade för henne att hon inte kunde 
göra så, ringde chefen och bad om ursäkt. Jenny har 
lärt sig mycket om arbetsrätt under de senaste åren.

– I efterhand tänker jag att stressen med ärendet 
som blev offentligt och som vände uppochned på 
hela kommunen, som fick kommunikationschefen 
att bli utbränd och politikerna att undra, det stres-
sade säkert min chef enormt mycket. Men det var mig 
det gick ut över. 

Mobbning som urartar
En utmattning började byggas upp i Jenny kropp. 
Hon blev hela tiden särbehandlad. Hennes kropp 
blev allt tröttare och hon började ligga efter med 
journalanteckningarna. När Jenny gick på semester 
kom en vikarie in på hennes tjänst, en tjej som gick 
sista terminen på socionomutbildningen. När Jenny 
kom tillbaka till jobbet hade vikarien visat upp allt 

Fyra vanliga felaktiga avslag av LSS- handläggare, enligt Jenny:
Assistans. Det föreligger ett missförstånd runt att kommunen inte kan bevilja något som försäkrings-
kassan inte beviljar. Och att om man har under 20 timmars behov av assistans per vecka, ja, då ska man 
få något annat istället. 

Föräldraansvar. Barn får inte assistans för att man hänvisar till föräldraansvaret. Men om det finns 
syskon måste man väl kunna kräva att föräldrarna orkar ta sitt ansvar för dessa också? Det orkar de inte 
utan hjälp med det sjuka barnet. Jag läste rättsfall efter rättsfall för att lyckas ge ett barn rätt till assistans. 
Det går. 

Servicebostad. Det är lättare att få plats i gruppbostad än att få en servicebostad. Kraven för att få ser-
vicebostad är ofta för höga. Före att kvalificera sig för en servicebostad verkar det ibland som att man  
måste vara så dålig på att klara sig att man i själva verket inte kan bo där! Det är inte klokt. 

Kontaktperson. Det är en billig insats för kommunen som gör stor nytta. Den kan innebära stor skillnad 
i en människas liv. Bor man i LSS-bostad så får man alltid avslag. Det är jättekonstigt – man behöver väl 
vänner ändå? 

som Jenny låg efter med och chefen ville inte längre 
förlänga Jennys vikariat. ”Men du ska veta att vi har 
ögonen på dig”, sade hon. 

– Jag är kroniskt sjuk, men jag är faktiskt inte krimi-
nell, svarade Jenny. 

Facket sade att det Jenny utsatts för var mobbning 
och att Jenny måste börja tänka att hon måste däri-
från. Att mobbning som har urartat inte går att göra 
något åt. 

Nu har hon gått sjukskriven länge. 
– I fredags förra veckan skulle jag gå till arbetet för 

första gången på ett halvår, för att diskutera arbetsträ-
ning, berättar hon. Stämningen var konstig. Jag ville 
krama mina kollegor, men de ville inte krama mig. 

En av dem skrev till henne:
”Du var ju sällan på plats. Sedan blev du mer sjuk och 

lämnade oss andra med att reda ut allt. Det har inte varit 
roligt för någon, har du tänkt på det? ” 

– Det var ändå skönt att få höra. Det är inte bra för 
mig att vara där. Nu vet jag att jag kommer vara helt 
sjukskriven ända tills mitt vikariat går ut. Jag får för-
söka hitta något annat.  

Maria Korpskog

”... det stressade säkert 
min chef enormt mycket. 
Men det var mig 
det gick ut över.”
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UTREDNINGENSLSS       FÖRSLAG
LSS-utredningen föreslår en ny lagstift-
ning, men med samma namn som tidigare 
(Lag om stöd och service till vissa personer med 
funktionsnedsättning). Man har stuvat om i 
paragraferna, skapat en kapitelindelning 
och gjort lagen lite lättare att överblicka. 
Det innebär bland annat att den ”klassiska” 
paragrafen 9 med sina 10 insatser nu blivit 
ett helt kapitel (kapitel 6) .

Den nya lagen om stöd och service till vissa 
personer med funktionsnedsättning förslås 
träda i kraft den 1 januari 2022, står det. Det 
är nog optimistiskt i överkant. Här kommer 
några viktiga förändringar i lagtexten:

Personkretsindelning (Kapitel 1)
Så här skriver utredningen:

”Den omständigheten att grupp 3 till stor del ut-
formades för att ge rätt till personlig assistans har 
sannolikt medfört att de som tillhör den gruppen 
främst ansökt om och kommit att prövas mot den 
insatsen. Övriga insatser i LSS fördes över från 
omsorgslagen och var i huvudsak utformade för 
att möta behoven hos grupp 1 och 2 vilket också 
kan ha inneburit att de inte på ett självklart sätt 
svarar mot behoven hos dem som tillhör grupp 3. 
Utvecklingen av andra insatser, t.ex. bostad med 
särskild service, för den gruppen har därför inte 
varit särskilt omfattande.”

Ändå ändrar man inte personkretsindel-
ningen. Den är samma som tidigare.

Målsättningen (Kapitel 2)
Här har man samlat några av målsättning-
arna i 5 § och 7 § i nuvarande lagstiftning. 
Samt fört in barnperspektivet.

Huvudman (Kapitel 3)
Utredningen föreslår att kommunerna lik-
som tidigare ska vara ansvariga för alla in-
satser utom två.

1. Assistansen. Där anser man att dagens 
delade huvudmannaskap är problematiskt 
bland annat för att kommun och stat kan 
göra helt olika bedömningar, att det finns 
risk för att kommunen vältrar över kostna-
der på staten och att uppdelningen häm-
mar utvecklingen av andra stödinsatser. 

”Vår principiella hållning är att kommunen, 
på samma sätt som för nästan allt annat, bör 
ansvara för de insatser som ingår i LSS. Det gäl-
ler även personlig assistans, som i grunden är en 

Striden om LSS 1
LSS-utredningens sorglus-
tiga väg från en efterlängtad 
reformutredning till en 
besparingsutredning där 
utredaren hoppade av efter 
ett år och sedan vidare till en 
slutprodukt som alla tog av-
stånd från, borde bli föremål 
för statsvetarnas intresse. 
Åtminstone en lärdom är 
uppenbar, vill man utreda 
ett så komplicerat och poli-
tiskt kontroversiellt område 
måste det givetvis vara en 
parlamentarisk utredning. 
Något annat fungerar ju inte.
LSS-utredningen
tillsattes i maj 2016. Di-
rektiven var att analysera 
”kostnadsutvecklingen inom 
både assistansersätt-
ningen och LSS” och komma 
med förslag som skulle ge 
samhället bättre kontroll 
över utvecklingen.
Det var en enmansutred-
ning och sommaren 2017 
fick utredaren, Désirée 
Pethrus (KD), kalla fötter när 
det blev klart att inskränk-
ningar i rätten till assistans 
skulle vara politiskt känsliga. 
Hon hoppade av och ersat-
tes av en statlig tjänsteman, 
Gunilla Malmborg.
Det stormade rejält kring 
utredningen och i maj 2018 
tvingades regeringen göra 
ett tilläggsdirektiv som del-
vis förändrade förutsättning-
arna för utredningen. En rad 
domslut från de rättsliga 
instanserna och omfattande 
skriverier i pressen gjorde 
också att regeringen tvinga-
des agera i assistansfrågan. 
Den seglade upp som en av 
de stora frågorna vid valet 
2018. 
Om detta skriver utredaren i 
sitt betänkande:
”Under utredningens gång 
har regering och riksdag 
gjort flera förändringar inom 
personlig assistans och assis
tansersättning vilka påverkat 
utvecklingen av insatsen 
och utredningen har behövt 
förhålla sig till denna.”
Hon klagar:
”Den bristande överensstäm
melse som nu finns mellan 
hur en stor del av ledamö
terna i riksdagen ser på hur 
problem inom personlig 
assistans och assistans
ersättningen bör hanteras och 
det uppdrag som utredningen 
haft har på många sätt varit 
svår att hantera.”

Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen. SOU 2018:88 Kan laddas ner från www.regeringen.se

välfärdstjänst som alla andra och där det delade 
ansvaret medför många problem,” skriver man. 
Men ändå landar man i att det är staten som 
ska vara huvudman för hela assistansen. 

Orsaken är, som man skriver, att det ”varit 
en intensiv debatt i media och många politiska 
ställningstaganden har gjorts.”

Man vågade inte stå fast vid sina stånd-
punkter, och skriver lite syrligt ”Eftersom det 
fortfarande kommer att finnas två huvudmän för 
insatser till personer med funktionsnedsättning 
som tillhör LSS personkrets, kommer en del av de 
problem som vi identifierat ovan, t.ex. bristande 
incitament att utveckla kommunala stödinsatser, 
att kvarstå.”

För att i någon mån förebygga att kommu-
nerna uppmanar personer att söka statlig 
assistans istället för att ge dem andra kom-
munala insatser, föreslår utredningen att 
kommunerna även fortsättningsvis ska be-
tala all assistans under 20 tim/veckan. Men 
det kommer knappast SKL att gå med på 
eftersom man då inte har någon möjlighet 
att påverka besluten.

2. Särskilt expertstöd som tidigare hette 
Råd och Stöd ska fortsatt ha landstinget som 
huvudman.

Kvalitet (Kapitel 4)
Här har man fört in skrivningarna i nu-
varande 6 § samt skrivningen från 7 § om 
”goda levnadsvillkor”.

Kapitel 5 avhandlar rätten till insatser på 
ungefär samma sätt som tidigare lagstift-
ning (7 §).

Insatserna ((Kapitel 6)
Det här blir för framtiden den centrala pa-
ragrafen som reglerar vilka insatser den en-
skilde har rätt till. 

Insatserna är ordnade under 6 rubriker: 
Samordning, Personligt stöd i det dagliga livet, 
Gemenskap, Barn och familjer, Stöd i bostaden 
och Sysselsättning.

Samordning
Alltsedan LSS tillkomst, när Råd och Stöd 
stannade kvar hos landstingen och därmed 
förlorade sin viktiga kontakt med verksam-
heterna, har insatsen tunnats ut och idag är 
det knappt 3 000 som har den. Samtidigt 



INTRA 1 • 19                                            1514                                 INTRA 1 • 19

Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen. SOU 2018:88. Kan laddas ner från www.regeringen.se

Striden om LSS 2
Efter valet blev LSS en av 
de frågor som avhandlades 
i regeringsförhandling-
arna mellan partierna. I det 
73-punktersavtal som ligger 
till grund för regeringen står:
 ”Vi förbättrar möjligheter 
till jobb, ett gott liv och en 
meningsfull fritid för alla med 
olika former av funktionsned
sättning.
64. Säkerställ att den person
liga assistansen och assistans
ersättningen präglas av hög 
kvalitet och rättssäkerhet. Alla 
som har rätt till stöd ska få det. 
Rätt till assistans för egen
vård, inklusive andning och 
sondmatning, ska återställas 
(Förslag kommer i den sit
tande utredningen). Rätten till 
assistans för behov av tillsyn 
ska stärkas. Definitionen av 
normalt föräldraansvar ska 
smalnas av. Tillsätt en ny as
sistansutredning för att säkra 
detta. (Utredning 2019. Ny 
lagstiftning från 2021). Utred 
också frågan om huvudman
naskapet för den personliga 
assistansen. (Utredning 2021. 
Eventuell ny lagstiftning under 
nästa mandatperiod.)”
I regeringsförklaringen fick 
också LSS-frågorna mer plats 
än brukligt. Så här sa Stefan 
Löfvén:
”Möjligheter till jobb, ett gott 
liv och en meningsfull fritid 
förbättras för alla med olika 
former av funktionsnedsätt
ning. Rätten till assistans 
för egenvård, andning och 
sondmatning ska återstäl
las. Definitionen av normalt 
föräldraansvar smalnas av. 
Rätten till assistans för behov 
av tillsyn stärks. Frågan om 
huvudmannaskapet för den 
personliga assistansen utreds.
Den som har rätt till personlig 
assistans ska få det.”
Enligt uppgifter kommer ett 
lagförslag som handlar om 
rätten till assistans vid and-
ning och sondmatning att 
träda i kraft redan till som-
maren. 
Kritiken mot utredningens 
betänkande har varit massiv 
främst på grund av inskränk-
ningarna i rätten till person-
lig assistans. 
Kanske kommer assistans-
frågan att prägla hela 
LSS- diskussionen, nu som 
tidigare, och därmed bidra 
till att alla andra angelägna 
frågor, varav många tas upp 
i utredningen, hamnar i bak-
vattnet. Det vore olyckligt.

HH

är det många föräldrar som efterlyser ett 
bättre stöd och LSS-verksamheterna skulle 
verkligen behöva en mer organiserad väg-
ledning.  Utredningen uppehåller sig ändå 
mest kring gränsdragningen gentemot 
habiliteringen och hamnar i slutsatsen att 
ingen större förändring behövs utöver ett 
namnbyte. Nu ska insatsen heta Särskilt ex-
pertstöd och i huvudsak vara ett kunskaps-
stöd för den enskilde.

Under rubriken Samordning ligger också 
rätten till Individuell plan (nuv. §10).

Personligt stöd i det dagliga livet
Under den här rubriken ligger alla bestäm-
melser om Personlig assistans. 

Här finns förslaget om en schablon på 15 
timmar i veckan för ”övriga behov”. Sedan 
förslaget om Personligt stöd till barn som är 
tänkt att ersätta personlig assistans till dem 
som är under 16 år. 

Och ovanpå detta den nya insatsen Före-
byggande pedagogiskt stöd för den som är 
över 16 år. Personlig assistans ska inte längre 
ges till den som behöver stöd som förutsät-
ter ingående kunskaper om den som får 
stödet, (det så kallade femte grundläggande 
behovet). 

Trots att ambitionen varit att erbjuda bru-
kare och familjer ett kvalitativt bättre stöd så 
var det tondövt att lägga fram dessa förslag. 
De är redan nu överspelade och lär inte 
komma att förverkligas.

Gemenskap
Kontaktperson har hittills varit en individu-
ell insats bestående av en intresserad med-
människa som frivilligt, på fritiden, umgås 
med och berikar en brukares tillvaro. Nu 
vill utredningen ändra det stödet så att det 
också kan ”tillhandahållas genom en grupp-
aktivitet”. Det är en obegriplig formulering!  
Om man vill att kommunerna ska bli bättre 
på att ordna fritidsaktiviteter för personer 
med funktionsnedsättningar (i grupp eller 
enskilt) så kunde man ha infört bestämmel-
ser om det. Men kontaktpersonen är ju hu-
vudsakligen tänkt att fylla andra behov.

Barn och familjer
Här finns insatserna avlösarservice, kort-
tidsvistelse och rätt till fritids även efter 
12-årsåldern.

Stöd i bostaden
Under denna rubrik återfinns Familjehem 
eller bostad med särskild service för barn 
eller ungdom och Bostad med särskild ser-
vice för vuxna eller annan särskilt anpassad 
bostad. 

Men här finns också den nya insatsen 
Personlig service och boendestöd, som är 
mycket efterlängtad. Den lär knappast kom-

ma att ersätta personlig assistans för någon, 
däremot kommer den att betyda mycket för 
t ex dem som vill lämna sin gruppbostad 
och pröva på ett mer självständigt boende. 

Sysselsättning
Personer med psykiska funktionsnedsätt-
ningar borde självklart också ha rätt till 
daglig verksamhet. Det var mest ett misstag 
att den rätten inte fanns med när LSS an-
togs 1993. Den förra stora LSS-utredningen 
(2008) ville rätta till det misstaget, men fick 
inte gehör för sitt förslag hos den borgerliga 
regeringen. Och nu tas den inte ens upp till 
diskussion. Sorgligt.

Annars finns där samma skrivning som 
tidigare om rätten till Daglig verksamhet. 
Nu kompletterad med en paragraf som ger 
rätt till en inledande kartläggning om hur 
insatsen bör utformas för den enskilde. Den 
rätten borde för länge sedan ha funnits med 
i de Föreskrifter och allmänna råd från So-
cialstyrelsen om daglig verksamhet som ald-
rig kommit. Trots att det är den vanligaste 
LSS-insatsen!

Lagförslaget består av ytterligare nio kapi-
tel där det mesta känns igen från nuvarande 
lagstiftning. Dessutom ändringar i förord-
ningen och i en rad andra lagar. I själva ut-
redningen (som är på över 1000 sidor) finns 
mycket statistik och många viktiga resone-
mang. Här är några:

Utjämningssystemet
Utredningen har undersökt möjligheterna 
att åtgärda de problem som finns med det 
kommunala utjämningssystemet för LSS. 
Men kommit till slutsatsen att det kan skapa 
nya problem. Därför får allt vara som det är.

Privata aktörer
Utredningen slår fast att ökningen av de 
privata företagens andel av marknaden för 
personlig assistans inneburit fler beslut och 
en ökning av antalet timmar per assistans-
mottagare. 

Fusket
Utredningen bedömer att fusket har haft 
en betydelse för kostnadsutvecklingen, men 
mer tidigare än under senare år, bl. a. till 
följd av det har införts tillståndskrav.

Personalkompetensen
Stor besvikelse kan man känna över skriv-
ningarna om personalkompetens. ”En sats-
ning på kompetensutveckling kan säkerställa att 
ny personal har tillräckliga kunskaper, stimulera 
personal att stanna kvar inom yrkesområdet och 
utveckla kompetensen”, skriver man visserli-
gen. Men ingenting om yrkestitlar och ut-
bildningskrav. Det är svagt!
    HH
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Det verkar finnas en önskan att eleverna ska lära sig 
precis samma saker som eleverna i grundskolan. 
Det är en slags snedvriden normaliseringstanke 
som inte utgår ifrån elevernas särskilda behov utan 
lärarens önskemål.
Det säger Albina Granberg som är filosofie doktor 
i kostvetenskap. Hon har under flera år undersökt 
undervisningen i Hem- och konsumentkunskap i 
särskolan. Albina har intervjuat 22 olika lärare och 
under flera år gjort observationer på tre olika skolor. 
En av slutsatserna hon dragit är att undervisningen 
är på onödigt avancerad nivå. 

A lbina Granberg anser att lärarna i Hem- och 
konsumentkunskap inte i tillräcklig grad tar 
hänsyn till elevernas intellektuella funktions-

nedsättning.
– Lärarna fokuserar på att eleverna ska kunna an-

vända recept och lära sig laga mat från grunden. 
– Jag trodde nog att undervisningen skulle vara  mer 

individanpassad. Visst har många lärare gjort anpass-
ningar, som att skriva om recept, men det har inte 
varit tillräckligt.

”Riktig mat lagas från grunden”
En annan orsak till att undervisningen inte är anpas-
sad till eleverna är, menar Albina, att det finns en 
stark trend som säger att ”riktig mat” är den som lagas 
från grunden.

– Det kallas ibland matkonservatism, att mat som 
har tillagats på traditionellt sätt är bättre än annan 
mat. Den matkonservativa menar ofta att det finns 
värden i att laga maten från grunden. Det kan handla 
om omsorg eller rentav kärlek. Matlagningen blir vär-
derande, vilket i det här fallet påverkar vilka möjlighe-
ter eleverna ges att lära.

Ofta tänker inte lärarna på risken att eleverna ald-
rig kommer att laga någon mat hemma, eftersom de 
upplever att det är för svårt.  

– Om eleverna får kämpa och kämpa med att skala 
några potatisar till potatismos är det rätt osannolikt 
att de kommer att laga potatismos senare i livet. Då är 
ett alternativ att också lära sig göra pulvermos. Då kan 
man jämföra de två sätten och välja det man klarar av. 

Mycket bullbak 
Det blir mycket bullbak på hemkunskapslektionerna. 
Albina Granberg menar att bakning till och med tar 
större plats än matlagning. Hon säger att det verkar 
finnas en sorts attityd bland lärarna att tycka synd om 
eleverna för att de har en intellektuell funktionsned-

sättning och att de ser hemkunskapslektionerna som 
en möjlighet att ge eleverna en paus och ett tillfälle 
att ”ha det trevligt”.

– Omsorgen tar över och blir viktigare än kunskaps-
uppdraget. Det är i och för sig inget nytt, det har 
särskolan brottats med i många år. Men medan den 
övriga undervisningen börjat förändras har Hem- och 
konsumentkunskapen inte riktigt hängt med.

Status med hembakta bullar
Albina säger att bakande delvis har med status att 
göra: Hon förklarar:

– Vi har av tradition bakat mycket inom svensk mat-
kultur. Tidigare värderades hemmafrun genom hur 
många kakor hon bjöd på. Det fanns omsorg och 
kärlek i det hembakade. En trivselfråga. Men skolan 
har ett kunskapsuppdrag. Hade samma resonemang 
fungerat om det hade gällt ett annat ämne, t ex ma-
tematik eller biologi? Att eleverna skulle ha lektioner 
för trevnadens skull. Jag tror inte det.

Billigare och enklare med stapelvaror
En annan möjlig orsak till att det blir mycket bakning 
i stället för matlagning är att kommunerna ofta har 
upphandlade avtal med matgrossister. Färskvarorna, 
t ex köttfärs, säljs i för stora förpackningar. Då blir det 
enklare och billigare att köpa stapelvaror som mjöl 
och socker som går att spara. Albina ser ganska enkla 
lösningar på det problemet.

– Jag tycker att kommunerna måste ha lite finger-
toppskänsla när det kommer till de upphandlade av-
talen. Lärarna borde få handla eller beställa från en 
lokal mataffär istället för en stor grossist.

Diskutera undervisningens innehåll
Enligt Albina Granberg har de flesta lärarna god kun-
skap och mycket erfarenhet av att jobba med barn 
med intellektuell funktionsnedsättning. Men det 
tycks finnas dåliga förutsättningar för lärarna att ut-
veckla undervisningen och väldigt lite forskning på 
området. Albinas avhandling är den första som bely-
ser Hem- och konsumentkunskap på grundsärskolan. 

– Dessutom saknar lärarna möjligheten att disku-
tera ämnet på sina skolor eftersom hemkunskapslä-
rarna ofta är ensamma. 

Erik Tillander.

Mycket bullbak 
i särskolans 

hemkunskap

Albina Granberg är 
fil dr vid Högskolan i 
Kritianstad. 
Hennes avhandling 
Koka sjuda steka:  
”Ett sociokulturellt 
perspektiv på mat
lagning i hem och 
konsumentkunskap 
på grundsärskolan”  
kan laddas ner från 
www.diva-portal.org

Foto: Marcus 
Granberg

200 000! 
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200 000! 

  – Åh, du skulle bara veta! Det har blivit en snöboll som bara blir 
större och större och rullar fortare och fortare!

Berätta!
  – Jo, det började ju 2012 när vi sökte pengar från Arvsfonden 
för att ut veckla MatGlad-appen som gör det lättare för personer 
med intellektuella funktionsvariationer att laga mat. Den lanse-
rades 2014 och visade sig fylla ett stort behov. Tack vare en vinst i 
Post- och telestyrelsens innovationstävling kunde vi tre år senare 
skapa MatGlad-helt-enkelt. Den riktar sig till personer som har 
svårt med skriven text. Där är recepten i filmsekvenser och tal. 

  – Matglad-apparna har idag över 200 000 
nedladdningar och det ökar hela tiden! Det 
var fantastiskt att vi kom så rätt! Och eftersom 
apparna blev så populära gjorde vi en vanlig 
kokbok också. Vi upptäckte att de flesta recept 
som man hittar i kokböcker krävde en viss för-
kunskap. Men kokboken MatGlad är så super-
enkel att alla kan lyckas med den!
    – Vi har matgladambassadörer som själva har 
någon funktionsvariation. De deltar på mässor 
och olika möten där de informerar användare 
och personal. De gör ett jättejobb för att spri-
da kunskap om hur man använder apparna. 
Många personer med funktionsvariationer är 
väldigt duktiga på teknik, ofta är de duktigare 
än vad deras personal är! Så, för att utbilda per-
sonalen så att de kan inspirera till hälsosamma-

re mat, har vi också gjort MatGlads e-skola som riktar sig till dem.
   – Vi upptäckte också att många personer med intellektuella 
funktionsvariationen var väldigt ensamma. Judith Timoney, som 
arbetar på Riksförbundet FUB, råkade en gång säga till mig att 
hon tyckte att man borde ha något som liknande TV4-program-
met ”Halv åtta hos mig” för dem. Så att de fick hjälp att träffas 
hos varandra, äta lite, prata och kanske få nya vänner. Det blev 
ett nytt arvsfondprojekt! Vi kallade det ”Välkommen på middag” 

Hej, 
Margareta Frost-Johansson, 
utvecklingsledare på 
Hushållningssällskapet Väst, 
hur går det med MatGlad-appen?

genomförde det i Halland och Västra Götaland. Nu har Studie-
förbundet Vuxenskolan fått stöd från Postkodsstiftelsen och kan 
fortsätta att sprida det projektet tillsammans med oss.  
  – Och nu kommer vi till vårt senaste projekt, säger Margareta 
Frost–Johansson: GoGlad! Det är ett digitalt spel som ska göra 
det roligare att röra på sig. Ett spel där rörelsen liksom kommer 
på köpet. Vi utvecklar spelappen tillsammans med ett företag 
just nu och vi har testgrupper i Alingsås, Skövde och Borås som 
håller på och testar. Det är jättespännande! Som 
med alla våra andra appar så gäller det att se till 
så att den blir användarvänlig och lättillgänglig. 
Appen kommer att vara klar för lansering 2020 
men den som blir nyfiken kan få en förhandstitt 
på www.goglad.nu
            HH

Läs mer om Matglad på 
www.matglad.nu
www.valkommenpamiddag.nu
www.hungrig.nu

Moa Kurlberg visar 
och demonstrerar 
hur MatGlad-apparna 
används på mässan 
”Leva och Fungera”  i 
Göteborg. .

I Välkommenpå
middag träffas man 
hemma hos varandra 
och bjuder på mid-
dag var sin gång. Som 
bonus får man nya 
vänner. Här är det 
Carolin Svahn som är 
middagsfixare!
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Liten etikettskola för dig 
                 som arbetar i någon annans hem

   Till dig som arbetar i gruppbostad eller servicebostad
Att arbeta i någon annans hem är ingen lätt sak. Din viktigaste 
uppgift är att få alla att trivas, känna sig uppskattade och trygga. 
Hur kommer man dit? Här är några goda råd om hur man uppför sig 
och vad man ska tänka på.

• Snäll är bra
Den som är snäll behöver man inte vara rädd 
för. Det är någon som inte blir irriterad när 
man gör tokiga saker, någon som lyssnar mer 
än hen pratar. Ja, någon som får andra att 
känna att de duger och är omtyckta. 

• Tala inte över huvudet på folk
Att prata över huvudet på någon som är när-
varande är det samma som att förminska den 
personen. Prata aldrig OM någon när denne är 
närvarande – inte ens om de anhöriga vill det!

Tala inte om den som är närvarande i tredje 
person. ”Han har sovit gott i natt”, kan en oför-
siktig anställd säga till en annan när personen 
man pratar om är närvarande. Det är inte bra – 
använd namn och vänd dig till den det gäller: 
”Du har ju sovit så gott i natt Edvind”. 

När ni äter eller umgås ska de boende alltid 
vara med i samtalet. 

• Ha inte mobiltelefonen framme
Låt bli mobiltelefonen när du jobbar! Den 
förstör dina möjligheter att göra ett bra jobb. 
Du tappar fokus och de boende känner sig 
inte sedda.

• Anhöriga hör till
Kontakter med anhöriga är en del av ditt 
arbete. Hur de kontakterna ska se ut är upp till 
de boende och deras anhöriga.

• Stressa inte
Ta det lugnt! Din verksamhet såväl som färd-
tjänsten och den dagliga verksamheten är till 
för de boende. Inte tvärt om!

• Ta inte över
Det är roligt att vara duktig. Det känns bra att 
kunna klara saker själv. Tänk på det och hjälp 
lagom. Ibland kan du som personal behöva 
dra dig undan så att de boende får känna att 
de allmänna utrymmena är deras och inte 
personalens.

• Det är du som har ansvaret
Alla missuppfattningar mellan den boende 
och dig är ditt ansvar.
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Liten etikettskola för dig 
                 som arbetar i någon annans hem

• Du får inte handla
Även om du betalar bra får du inte köpa nå-
got av dem som är beroende av ditt stöd. Inte 
heller sälja saker till dem. 

• Det är inte ”din” gruppbostad
Gruppbostaden är din arbetsplats men främst 
är den någons hem där du är gäst. Bete dig 
som det. Och tänk på hur du uttrycker dig. 
Gruppbostaden är inte ”din”. Den är de boen-
des hem. 

• Du kan inte ta med dig vänner
Tänk på att du arbetar i någon annans hem. 
Du kan inte ta med dig vänner till en grupp-
bostad. Inte heller husdjur (eller liknande) om 
du inte blivit ombedd att göra det.

• Använd inte ironi
Den som har en intellektuell funktionaned-
sättning har svårt att förstå ironi. Om någon 
skämtar ironiskt med en blir man osäker där-
för att man inte förstår. Man känner sig dum.

• Du har sekretess
Det som berör den enskilde i gruppbostaden 
får du inte berätta för någon. Däremot måste 
du påtala missförhållanden och övergrepp för 
din chef. (Eller – om det är hen som är proble-
met – hens chef.)

• Inga bilder på Instagram
Sekretessen gäller givetvis också allt som du 
skulle vilja lägga upp på sociala medier, t ex 
Facebook eller Instagram. Gör inte det!

• Sitt ner och lyssna
Att leva med en funktionsnedsättning är 
svårt. Då behöver man någon som tar sig tid 
att lyssna. Som förstår.

• Hjälp till med kontakter
Om någon vill gå på bio – fråga inte vilken film 
utan fråga vem hen vill gå med. Hjälp till att 
upprätthålla kontakter med andra – håll dig i 
bakgrunden.!

• Känslorna är inte dina
Du behöver inte förstärka (skratta med, sucka 
osv) eller förminska någons känslor. Däremot 
kan man behöva få dem bekräftade genom 
att du visar att du förstår.

• Döm inte 
Var uppmärksam på om din egen bild om vad 
som är ett gott liv krockar med personens bild 
av hur den vill leva. Små val i vardagen kan göra 
att vi känner att vi får leva som vi vill. Undvik att 
döma och värdera andras val speciellt hos dem 
som är beroende av ditt stöd.

• Hjälp till med integriteten
Personer som själva inte vet hur de ska uttrycka 
integritetsbehov kan behöva stöd i det. 
Genom ditt beteende kan du hjälpa personen 
att lära känna sina egna gränser.
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Från och med den 1 april 2019 ”är det möjligt att 
välja utförare inom daglig verksamhet”, står det i 
en artikel på Göteborgs stads hemsida. ”Valfriheten 
gäller alla som har ett beslut om daglig verksamhet 
enligt LSS, vilket idag handlar om cirka 1 800 perso-
ner”, skriver man glatt. Bakgrunden är att kommu-
nen förra året beslöt att införa ett ”valfrihetssystem” 
enligt Lagen om valfrihet (LOV) för daglig verksam-
het. Vid beslutet utlovades förutom större valfrihet 
också förbättrad kvalitet och minskade kostnader. 
Privatiseringen av insatsen daglig verksamhet (vilket 
är det egentliga målet vid införandet av LOV) är ett 
typexempel på hur man med falsk marknadsföring 
försöker stöpa om en gemensam verksamhet – vårt 
stöd till personer med funktionsnedsättningar – till 
en låtsasmarknad. Det fungerar dåligt. I själva verket 
minskar valfriheten, kvaliteten försämras och i läng-
den pekar allt mot att det blir dyrare.

Daglig verksamhet är den största LSS-insatsen 
till personer med funktionsnedsättningar, om 
man räknar på antal personer. 2017 var det to-

talt 37 500 som hade den insatsen i landet. Trots den 
stora ökningen av antalet som får insatsen, som till 
stor del beror på ökningen av antalet personer med 
neuropsykiatriska diagnoser, har de flesta kommuner 
klarat av att bygga ut och förändra sina verksamheter 
så att de passar dessa nytillkomna grupper.

Inte anpassad efter målgruppen
Den som har fått ett beslut om daglig verksamhet har, 
i mån av plats, möjlighet att välja verksamhet. Kanske 
kan införandet av LOV ge antalsmässigt något fler val-
möjligheter. Men det är oviktigt eftersom den första 
valsituationen inte är anpassad till målgruppen. Per-
soner med intellektuell funktionsnedsättning behö-
ver få pröva på. Man behöver under åratal framöver 

möta personal som kan motivera till att pröva på olika 
verksamheter. Det har man tagit fasta på i flera kom-
muner.

20% prövar nytt jobb varje år
Ta Gävle som t o m blivit nominerad till årets LSS-
kommun för sin fina dagliga verksamhet. Där har de 
ca 450 personer som har insatsen möjlighet att välja 
mellan 10 olika basverksamheter, 17 företagsgrup-
per och en rad enskilda placeringar i något företag. 
Och man väljer! 20% av brukarna byter arbete varje 
år. Många för att pröva på mer självständiga arbeten 
(med mindre personalstöd). De som arbetar på ”van-
liga” arbetsplatser har ökat från 15% 1995 till 62% 
2018. Man har den högsta habiliteringsersättningen 
till deltagarna i daglig verksamhet (15 kr/tim) i lan-
det och man har en genomtänkt kompetensutveck-
ling både för deltagare och personal (heltider och 
krav på utbildning). Även personalen har möjlighet 
att utvecklas inom daglig verksamhet. Ca 5% byter ar-
betsplats varje år.

I Gävles kommunplan 2018–2021 fanns planer på 
att införa LOV för daglig verksamhet. Men förslaget 
vann ingen politisk majoritet. Det var omöjligt att 
blunda för fördelarna med den flexibla och högkvali-
tativa dagliga verksamhet som kommunen själv hade 
byggt upp. Där fanns ju en valfrihet som LOV-kom-
munerna inte kommer i närheten av!

Stor risk för inlåsningseffekter
Införandet av LOV i daglig verksamhet skapar stora 
risker för inlåsningseffekter. Även om man får pröva 
på innan man väljer verksamhet så vill det mycket till 
att få byta när man väl fått en plats. Personer med bris-
tande beslutskapacitet har svårt att stå upp för sina be-
hov, ofta behöver man hjälp för att själv bli medveten 
om dem. Som ”kund” genererar man inkomster till 
den vårdfirma som bedriver verksamheten. Där finns 
det knappast några incitament för att uppmuntra till 
byte av utförare.

LOV i daglig verksamhet
Minskad valfrihet 
ökade kostnader

Av Hans Hallerfors
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Ett sådant konstaterande handlar inte om att de 
privata verksamheterna skulle vara ”onda” eller inte 
vilja det bästa för sina ”kunder”. Men inför man en 
marknadslösning så gäller också marknadens logik. 
Och den säger att utföraren självklart vill behålla sina 
inkomstkällor och öka sin lönsamhet. Det senare kan 
man göra genom att rationalisera verksamheten och 
minska personalkostnaderna. Man kan också försöka 
pressa upp priset för insatsen genom att få till stånd 
en höjning av den servicenivå som kommunen beslu-
tat att deltagaren behöver.

Kostnaderna per plats i daglig verksamhet
Hur är det då med kostnaderna?

Idag är det ganska lätt att jämföra kostnader för 
LSS-insatser genom databasen Kolada (kolada.se).

Den genomsnittliga årskostnaden för en plats i dag-
lig verksamhet (viktat efter antalet invånare, brukare 
osv) var:

2015: 211 018 kr,  2016: 210 999 kr,  2017: 217 142 kr.

För Göteborg (innan LOV) var samma siffror:
2015: 334 065 kr,  2016: 348 063 kr,  2017: 326 226 kr.

Det är dessa höga siffror för Göteborg som låg till 
grund för kommunstyrelsens ordförande Axel Josef-
son (M), när han förra året utlovade att LOV skulle 
innebära besparingar på 60 milj kr per år för daglig 
verksamhet. Kanske borde han då ha tittat på Stock-
holm som införde LOV i daglig verksamhet redan 
2011 och där nästan all verksamhet förts över till pri-
vata utförare. Där är samma siffror:

2015: 296 405 kr,  2016: 309 116 kr,  2017: 343 499 kr.

Han kunde också ha jämfört med Gävle ovan (ej 
LOV):

2015: 175 326 kr,  2016: 178 981 kr,  2017: 174 027 kr.

Kolada delar in landets kommuner i de 25 % som 
har högst kostnader (röd grupp), de 50 % som har 
medelkostnader (gul grupp) och de 25 % som har 
lägst kostnader (grön grupp). Av de 30 kommuner 

(utöver Göteborg) som infört LOV i daglig verksam-
het låg 14 i den röda gruppen, 15 i den gula gruppen 
och en i den gröna gruppen, när det gäller kostnad 
för samma verksamhet.

LOV ger minskad valfrihet och ökade kostnader
Införandet av LOV har inte inneburit några bespa-
ringar för kommunerna. Tvärtom, allt pekar på att 
vårdfirmornas behov av lönsamhet så småningom 
kommer att pressa upp priset, ju mer kommunerna 
blir beroende av dem för att kunna uppfylla lagens 
krav.

Man kan således konstatera att när det gäller valfri-
het, kvalitet och kostnader lyckas de kommuner bäst 
som dels har en medveten strategi för den dagliga 
verksamheten, dels behåller huvuddelen av verksam-
heten i kommunal regi. Att införa LOV innebär tvärt-
om minskad valfrihet och ökade kostnader.

Som Carl Hamilton konstaterar i en intervju med 
Susanne Popova i Svenska Dagbladet (190113) är 
Sverige ett extremt land när det gäller att ”föra över 
modeller och lösningar från en samhällssfär till en 
annan”… ”ingenstans har de styrande valt så extrema 
lösningar som i Sverige. Nästan alltid grundat enbart 
i teoretiska modeller och en romantisk övertygelse att 
veta vart historien är på väg. I grund och botten är det 
exempel på klassisk dårskap.”

Införandet av LOV i daglig verksamhet i Göteborg 
är ett exempel av många på en sådan dårskap.

LOV (Lagen om valfrihetssystem) infördes 2008 av 
den borgerliga regeringen med syftet att skapa en 
kommersiell marknad av kommunala välfärdstjänster. 
Hemtjänst är den insats som flest kommuner har priva-
tiserat genom LOV. Fram till 2014 ökade stadigt antalet 
kommuner som  köper hemtjänst av privata firmor, men 
nu har det svängt och andelen minskar.  Idag är det 158 
kommuner av 290 som har infört LOV för hemtjänsten. 

När det gäller LSS-verksamheter har de flesta kommu-
ner sagt nej till LOV. För daglig verksamhet enligt LSS är 
det bara 31 kommunner som infört ett ”valfrihetssystem” 
och för bostad med särskild service är det idag bara 4.

Hans Hallerfors 
är redaktör och 
ansvarig utgivare 
för Intra. 
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Ett övergripande mål för den svenska funk-
tionshinderpolitiken är att främja jämlikhet i 
livsvillkor och levnadsförhållanden. Personer 
med funktionsnedsättningar ska ha möjlig-
het att leva som andra och vara fullt delak-
tiga i samhället. 

Under de senaste decennierna har svenska be-
folkningens levnadsförhållanden förändrats 
på flera områden. Det visar de undersökning-

ar som statistiska centralbyrån (SCB) gör varje år. Men 
i den statistiken går det inte att särskilja personer med 
intellektuell funktionsnedsättning för att se hur deras 
levnadsförhållanden har förändrats. 

För att få svar på den frågan undersöktes 2001 lev-
nadsförhållanden för 110 vuxna personer med in-
tellektuell funktionsnedsättning födda 1959–1974 i 
Uppsala län. De jämfördes med den övriga befolk-
ningen i samma åldersgrupp. Informationen inhäm-
tades genom en enkät till anhöriga och personal och 
statistik från SCB. Resultaten visade att personer med 
intellektuell funktionsnedsättning hade sämre lev-
nadsförhållanden inom flertalet livsområden. För att 
ta reda på hur deras levnadsförhållanden ser ut idag 
har en uppföljning gjorts. 

Endast små förändringar
Anhöriga och personal för 40 personer som deltog i 
2001 års studie har svarat på en enkät som innehåller 
57 frågor om boende, arbete/sysselsättning, ekono-
mi, fritid, familj och sociala kontakter, samhällsdelta-
gande samt trygghet. 

Svaren på 2017 års enkät jämfördes med resultaten 
från 2001 års studie. Statistik från SCB beställdes för 
att även kunna göra en jämförelse med förändringar i 
levnadsförhållanden för övriga befolkningen i samma 
åldersgrupp.  

De flesta bor i gruppbostad
Resultaten visade att det endast skett små förändring-
ar för gruppen personer med intellektuell funktions-
nedsättning när det gäller boendet. 

Både år 2001 och år 2017 bodde de allra flesta i 
en gruppbostad. År 2001 bodde 10 personer i föräld-
rahemmet. Vid uppföljningen 2017 hade tre av dem 
flyttat till en gruppbostad och tre till egen lägenhet. 
Övriga fyra (10%) bodde kvar i föräldrahemmet. Det 
är en högre andel än i övriga befolkningen där en-
dast 0,5% bodde tillsammans med sina föräldrar.  En 
annan skillnad var att ingen av personerna med in-
tellektuell funktionsnedsättning hade egna barn och 
endast en bodde tillsammans med en partner medan 
84% i övriga befolkningen hade bildat egen familj.   

Ingen försörjde sig med lönearbete
Inte heller när det gäller arbete och försörjning hade 
några större förändringar skett under de 16 åren. 
Både 2001 och 2017 hade personerna med intellek-
tuell funktionsnedsättning daglig verksamhet enligt 
LSS. Ingen försörjde sig med lönearbete. 

Man kan fundera över om detta beror på att ingen 
hade den förmåga som krävdes eller om det beror 
på en segregerad arbetsmarknad där personer med 
intellektuell funktionsnedsättning på grund av rätten 
till daglig verksamhet utesluts automatiskt. Att vara 
del av arbetskraften är en del av vuxenlivet för de 
flesta. Att vara utesluten ur arbetskraften kan bidra 
till upplevelsen att inte vara sedd som vuxen av om-
givningen vilket påverkar livskvaliteten.

Lägre inkomst
Genom att personerna med intellektuell funktions-
nedsättning fick sin försörjning från försäkringskas-
san (aktivitetsersättning och sjukersättning) hade de 
lägre inkomst än övriga befolkningen där majoriteten 
hade löneinkomst. 

Både 2001 och 2017 hade två av tre svårigheter att 

Jämlika levnadsförhållanden?
En uppföljning efter 16 år 

Õie Umb-Carlsson har undersökt hur levnadsförhållandena förändrats för personer 
med intellektuell funktionsnedsättning. De har fortfarande sämre ekonomi än andra. 
De bor kvar hemma längre än andra och de som flyttat bor för det mesta i en grupp-
bostad.  Nästan ingen har arbete på den öppna marknaden. 

Av Õie Umb-Carlsson
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klara en oväntad utgift på ungefär 13 000 kronor. I 
övriga befolkningen rapporterade en av fem sådana 
svårigheter. Det indikerar att personer med intellek-
tuell funktionsnedsättning fortfarande har en sämre 
ekonomisk situation än andra. Trots det bedömde 
anhöriga och personal att de hade tillräckligt med 
pengar för hyra, klädinköp, fritidsaktiviteter och an-
dra vardagliga utgifter. 

Tidigare forskning visar att en trygg ekonomisk si-
tuation påverkar livskvaliteten.

Färre åker på semester
Ett sätt att vara delaktig i samhället är att ägna sig åt 
fritidsaktiviteter tillsammans med andra. Resultaten 
visade ingen större förändring bland personer med 
intellektuell funktionsnedsättning när det gäller fri-
tidsaktiviteter 2017 jämfört med 2001. De enda tydliga 
skillnader som rapporterades var att vid uppföljning-
en hade färre gjort en semesterresa under de senaste 
12 månaderna och färre läste böcker och ljudböcker. 
Att besöka restauranger och caféer var den vanligast 
rapporterade fritidsaktiviteten båda åren. 

Färre motionerar
Det är allmänt känt att motion och idrott bidrar till 
ökad hälsa och välbefinnande. Drygt hälften av be-
folkningen rapporterar att de motionerar varje vecka. 

Bland personerna med intellektuell funktionsned-

sättning var andelen betydligt lägre, ungefär en av 
fem. Över huvud taget visade studien att personerna 
med intellektuell funktionsnedsättning ägnade sig åt 
fritidsaktiviteter i lägre omfattning än övriga befolk-
ningen. En förklaring kan vara den begränsade eko-
nomin. En annan, att många personer behövde stöd 
av andra till exempel av en ledsagare eller kontaktper-
son. Dessutom är många beroende av färdtjänst. Re-
sultaten visade att färre personer hade beviljats sådant 
stöd 2017 jämfört med 2001. 

Begränsat socialt umgänge
I tidigare forskning har personer med intellektuell 
funktionsnedsättning berättat att möjligheten till so-
cial gemenskap med andra som man trivs med, är vik-
tigt för välbefinnandet och livskvaliteten.

 I den här studien framkom att personerna med 
intellektuell funktionsnedsättning hade ett mer be-
gränsat socialt umgänge än andra. Det rapporterade 
anhöriga och personal både 2001 och 2017. I jämfö-
relse med övriga befolkningen hade de inte lika ofta 
kontakt med föräldrar, syskon, släkt och vänner. Dess-
utom hade endast en av fyra en nära vän vilket kan 
jämföras med nio av tio bland övriga befolkningen. 

Mörkertal kring våld och hot
I resultaten framkom att ungefär 8 % av personerna 
med intellektuell funktionsnedsättning hade utsatts 

Õie Umb-Carlsson är socionom 
och medicine doktor i psykiatri. 
Hon arbetar vid Institutionen för 
folkhälso- och vårdvetenskap som 
gästlektor och forskare. 
Hon har intresserat sig för frågor 
som rör livskvalitet i vid bemär-
kelse hos vuxna personer med 
utvecklingsstörning.
Hennes avhandling, ”Living con-
ditions of people with intellectual 
disabilities. A study of health, 
housing, work, leisure and so-
cial relations in a Swedish county 
population”, 2006, behandlade 
livssituationen för personer med 
utvecklingsstörning. 

E-post: oie.umb-carlsson@pubcare.uu.se
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för våld och hot under de senaste 12 månaderna. 
Samma andel rapporterades för övriga befolkningen. 
Däremot hade något större andel i övriga befolkning-
en avstått från att gå ut på kvällen av oro för att bli 
överfallen eller hotad. Tidigare studier pekar på att 
det finns ett stort mörkertal när det gäller våld och 
hot. Det behövs därför mer kunskap särskilt när det 
gäller hur personer med intellektuell funktionsned-
sättning upplever tryggheten i sin vardag. 

Fler deltar vid individuell planering
Att ha kontroll över sin livssituation och vara delaktig 
i beslut som rör vardagen är viktigt för upplevelsen av 
livskvalitet. Resultaten visade att majoriteten hade en 
individuell plan både 2001 och 2017. Däremot var det 
betydligt fler som deltog när planen gjordes år 2017, 
24 personer jämfört med 13 personer år 2001.

Få förändringar, nästan inga förbättringar
Sammantaget visar resultaten få förändringar i lev-
nadsförhållanden mellan 2001 och 2017 för den un-
dersökta gruppen personer med intellektuell funk-
tionsnedsättning. Det betyder att de fortfarande har 

sämre levnadsförhållanden inom ett antal områden 
jämfört med övriga befolkningen i samma ålders-
grupp. 

Även om studien endast omfattar 40 personer ger 
den viktig kunskap eftersom den ger information om 
förändringar över en 16-årsperiod. Sådan longitudi-
nell kunskap saknas nästan helt idag och är intressant 
för både praktiken och forskningsfältet. 

Tidigare forskning visar att det inte med automatik 
finns ett samband mellan faktiska levnadsförhållan-
den och upplevelsen av livskvalitet. 

Personer med intellektuell funktionsnedsättning 
pekar på att livskvalitet är beroende av om man är 
sedd som vuxen, har kontroll över sin livssituation, 
känner trygghet i vardagen och tillhörighet i ett soci-
alt sammanhang. 

Under våren kommer därför några av de 40 per-
sonerna med intellektuell funktionsnedsättning som 
deltog i den här studien att intervjuas för att ta reda 
på deras upplevelser av sina livsvillkor och levnadsför-
hållanden. Det bidrar med nödvändig kunskap för att 
främja jämlikhet och delaktighet samt möjlighet att 
leva som andra.

Utbilda dig till 
Stödpedagog 
hos oss!
Distansutbildning på halvfart
Sista ansökningsdag: 1 maj
Du hittar mer information om Skövde Yrkeshögskola 
och ansöker via: skovde.se/yh
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T änk vad praktiskt att kunna säga till datorn vad 
man vill ha och så får man det! 
Det har vi upplevt på kursen Anpassad IT på 

Mora folkhögskola, en distansutbildning för personer 
med måttlig intellektuell funktionsnedsättning.

”En snygg kort frisyr”
Genom att använda mikrofonen i Google Chrome är 
det bara för deltagarna att prata in vad de vill söka på. 

Det var en av deltagarna som satte oss på spåret. 
Vi hade jobbat med bildsök på internet. Deltagarna 
berättade för oss personal vad de ville söka på, vi skrev 
på lappar så de kunde skriva av. Vi har märkt att bok-
stäver är motiverande för många, fast man inte kan 
läsa eller skriva. 

Deltagaren tog med sig sina nya färdigheter i bild-
sök hem och bad personalen på gruppbostaden att 
skriva lappar åt henne. 

Men så slutade hon fråga och innan personalen 
hann kolla upp anledningen kom hon ut med sin 
bärbara dator och sa ”Så här vill jag klippa mig”. 

Hon hade upptäckt mikrofonen i sin SMS på mo-
bilen och när hon sa vad hon ville söka på så skrevs 
texten på displayen. Hon kunde enkelt skriva av bok-
stäverna i Googles sökfält. Denna gång hade hon pro-
vat att säga ”en snygg kort frisyr”.

En sak i taget
På kursen lade vi in sökväg på deltagarnas datorer till 
Google Chrome Bilder och uppmanade deltagarna att 
trycka på mikrofonen. 

Kursens tekniker gjorde ett script, en programme-
ring, som gav deltagare möjlighet att trycka på en 
färgmarkerad knapp på tangentbordet för att spara 
den valda bilden i en förutbestämd mall. Sedan var 
det bara att öppna den sparade bilden i programmet 
Fotostudion – ett program som vi använder för att re-
digera bilder – och spara den vidare i Easy Mail pro-
grammet. 

De program vi använder på kursen kan styras med 
symboler, de är sekventiellt uppbyggda, dvs en sak i 
taget och man kan lägga in sökvägar. 

Att klara på egen hand
Vilken aktivitet! Vilken glädje att klara av saker på 
egen hand! Deltagare som tidigare givit upp vissa ak-
tiviteter som varit för svåra, ville inte sluta. 

Vi har använt denna metod till många olika aktivi-
teter, Vilket är ditt favoritdjur? Favoritmat? Favoritar-
tist? Hitta grattiskort och krya-på-dig-bilder. Lyssna på 
ljudet. Hitta bilden och skicka bilden i ett mail till oss 
och så vidare.

En smart assistent
Google-assistenten är smart. Uppfattar den inte rätt 
första gången försöker den med nya alternativ och 
oftast blir det rätt. Ibland behövs flera försök. Det är 
det som kallas AI, artificiell intelligens. 

Google-assistenten är dessutom tillgänglig, intuitiv 
och alldeles gratis. Det finns inga ursäkter att inte 
omedelbart prova. Ni kommer att förvånas av effek-
ten!

En smart assistent!

Tema Kognitivt stöd
Kerstin Gatu, Mora, har arbetat med begåvningsstödjande hjälpmedel sedan 1990-talet. Hon har initierat en 
rad olika projekt: ”En enkel mobiltelefon”, ”Bildstödet Mora”, ”Handiprojektet”, ”iLearn” och ”Anpassad IT – Vägen 
till digital delaktighet”. Nu arbetar Kerstin med projektet ”Digi-JAG”,  för en digital kognitivt tillgänglig lärmiljö.

I tidigare nummer av Intra har Kerstin skrivit om datorn som hjälpmedel (nr 4/2015), om olika hjälpmedel för 
att klara av pengar (1/2016), om hur man använder en Handi (2/2016), om olika sätt att underlätta vardagen 
med hjälpmedel (4/2016), om svårigheten att få kognitiva hjälpmedel (1/2017), om film som kognitivt stöd 
(3/2017), om nätet som en säker plats (4/2017), om Cromecast (1/2018), om bilder som stöd (3/2018) och om 
demokrati och intellektuell funktionsnedsättning (4/2018).

Genom att använda mikrofonen i Google 
Chrome kan man klara av många saker 
på egen hand!

Av Kerstin Gatu
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Barns utveckling börjar via relation 
till föräldrar. Vid bedömning och val 
av insatser för små barn gäller det där-

för först att avgöra föräldraskapet, om barnet 
har knutit an, till vem detta har skett och hur 
relationen utvecklas. 

Barnets psykiska och även fysiska utveckling 
kan ta allvarlig skada om anknytning inte sker, 
om det sker permanenta avbrott i relation till an-
knytningsobjektet eller om anknytningsproces-
sen är otrygg på ett sätt som kräver behandling. 

Kan inte vänta
För barnets skull är frågan om vem som det ska 
knyta an till, inte en fråga som kan vänta. Den måste 
avgöras tidigt i ett barns liv. Barnets val av föräldrar 
är ingen reversibel process. Detta första viktiga avgö-
rande gäller således vem/vilka som är och kommer 
att vara barnets psykologiska föräldrar som kan garan-
tera barnets tillhörighet. 

Naturligtvis måste man också garantera att barnets 
grundläggande behov av beskydd är säkerställt. Av-
görandet gäller då om situationen är farlig för bar-
net t.ex. för att föräldern inte kan bedöma faror eller 
möta barnets nödvändiga behov av omvårdnad vad 
gäller mat, sömn och tillsyn.

Samhället måste ingripa för att skydda barn och 
hjälpa barn och föräldrar om dessa två betingelser, 
anknytning och nödvändiga fysiska behov, inte är 
uppfyllda. Frågan om barnets tillhörighet, till vem 
barnet har knutit an och om det är skyddat, bör vara 
utredd och avgjord innan man går in i en eventuell 
behandlande process.

En trygg anknytning är avgörande
Sett ur barnets perspektiv behöver man således redan 
under första året försäkra sig om att kontakten mel-

lan föräldrar och barn möjliggjort anknytning samt 
att barnet är fysiskt skyddat. En trygg anknytnings-
relation underlättar för barnet att utvidga sin värld 
med flera nära relationer utan att den ursprungliga 
relationen försvagas. Ett barn som saknat möjlighet 
till trygg anknytning får svårare att dra nytta av nya 
relationer senare i livet. Livsavgörande beslut och in-
grepp från samhällets sida i form av att man bryter en 
relation och omhändertar ett barn får därför inte fat-
tas utifrån enskilda händelser eller kriser i familjen.

Behandlande insatser
Efter att man har bedömt barnets tillhörighet, anknyt-
ning och tillförsäkrat sig om dess fysiska beskydd kan 
man avgöra behovet av behandlande insatser. Även 
om situationen inte är så akut allvarlig att man behö-
ver ingripa för att skydda barnet kan dess utveckling 
ändå vara i fara på sikt. Det kan till exempel röra sig 
om brister i samspelet mellan barnet och dess förälder 
eller försummelser och brister som inte är akuta. Då 
kan man undersöka hur anknytningsrelationen kan 

Viktiga 
avgöranden 

under barnets 
första år

Kristina Nilsson och Kristina Andersson är två 
erfarna psykologer som nu sammanfattat sina 
erfarenheter av arbete med barn till föräldrar med 
intellektuell funktionsnedsättning. Vi publicerar 
här, med författarnas tillåtelse, ett utdrag ur deras 
bok: Mammor med intellektuell funktionsnedsätt-
ning och deras barn”.

Illustration: Maria Korpskog.
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förbättras genom att stärka det känslomässiga mötet 
mellan mor och barn och hjälpa föräldern att möta 
barnet på rätt nivå.

Frågor rörande behandling som på längre sikt främ-
jar barnets och familjens utveckling kan växla mellan 
behandling för att förbättra relationer och ett peda-
gogiskt arbete för att underlätta i vardagen.

För föräldrar som har en intellektuell funktionsned-
sättning handlar det ofta om långsiktigt stöd och/el-
ler behandling för att gynna en generell trygghet i 
kombination med träning av färdigheter. 

Viktigt att föräldrarna är trygga
Det är viktigt att man före en behandlande insats har 
gjort en bedömning av att barnets tillhörighet och be-
skydd är tillgodosett i familjen så att föräldrarna inte 
behöver leva i rädsla för att barnet plötsligt kommer 
att omhändertas. Behandling har små chanser att 
lyckas om föräldrarna inte är trygga med att samhäl-
let har bekräftat deras betydelse som föräldrar.

Tre fallbeskrivningar

Cilla, Monika och Evert och Anna och Birger har alla 
en lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Deras 
barn, Billy, Lilly och Daniel, har alla tre passerat den 
ålder då anknytningen har etablerats. Att beskriva 
och tolka de tre barnens uttryck för anknytning och 
samspel samt förälderns gensvar är det första man be-
höver göra för att kunna bedöma barnens anknytning 
och hur föräldraansvaret ser ut.

Vi har valt ut den information som avslöjat så väsent-
liga förhållanden för respektive barn och förälder att 
vi anser oss kunna göra en bedömning av barnets till-
hörighet och skyddsbehov samt om det krävs en ome-
delbar insats. Den bedömningen ger oss möjlighet 
att besvara socialtjänstens frågeställningar angående 
föräldraskapet samt diskutera vilka tänkbara behand-
lande insatser som kan behövas för barnet och dess 
familj, nu och inför framtiden.

Cilla och sonen Billy

Avgörande rörande tillhörighet och anknytning
Billy riktade sin livsnödvändiga anknytning till dem 
som gav honom gensvar. Kicki, Cillas morfars fru, 
hade spontant svarat på Billys behov av anknytning, 
säkert på grund av det tomrum som uppstått ur Cillas 
uteblivna gensvar. 

Cilla förefaller inte alls ha väckts som förälder. Vi 
har inte fått några tecken på att hon gett Billy tillräck-
lig omvårdnad så att en relation dem emellan skulle 
kunna utvecklas. Hon visade endast under en kort 
tid efter förlossningen intresse för sin pojke, därefter 
återgick hon till sitt gamla liv med de kamratkontak-
ter hon hade och överlät omvårdnaden av Billy till 
föräldragenerationen. Cilla har uppenbarligen läm-
nat över det psykologiska föräldraskapet till Kicki och 
morfar, hennes omvårdnadssystem inför Billys behov 
utvecklades inte och därmed inte heller Billys anknyt-
ning till henne.

Avgörande rörande beskydd
Oavsett vem som tar hand om Billy och som han upp-
fattar som förälder är Cilla Billys biologiska mamma 
och formell vårdnadshavare. Ur ett juridiskt perspek-
tiv är det hon som har den formella beslutanderätten 
över Billy och som har ansvaret för hans beskydd och 
välbefinnande. Cilla har inte visat förmåga i dessa av-
seenden men hon har heller inte alltid skyddat sig 
själv. Vad gäller skyddsaspekten har morfar och Kicki 
tagit det fulla ansvaret för Billy.

Våra svar till socialtjänsten
På första frågan från socialtjänsten: Varför har Kicki ta-
git över föräldraskapet? 

Svaret är att Cilla inte har gett det känslomässiga 
gensvar till Billy som föräldraskap förutsätter och inte 
heller gett honom beskydd eller omvårdnad. Därför 
har Kicki trätt in och övertagit föräldraansvaret.

Cillas korta konstaterande att hon inte kunde vara 
mamma behöver respekteras i fråga om det psyko-
logiska föräldraskapet. Avgörandet vad gäller Billys 
anknytning och beskydd har redan skett inom famil-
jen. Morfar och Kicki har gett det gensvar och det 
beskydd som garanterat Billys överlevnad och de har 
blivit Billys psykologiska föräldrar. Cilla var som sagts 
inte omedveten om att hon inte kunde vara mamma 
till Billy. Hennes önskan var att Billys morfar och Kicki 
skulle vara hans föräldrar. Hon syntes acceptera sina 
begränsningar och att morfar och Kicki trädde in. Fa-
miljen har uttryckt sig enhetligt och spontant i detta 
beslut.

Cilla har varit frånvarande i Billys liv i så stor utsträck-
ning att det har varit nödvändigt för Billys morfar och 
Kicki att träda in som ställföreträdande förälder och 
ta ansvar för honom. Billy ser Kicki och morfar som 
sin mamma och pappa som han har knutit an till. Där-
för bör man värna om den relationen.

Socialtjänstens andra fråga var: Hur kan man stärka 
Cilla som mamma? 

Svaret på den frågan är att Cilla behöver omfattan-
de hjälp för att få en egen trygghet innan hon kan för-
väntas få en god relation till Billy. I ett behandlingsar-
bete kan man undersöka om hon och Billy kan få ett 
bättre förhållande till varandra. Även om en relation 
mellan Billy och Cilla synes saknas i nuläget så är hon 
hans biologiska mamma och det är troligt att Billy i 
framtiden kommer att undra över den uppkomna si-
tuationen och vilja lära känna henne bättre.

Förslag på insats
Först behöver samhället bekräfta morfars och Kickis 
betydelse för Billy t.ex. genom att de blir familjehem 
för Billy.

Därefter föreslår vi ett förebyggande behandlingsar-
bete i familjen i syfte att trygga, förtydliga och bevara 
relationen mellan Billy och hans psykologiska föräld-
rar. Billy skulle också behöva få mer stimulans och ett 
mer aktivt gensvar från sina anknytningsföräldrar.

Dessutom föreslår vi att man tar reda på Cillas adap-
tiva förutsättningar och via en terapeutisk, repare-
rande relation stödjer hennes personliga utveckling 
genom att både försöka väcka till liv ett känslomässigt 
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samspel med henne och ta reda på vad hon kan rent 
praktiskt. 

Även om hon inte kommer att vara psykologisk för-
älder till Billy, skulle hon på sikt kunna få en bättre 
relation till honom.

Monika och dottern Lilly

Avgörande rörande tillhörighet och anknytning
Först kan vi konstatera att Monika och Everts relation 
inte är stadig. Nyckfullheten i relationen präglade så-
väl parets inbördes relation som deras respektive rela-
tion till Lilly.

Lilly har under sina första år haft flera vuxna som 
omväxlande har tagit hand om henne: Mamma Mo-
nika, pappa Evert, personal på behandlingshem, för-
skolepersonal samt kontaktfamilj. 

Det är inte ett problem i sig att det finns många 
vuxna som engagerar sig i ett barn. Problem uppstår 
när det bland dessa personer inte finns någon som 
primärt och självklart tar på sig ansvaret som förälder 
och som ger ett sådant entydigt gensvar till barnet att 
det inte uppstår tvivel hos barnet om dess tillhörighet 
och primära anknytning. 

Utifrån vår information är vi osäkra på vem som står 
närmast att vara Lillys psykologiska förälder. Innan vi 
kan gå in och stärka föräldraskapet behöver vi veta 
mer om Lillys anknytningsbeteende och vem som 
hon upplever som allra viktigast i sitt liv. Det kanske 
inte ens är hennes biologiska föräldrar som står när-
mast som psykologiska föräldrar.

Samhället bejakade Monikas behov i form av avlast-
ning utan att samtidigt se konsekvenserna för barnet. 
Lilly kunde inte utveckla en så pass stadig relation till 
sin mamma att hon kunde förlita sig på att det var 
Monika som hade ansvaret och makten i hennes liv, 
även när hon var med andra vuxna.

Det är när Lilly är som mest i obalans och behöver 
tröst som hon får lämna sin mamma och åka bort till 
kontaktfamiljen. Just i de situationer som i normala 
fall gynnar anknytningsprocessen genom att föräld-
ern lugnar och tröstar avbryter Monika kontakten 
och samhället svarar med att gynna Monikas behov 
på bekostnad av Lillys. 

Kontaktfamiljen används på ett farligt sätt som ris-
kerar att splittra Lillys värld ytterligare. Ur Lillys per-
spektiv innebär detta att hon hittills i sitt liv har sak-
nat stadigvarande föräldrar. Det viktiga avgörandet 
rörande tillhörighet och anknytning har uppenbar-
ligen inte skett. Lilly kan inte veta till vem hon hör. 
De oklara föräldrabanden torde ha varit synnerligen 
farliga för hennes möjlighet att utveckla en inre or-
ganisation.

Avgörande rörande beskydd
Föräldrarna hade förmåga att rent praktiskt ta hand 
om Lilly för kortare tid. Båda kunde hålla Lilly ren 
och fräsch, hon fick mat och hon skyddades från fa-
ror. Föräldrarna sökte också snabbt läkare om Lilly 
var sjuk. Deras spontana känsla av ansvar var emeller-
tid inte permanent över tid. Evert var inte närvarande 

p.g.a. missbruk. Monika bad alltför ofta om avlastning 
när hon ville vara fri. Monika hade svårt att härbärge-
ra både sina egna och Lillys behov och starka känslor. 
När Lilly var ledsen och behövde tröst måste andra ta 
över ansvaret för henne.

Våra svar till socialtjänsten
Första frågan från socialtjänsten var: Hur kan man 
stärka Monika och Evert i deras föräldraskap, nu när de 
har bestämt sig för att bo tillsammans? 

Föräldrarna har i dagsläget åter ändrat sig och be-
stämt sig för att inte bo tillsammans. Innan vi kan 
stärka Monika och Everts föräldraskap krävs ett avgö-
rande om vem som är beredd att finnas villkorslöst 
och kontinuerligt för Lilly. Ingen runt Lilly synes ha 
tagit på sig detta ansvar.

Andra frågan var: Hur utvecklas Lilly? 
Svaret är att Lillys känslomässiga utveckling uppen-

bart är i fara och hon ter sig desorganiserad i relation 
till föräldragestalter och andra vuxna. Dessutom är 
hon generellt sen i sin utveckling. Flera observatio-
ner i olika situationer har visat att Lilly är känslomäs-
sigt obalanserad i sitt beteende och att hon har svårt 
att bevara och svara på kontakt. Samhället har hittills 
förstärkt Monikas nyckfulla relationsmönster som fått 
fortplanta sig till Lilly. 

Det är nödvändigt att tillförsäkra Lilly en stadigva-
rande tillhörighet till föräldrar som hon kan utveckla 
en varaktig anknytning till. Man måste bestämma sig 
när det gäller barn.

Förslag på insats
Först behöver man avgöra inom vilka familjära rela-
tioner d.v.s. pappa Evert, mamma Monika eller famil-
jehemsföräldrarna som Lilly kan garanteras en stadig-
varande relation.

Därefter behöver Lilly få terapeutisk hjälp för att 
utveckla en tillräckligt trygg anknytning till dessa för-
äldrar.

Dessutom föreslår vi ett behandlingsarbete för Mo-
nika i syfte att hjälpa henne till bättre känslomässig 
balans och ett mer förutsägbart förhållningssätt till 
Lilly.

Anna och sonen Daniel

Avgörande rörande tillhörighet och anknytning
Daniel vände sig självklart till sina föräldrar och visade 
en otvetydig tillhörighet till dem under besöken. Ob-
servationerna har inte visat någonting som ifrågasät-
ter Daniels anknytning till sina föräldrar. 

Det som var kännetecknande för Annas och Birgers 
föräldraskap var ett spontant och adekvat samspel och 
ansvarstagande i förhållande till Daniel, men de hade 
ingen medveten reflektion över sitt förhållningssätt. 

Föräldrarna kunde inte tänka sig hur deras föräldra-
skap skulle uppfattas i andras ögon. De förväntade sig 
ett nyckfullt ingripande från myndigheter – att mak-
ten skulle slå blint. 

Anna hade ju dessutom den erfarenheten med sig 
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att ett barn kunde tas ifrån henne. De behövde nu få 
sitt föräldraskap bekräftat av samhället och inte bli 
ifrågasatta.

Avgörande rörande beskydd
Observationerna visade att föräldrarna vid flera till-
fällen spontant reagerade beskyddande gentemot 
Daniel. Det finns inte heller några andra iakttagelser 
som visat på risken för Daniel att skadas p.g.a. brist 
på beskydd. 

Från socialtjänstens sida bekymrade man sig visser-
ligen för föräldrarnas bristande sociala smidighet, de-
ras problem med att hålla ordning i hemmet samt för 
att Daniel fick för lite stimulans. Detta är emellertid 
en behandlingsfråga och inte en fråga om ett akut 
behov av beskydd. På BVC ansåg man att Daniel var 
välskött och tedde sig normalt utvecklad för åldern.

Våra svar till socialtjänsten
Första frågan från socialtjänsten var: Klarar Anna och 
Birger att möta Daniels behov? 

Svaret är att föräldrarna klarar att möta Daniels 
känslomässiga behov fullt ut. Daniels behov av intel-
lektuell stimulans tillgodoses främst genom förskola.

Den andra frågan från socialtjänsten: Behöver Daniel 
placeras i annan familj? 

Svaret är nej. Tvärtom torde risken med att omhän-
derta Daniel överstiga risken med bristerna i hemmil-
jön. Alla uppgifter vi har visar att Daniel är tydligt för-
ankrad hos sina föräldrar och att de kan ge honom ett 
tillräckligt gott beskydd. Vi fann inga uppgifter som 
talade för motsatsen d.v.s. att Daniel skulle sakna till-
hörighet eller anknytning på ett så allvarligt sätt att 
man borde överväga ett ingripande.

Sammanfattning
• Alla föräldrar är olika som individer och i sitt föräldraskap, 
trots liknande intellektuella brister. 

• Föräldrar behöver både någon form av insats för egen 
del och/eller som förälder. Deras behov behöver förstås ur 
ett historiskt perspektiv och bemötas inom en terapeutisk 
relation.

• Barnens behov av känslomässigt gensvar från föräldra-
gestalter och en tillräckligt enhetlig och förutsägbar social 
miljö att utvecklas inom, bör vara ett första fokus för in-
satser. Därefter kan barnen behöva tillförsäkras social och 
intellektuell stimulans genom sociala insatser.

Förslag på insats
Först behöver konflikter i synsättet mellan socialtjänst 
och BVC rörande familjen lösas för att trygga famil-
jens relationer till båda dessa myndigheter. BVC har 
fått ett positivt samarbete med Anna medan Anna har 
avvisat insatser från socialtjänsten.

Anna har haft svårt att både värdera och hävda sitt 
föräldraskap och är mycket sårbar för kritik. Det är 
därför viktigt att man inte gör henne osäker genom 
råd och förslag innan hon känner sig bekräftad som 
mamma. Därför bör man börja med att bejaka Anna 
som mamma och respektera det hon själv önskar få 
hjälp med, nämligen att få struktur i hemmet. Däref-
ter kan man hjälpa föräldrarna att ge Daniel stimule-
rande aktiviteter.

Daniel kan med tiden behöva egna insatser i syfte 
att stödja och stimulera hans kognitiva och sociala ut-
veckling.

KriStina niLSSon(Kn): Utgångspunkten för boken var 
att vi dels kände ett behov av att dela med oss av våra 
erfarenheter och dels såg att det fattades en praktisk 
vägledning i arbetet med mammor med intellektuell 
funktionsnedsättning. Jag har ju alltid varit anställd 
som psykolog i kommun eller landsting. Vid utred-
ningar har jag ofta tagit hjälp av Kristina Anderssons 

praktik. Det var så vi började börja jobba tillsammans. 
Våra olika perspektiv berikade varandra.

KriStina anderSSon (Ka): De känslomässiga och intel-
lektuella erfarenheterna samverkar hos människor. 
Om man blir medveten om samspelet mellan de emo-
tionella och intellektuella förmågorna, kan man gå 

Två perspektiv 
som berikat varandra

Kristina Nilsson och Kristina Andersson har i många år samarbetat med 
utredningar av barn till mammor med en intellektuell funktionsnedsätt-
ning. Kristina Nilsson, neuropsykolog med bakgrund i barnhabiliteringen, 
utredde individernas kognitiva förutsättningar. Kristina Andersson, te-
rapeut med utgångspunkt i anknytningsteorin, koncentrerade sig på 
förutsättningar från individens tidiga uppväxt och känslomässiga/rela-
tionella utveckling. De utvecklade ett samarbete genom att dra nytta av 
varandras kunskaper. Så mycket att det nu resulterat i en bok.

Kristina Nilsson och Kristina Andersson.
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in och hjälpa personerna utifrån varje individs unika 
utveckling och behov.  

KN: Samhället ser ofta föräldrar med utvecklingsstör-
ning som en enhetlig grupp. En del säger att dessa 
föräldrar kan klara sig lika bra som alla andra.   Andra 
säger att nej, personer med intellektuell funktions-
nedsättning kan inte bli föräldrar. Det klarar de inte 
av. Men man kan inte resonera så. De är lika mycket 
individer som alla andra. Vi behöver komma bort från 
grupptänkandet. Den intellektuella funktionsned-
sättningen i sig kan aldrig vara avgörande för vilken 
bedömning man gör kring någons föräldraskap.

Det har ju forskats och skrivits en hel del kring föräldrar med 
utvecklingsstörning.

KA: Det är riktigt. Men vi kände att det behövdes en 
mer praktisk vägledning som tillämpar generella psy-
kologiska principer angående kognition, emotion 
och relation. Vi riktar oss speciellt till personal som 
arbetar med dessa familjer.  De fall vi beskriver i bo-
ken är givetvis anonyma, men har en verklighetsbak-
grund. För att få fram det psykologiskt unika hos varje 
person har vi använt oss av fall där kön, grad av intel-
lektuell funktionsnedsättning samt barnens ålder är 
liknande. Det gör det möjligt att visa att insatserna 
behöver utformas olika trots samma intellektuella 
problematik. Det är därför vi har underrubriken på 
boken: ”Att se, förstå och bemöta dem utifrån psyko-
logisk teori”. 
 

KN: Den psykologiska teorin är viktig. Kunskap om 
anknytning, personlighetsutveckling, känslomässig 
tillit och känslomässig sårbarhet behövs för att kunna 
göra en bedömning av hur ett bra stöd till både bar-
net och föräldern kan se ut.

KA: Bokens huvudtema är den psykologiska forsk-
ningen om barn. Hur barnet möter världen och mö-
ter en första person att ty sig till. Anknytning handlar 
t ex om vem man vänder sig till när man upplever 
fara. Vem som kan ge beskydd. Frågan om hur de små 
barnen, från födseln och upp till tre års ålder, har det 
är eftersatt när vi pratar om förebyggande insatser. 
Man ser de vuxna och man ser de äldre barnen, men 
vi upplever att småbarnens villkor är mer osynliga. 
Tidiga brister i anknytning kan t ex påverka hjärnan 
negativt, det vet vi idag, men sådana brister går att 
förebygga. En förälder med enbart en känslomässig 
störning kan ha lika svårt att klara av ett föräldraskap 
som en som bara har en intellektuell funktionsned-
sättning. Den känslomässiga störningen kan dessut-
om ta sig liknande uttryck som en intellektuell funk-
tionsnedsättning. Men de behöver olika stöd.

Och därmed är vi inne på den invändning som de 
stött på nu när boken är klar:

Var är papporna? Varför skriver ni bara om mammorna?

KA: Att vi inte tagit med papporna innebär inte en 
nedvärdering av deras roll. Men vår erfarenhet är att 
när mamman har en intellektuell funktionsnedsätt-

Kristina Nilsson (KN). Efter psykologexamen 1973, ar-
betade hon som skolpsykolog några år innan hon, 1982, 
började sitt arbete med personer med olika typer av 
funktionsnedsättningar, mest inom barnhabiliteringen i 
Lidköping som hon också ett tag var chef för. Hon har 
också handlett personal inom LSS-verksamheten, hon 
har under många år varit ordförande i Omsorgspsykolo-
gernas förening, POMS, och hon har vidareutbildat sig 
till neuropsykolog. Hon har också forskat kring åldrande 
och Downs syndrom och föreläst över hela landet. I sep-
tember föreläser hon och Kristina Andersson på årets 
Intradagar!

”Vi behöver komma bort från grupp-
tänkandet. Den intellektuella funk-
tionsnedsättningen i sig kan aldrig 
vara avgörande för vilken bedömning 
man gör kring någons föräldraskap.”
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ning och har behövt vår hjälp så har i de flesta fall 
fäderna varit frånvarande. Det kan vara fäder som inte 
själva har någon intellektuell funktionsnedsättning 
men ofta någon annan social problematik. Om vi på 
ett seriöst sätt skulle ha tagit upp den problematiken 
hade boken blivit alltför omfattande. Vi ville koncen-
trera oss på de områden som enligt våra erfarenheter 
var allra viktigast när det gällde att bedöma vilket stöd 
dessa barn behövde. Anknytning är emellertid inte 
kopplat till kön. Och det är bra att pappornas roll har 
uppmärksammats alltmer. Resonemangen i boken rö-
rande anknytning och föräldraskap kan appliceras på 
både pappor och mammor.

KN: Vi har medvetet begränsat oss i boken. Vi har 
koncentrerat oss på mammorna och för att det inte 
skulle bli en alltför omfattande bok har vi valt barn i 
ungefär samma småbarnsålder och mödrar med en 
likartad intellektuell funktionsnedsättning. Genom 
att fallen är lika framkommer de psykologiska skillna-
derna tydligare. Att vi har koncentrerat oss på mam-
morna handlar också om att det är dem och deras 
barn som socialtjänsten har bett oss att utreda.

KA: Samtidigt ska man vara medveten om att den ti-
diga anknytningen är viktig. Den person som barnet 
knyter an till är inte utbytbar hursomhelst. Vi har ut-
gått från barnperspektivet. Och ska vi vara ärliga så 
har ingen av oss upplevt att en pappa med utveck-
lingsstörning varit första anknytningsobjekt för ett 

barn. Det är nog så att detta fortfarande är ytterst 
ovanligt. Men det innebär inte att pappans roll är 
oviktig. Tvärtom.

Båda håller med om att de nog borde ha skrivit en 
tydligare motivering till pappornas frånvaro i boken. 

KN: När vi varit ute och föreläst har vi ofta mött frågan 
från våra åhörare: Hur ska vi göra? Det har vi ju inte 
kunnat svara på eftersom vi inte vet alla omständig-
heter bakom frågeställningarna. Istället har vi sagt: Vi 
håller på med en bok! När den är klar kan ni läsa den!
 

Text och bild: Hans Hallerfors.

Kristina Andersson (KA). Efter psykolog-
examen och universitetsstudier började hon 
arbeta på barnpsykiatrisk mottagning i Upp-
sala 1971. Utbildade sig till legitimerad psyko-
terapeut och arbetade med familjebehandling 
under flera år. Flyttade till Lidköping 1999 där 
hon haft terapeutisk mottagning tillsammans 
med sin make, Leif Andersson, samt skrivit 
böcker och arbetat på uppdrag av kommun 
och landsting.

”Om man blir medveten om sam-
spelet mellan de emotionella och 
intellektuella förmågorna, kan 
man gå in och hjälpa 
personerna utifrån varje individs 
unika utveckling och behov.”

Kristina Andersson och Kristina 
Nilsson. Mammor med intellek
tuell funktionsnedsättning och 
deras barn. Atremi förlag. 2019. 
218 sidor. Pris 198 kr.
www.atremi.se
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Ökningen av antalet arbetsskadeanmälning-
ar från LSS- och HVB-hem som handlar 
om hot och våld har fått Arbetsmiljöverket 

att reagera. Just nu genomför man ett treårigt na-
tionellt projekt inriktat på just detta. 

– Vård och omsorg är den sektor där det sker 
mest anmälningar som gäller våld och hot och 
kränkande särbehandling. Det är viktigt att arbets-
givarna börjar identifiera risker och hantera dem, 
säger Peter Burman som är enhetschef på Region 
syd på Arbetsmiljöverket.

”Hot och våld oundvikligt”
– Idag har fyra av tio arbetsskadeanmälningar inom 
HVB-hem och LSS-boenden sin utgångspunkt i hot 
och våld. Det är en väldigt stor andel. 

Peter Burman menar att det systematiska arbets-
miljöarbetet är eftersatt på området. 

– När vi är på våra inspektioner framgår att man i 
verksamheterna ser hot och våld som något ound-
vikligt. Det finns en sorts ”tillvänjning” av en viss 
hot- och vålds-nivå och man ser riskerna som ett 
självklart inslag i arbetet. Men det är alltid viktigt 
att understryka att detta är oacceptabelt. Ingen som 
går till sitt arbete ska drabbas av vare sig hot eller 
våld. Som arbetsgivare måste man arbeta förebyg-
gande så att de här situationerna inte uppkommer.

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Enligt studier som gjorts på myndigheten har verk-
samheterna ofta bristfälliga rutiner och det saknas 
riskbedömningar. Peter Burman menar att arbets-
givaren måste sätta sig in i vilka risker som finns och 
göra en riskbedömning för var och en av brukarna. 
Det är sedan arbetsgivarens skyldighet att se till att 
personalen utbildas i att förebygga och hantera hot 
och våld i vardagen. 

Anmälningarna ger möjlighet att förebygga risker
I projektet arbetar 48 arbetsmiljöinspektörer och 
tanken är att de under de tre åren ska göra 800 in-
spektioner. Syftet är bland annat att höja uppmärk-
samheten på problemet. Paradoxalt nog kan det 
komma att höja antalet anmälningar.

– Jag är helt övertygad att om vi verkligen upp-
märksammar hot och våld i det systematiska arbets-
miljöarbetet kommer anmälningar av tillbud och 
olyckor bli fler. Och då är det faktiskt ett tecken på 
att arbetsmiljöarbetet blivit bättre.  

– Genom anmälningarna lär vi oss mer om att 
förebygga riskerna så att det händer färre olyckor 
och vi blir mer förberedda nästa gång något hän-
der, säger Peter Burman.

Erik Tillander

Arbetsmiljöarbetet 
mot hot och våld 

är eftersatt
i LSS-boenden

Fyra av tio arbetsskadeanmälningar i LSS-boen-
den och HVB-hem har hot och våld som grund. 
Och antalet anmälningar har ökat stadigt under 
senare år. Peter Burman, Arbetsmiljöverket, menar 
att arbetsmiljöarbetet är eftersatt på området. 
– Man tar hot och våld som något oundvikligt 
och som ett självklart inslag i arbetet.

Pter Burman, Arbetsmiljöverket.
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Hot och våld i arbetet
Statistiken visar att riskerna för att som anställd drabbas av hot och våld i LSS-verksamhet är mycket högre än i andra yrken. Inom 
LSS- och HVB-verksamheterna har antalet anmälningar om hot och våld ökat från 289 år 2012 till 485 år 2018. Det finns idag bra 
metoder och vägledning för hur man ska arbeta med personer som är våldsamma och utagerande. Lågaffektivt bemötande är 
den kanske viktigaste metoden.

Men det är också viktigt att se hot och våld som en arbetsmiljöfråga där du som anställd har rätt att ställa krav på din arbetsgivare. 
Vilka krav du kan ställa regleras bland annat i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrift (AFS 1993:2) som fortfarande gäller.
Den finns för nedladdning på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Där står att arbetsgivaren har skyldighet att utreda vilka risker för våld och hot som finns. Det ska finnas säkerhetsrutiner, perso-
nalen ska ha utbildning i hur man handskas med våldssituationer och de ska ha information och känna till vilka föreskrifter som 
gäller. Man har också rätt till stöd och handledning, det ska finnas larmutrustning och, viktigast av allt, ensamarbete får inte 
förekomma där det finns risk för hot och våld (8 §). Dessutom ska arbetstagare som utsatts för våld eller hot snabbt få hjälp 
och stöd för att förebygga eller lindra såväl fysisk som psykisk skada. Arbetsgivaren ska ha särskilda rutiner för detta. 

På Arbetsmiljöverkets hemsida (www.arbetsmiljoverket.se) finns också en broschyr om hot och våld i vården med en checklista.

Om du – trots att du sagt till – inte tycker att din arbetsgivare tar riskerna på din arbetsplats på allvar ska du i första hand kontakta 
ditt skyddsombud. Om du inte vet vem som är skyddsombud så prata med ditt fackförbund. Du kan också tipsa Arbetsmiljöver-
ket direkt – det finns ett formulär på deras hemsida.
www.arbetsmiljoverket.se

Arbetsmiljöverkets tillsynsarbete
Just nu pågår ett projekt om hot och våld i LSS-bostäder och HVB-hem där 48 av verkets arbetsmiljöinspektörer är involverade. 
Tanken är att de ska utföra 800 inspektioner fram till 2021.

Hur en inspektion går till
• När Arbetsmiljöverket gör en inspektion börjar de med att skicka en föranmälan med skriftlig information.
• På plats vill de träffa den ansvariga chefen och ett skyddsombud.
• Tillsammans går de igenom systematiska arbetsmiljöarbetet, vad man har för rutiner, hur man hanterar riskerna för hot och våld 
och vad man gör för att förbygga dem.
• Om man hittar brister så kräver man att arbetsgivaren ska åtgärda dessa. Det kan ges olika mycket tid beroende på vad för sorts 
brister det är. 
• Om bristerna inte åtgärdas har AV möjlighet till ett ge ett vitesföreläggande. Beloppet kan variera beroende på vilka brister det 
är och hur allvarliga de är. 
• Om bristerna inte åtgärdats vid uppföljning så kan Arbetsmiljöverket begära att vite döms ut..

Vid misstänkt arbetsmiljöbrott tar åklagarmyndigheten över
Om man misstänker att det begåtts ett arbetsmiljöbrott som lett till att någon kommit till skada gör polisen en utredning. Om 
det görs en bedömning att det är arbetsmiljöbrott så blir det åklagarmyndigheten som hanterar det. 
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”1961 erbjöds jag, 40 år gammal, anställning som överinspektör för sinnesslövården vid Medicinal
styrelsen. … Det var nu som jag upptäckte samhällets svek mot dem utan talan och makt och dub
belmoralen hos politiker och be slutsfattare. … Det var en chock för mig som ändrade mig personlig
hetsmässigt. Från att ha varit relativt omogen och socialt godtrogen, 
lättsam och känslosam, fick jag nya drag av allvar och bestämdhet. 
Jag lärde mig att säga ifrån, höja rösten och ställa krav. Jag lärde mig 
att ta det som är allvarligt på allvar. 
Allvarligt är det om barn med funktionshinder inte får sina föräldrars 
kärlek som andra barn. Allvarligt är det när en vuxen person med 
begåvningshandikapp inte anses ha samma människovärde som 
andra. Och allvarligt är det när den kollektiva solidariteten sviker. 
Detta att alla ser och vet, men ingen reagerar. 
…
För det är tron på alla likas värde som är avgörande för dem med 
utvecklingsstörning. Föräldrars tro, personalens tro och politikernas. 
Tron på den inneboende kraft som finns hos även den mest multi
handikappade om hon eller han bara ges de rätta förutsättningarna. 
Tron på det goda hos varje människa. Det är bara denna tro som kan 
spränga ramar och rutiner och verklighetens lästa positioner. Det är 
bara lidelsen och engagemanget som kan ge livet ett innehåll, även 
för den svårt funktionshindrade.”

Så skrev Karl Grunewald i förordet på sin bok ”Från idiot till medborgare”. Boken är Karl Grunewalds stora 
standardverk om hur personer med utvecklingsstörning levt och blivit behandlade från antiken till nutid. 
För den som vill veta bakgrunden till dagens LSS-stöd är den ovärderlig.
Intra har kommit över ett antal böcker som vi nu kan sälja billigt.
Utgivningsår: 2012. Antal sidor: 496. Inbunden.

Pris 280 kr (ordinarie pris 469 kr). 

Karl Grunewalds bok ”Omsorgsrevolutionen” 
ger en bred bakgrund till hur dagens LSS-stöd 
vuxit fram. Boken har 228 sidor och handlar 
om hur de avgörande åren mellan 1950 och 
2000 avhandlades i debatt och media. Den är 
rikt illustrerad med över 150 bilder. Pris 200 kr.

Karl Grunewalds historia

Båda för 
250 kr

150 kr

150 kr

Två DVD-filmer 
som skildrar 
hur stödet 
till personer 
med utveck-
lingsstörning 
utvecklats från 
1800-talets mitt 
till idag.

Omsorg i förändring
Boken Omsorg i förändring skapades till Karl Grunewalds 90-års-
dag. 23 författare, anhöriga och FUB-företrädare, journalister 
och konstnärer, forskare, tjänstemän och arbetskamrater gav 
sin syn på den utveckling som varit och den framtid som väntar 
oss. Personligt hållna skildringar varvas med mer yrkesmässiga 
och vetenskapliga texter .
Utgivningsår: 2011. Antal sidor: 278. Pris 150 kr. 

DVD-FILMER

Läs också:

Omsorgsrevolutionen

Stort minnesnummer!
När Karl Grunewald dog, 2016, gjorde vi ett stort 
minnesnummer över hans gärning. Vi samlade det 
bästa av och om Karl. 
Pris 100 kr.

Kostnad för frakt tillkommer. Beställ från e-post: info@tidskriftenintra.se, eller från hemsidan: www.tidskriftenintra.se
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i
Intra nr 2/2019 kommer ut i juni.

Du som vill prenumerera på INTRA: Betala  380 kr på 
postgiro 636 55 62-5 eller bankgiro 5308-1485. 

Då får du fyra nummer av INTRA framöver. 
Du kan också beställa prenumeration från vår hemsida:

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

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

Prenumerera!

Jag heter Lola Anders-
son och är 48 år. Jag bor i 
Ånäset och åker buss till 
Robertsfors till Dagcen-
ter. Jag har alltid tyckt 
om att måla akvarell. 
Jag målade mycket hur 
jag kände mig när jag 
var yngre för jag var så 
tyst och hade så svårt att 
prata. Jag tycker mycket 
om att måla av elefanter 
från Sri Lanka. Där har 
jag varit tre gånger, tre 
månader varje gång. 
Annars målar jag av kort 
eller målar fantasibilder.

Dyker i Indiska oceanen.

Nallebjörnen i trädet.

Möte med elefant i Sri-Lanka.

Omslagets konstnär



36                                 INTRA 1 • 19

POSTTIDNING B
INTRA, Kaktusvägen 38, 125 55 ÄLVSJÖ

Båda för 250 kr

Gruppbostaden

M assor av bra  läsning 
om gruppbostäder.  

Svåra frågor 1 och 2 tar upp 
frågor av etisk och moralisk karaktär i 
LSS-verksamheten. Som t ex:
Vad gör vi med alla svåra känslor?
Hur nära kan man stå?
Hur gör man när någon inte förstår 
sitt eget bästa?
Hur skapar vi tillit?
Hur förhåller vi oss till övervikt?
Vad är professionalitet?
För vems skull är du på jobbet?
Hur mycket ska man ingripa?
Är det rätt att låtsas?
Och mycket mer...

E n informativ skrift för alla som 
är gode män till personer med 

funktionshinder.

God man

Kostnad för frakt tillkommer. Beställ från e-post: info@tidskriftenintra.se, eller från hemsidan: www.tidskriftenintra.se

Pris per ex   160 kr 
10 ex          140 kr per ex

Pris per ex   100 kr 
10 ex             80 kr per ex

Pris per ex   100 kr 
10 ex            80 kr per ex

V i har samlat det mesta och det bästa 
som skrivits om daglig verksamhet. 

Här finns kunskap, inspiration och intres-
sant läsning!

daGliG verksamhet

Pris per ex   160 kr 
10 ex          140 kr per ex

Prenumerera på Intra!

Intra är en fri och obunden tidskrift som riktar sig till 
personal, tjänstemän, anhöriga och förtroendevalda 
och andra som är intresserade av funktionshinder och 
samhälle. Intra kommer ut med 4 nummer per år. 
En prenumeration kostar 380 kronor och gäller för fyra 
nummer när du än börjar.

lss och andra laGar
och bestämmelser

Här finns alla de viktiga texterna sam-
lade. Perfekt för dig som vill veta vad 

som faktiskt gäller.
Pris per ex   160 kr 
10 ex          140 kr per ex

För vikarien och den nyanställde! Här 
finns all viktig information om allt 

som man som ny undrar över. Och lite till.

välkommen!

Pris per ex    60 kr 
10 ex           40 kr per ex 

Nu kfinns det många nya ledamöter 
till kommunernas fullmäktige och 
nämnder. 
De behöver kunskap! 
De behöver veta om bakgrunden till 
dagens LSS-stöd!
De behöver känna till lagstiftningen 
och organisationen!
De behöver förstå vad olika begrepp 
betyder och de behöver veta var de 
kan få ytterligare information.
Skriften ”Till dig som är förtroen-
devald” ger viktig och nödvändig 
information. 
Perfekt att sätta i händerna på ny-
valda ledamöter! 
Bra att använda vid studiedagar!

Förtroendevalda 
behöver kunskap!

20 sidor.
Pris 80 kr st.   
10 ex = 60 kr per ex.


