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Nu behövs
utbildningssatsningar 
och en bra personalpolitik

K raven på utbildningsinsatser för personal inom LSS-verksamheter börjar bli alarmerande 
tydliga. Under åtta år med Maria Larsson (KD) som ansvarig minister hände ingenting. 
Och Åsa Regnér fortsätter i hennes fotspår (se sid 29).

Den personalpolitik som kommuner och vårdfirmor bedrivit har alltmer kommit att vila på lågut-
bildade som inte ser på sitt arbete som sitt yrkesval inför framtiden. Därför handlar utbildnings-
satsningar om mer än att öka kompetensen hos personalen. Det handlar om hela framtiden för 
LSS-verksamheterna.

Sedan LSS-lagens tillkomst  har det skett en omfattande kunskaps- och metodutveckling inom en 
rad områden som till exempel rätten till kommunikation och behovet av lågaffektivt bemötande. 
Idag, mer än någonsin tidigare, vet vi att det finns bra sätt att t ex förebygga de problem med 
våld och missförhållanden som många kommuner brottas med. En naturlig följd av detta vore 
att kraven på personalens kompetens och kunskaper ökade. Men så sker inte.

Uppifrån sett är personalen en utbytbar resurs. Men för den enskilde som får stöd enligt LSS är 
inte personalen utbytbar. Den anställde som förstår vad man vill och hur man har det är livsviktig 
för hen. Den person som hen känner förtroende för och som hen litar på är också den som kan 
få individen att våga pröva nya saker och som kan få hen att lugna ner sig när hen är upprörd. 

Om vi får tro Åsa Regnér kommer regeringen inte att skjuta till några kompetenspengar. Då 
hänger det på kommunerna. Om de menar allvar med att stödet ska vara individuellt anpassat 
och om de verkligen utgår från ett s k brukarperspektiv vore de personalpolitiska insatserna 
självklara. Det behövs samarbete över kommungränserna om enhetligare yrkestitlar kopplade 
till förstärkta krav på basutbildning. Dessutom behöver personalen ha möjlighet till löneavance-
mang i arbetet, möjlighet att förbättra kunskaperna med internutbildning och handledning, en 
sakkunnig och närvarande arbetsledning, regelbundna konferenser och tid för reflektion. Att 
inte satsa på en bra personalpolitik leder på sikt till ökad personalomsättning och krav på fler 
anställda eftersom man inte klarar av att hantera de problem man möter i arbetet.  

Så här skriver Soci-
alstyrelsen i en ny 
rapport till reger-
ingen (se sid 22):

”Socialstyrelsen har 
också identifierat att 
den personal som 
ger stöd, service och 
omsorg enligt LSS till 
personer med funk-
tionsnedsättning bör 
få ett kompetenslyft.”

Så här skriver FUB och Autism- 
och Aspergerförbundet i ett brev 
till den ansvariga ministern Åsa 
Regnér:

”Det finns ett omfattande behov av 
kompetensutveckling på flera nivåer 
hos personal som arbetar inom LSS-
verksamhet. De allra största behoven 
finns hos den personal som arbetar 
närmast målgruppen, t.ex. personal 
inom korttidstillsyn och korttidshem, 
bostad med särskild service för vuxna 
och daglig verksamhet. Personalens 
kompetens är ofta helt avgörande för 
verksamhetens kvalitet och därige-
nom möjligheten att uppnå goda lev-
nadsvillkor för barn, unga och vuxna 
med utvecklingsstörning, autism eller 
autismliknande tillstånd.”

Så här skriver IVO (Inspektio-
nen för vård och omsorg) i en 
ny rapport (se sid 21):

”Resultatet från tillsynsinsatsen 
visar att det finns en skillnad 
på SÄBO (Särskilt Boende) och 
demensboenden jämfört med 
LSS-boenden när det gäller om 
personalen har särskild kompe-
tens för att vårda personer med 
nedsatt beslutsförmåga. Majorite-
ten på SÄBO och demensboen-
den har särskild kompetens. 
...
I verksamheter enligt LSS är det 
endast omkring hälften som har 
personal med särskild kompetens.”
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”Vi ska inte mäta, vi ska möta”
I Söderhamn har man hittat ett eget sätt att tolka sitt uppdrag.

20–23

Hur ska vi stödja de äldre?
Ida Kåhlin har forskat om hur vi bäst tar hand om äldre i gruppbostäderna.

En god man får inte ta över bestämmanderätten
Den som har svårt att uttrycka sig måste ändå få sina rättigheter beaktade, 
anser Therése Fridström Montoya  som har skrivit en avhandling om 
juridik och företrädarskap. 

Daglig verksamhet ökar mest
I Socialstyrelsens lägesrapport 2015 finns intressanta uppgifter.

Kommunicera mera!
”Den som har svårt att kommunicera måste få bada i kommunikation ”.
Intervju med Gunilla Thunberg och Britt Nedestam mm.

Rätt till husdjur
Får man ha ett eget husdjur när man bor i gruppbostad?    

Bostaden nu och i framtiden
Hur bor man i Norden?  Sid 20
Fem områden att förbättra i bostaden.  Sid 21
Nu behövs nya bostadsformer!  Sid 22

Delaktighet leder till välbefinnande
Patrik Arvidsson har forskat om hur ökad delaktighet påverkar välbefinnandet. 26

Valfrihet och vinster
Harald Strand skriver om hur Lagen om valfrihetssystem (LOV) används.  Sid 29
Hasse Hedström har undersökt vinstnivåerna hos de privatägda särskolorna.  Sid 30

Vill se över LSS
Statsrådet Åsa Regnér som är ansvarig för funktionshinderfrågorna  
vill se över hela LSS.

29–32

33

Tillgänglighet till vuxenliv
För Marcus Brogren är tillgänglighet att alla ska kunna gå ut och dansa och ta en öl.

25 år!
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Jenny bor i en lägenhet på 42 kvm i stadsdelen An-
dersberg i Gävle med sina två katter Rut och Leo-

nora. Längs med den långsmala balkongen hänger 
ett grönt nät så att katterna inte ska kunna hoppa ner. 

– Nej, det har inte hänt att de hoppat från balkong-
en, berättar hon. Men däremot händer det att de smi-
ter in till henne som bor mittemot. Men det brukar 
gå bra.

Jenny Sundström berättar att hon har en granne i 
gruppbostaden som är allergisk mot katter. Hon flyt-
tade in för en tid sedan, men det har inte varit några 
problem trots att det till och med har hänt att hon har 
varit inne i Jennys lägenhet.

 –  Det skulle kanske ha varit annorlunda om kat-
terna varit ute i de gemensamma utrymmena, men de  
är ju bara här hos mig. 

Förstod inte frågeställningen
Ann Hedbom är verksamhetschef för flera av de kom-
munala gruppbostäderna i Gävle. Hon är förvånad 
över det som kommit fram i FUB:s rapport (se sid. 6). 
För dem i Gävle har det aldrig varit någon diskussion 

Jenny Sundström bodde i en servicelägenhet i Gävle. När hon berättade för personalen att hon tänkte flytta 
till ett gruppboende varnade de henne: ”då kan du inte ta med dina katter, de tillåter inte husdjur i grupp-
bostad.” Jenny blev orolig och ”ringde LSS” och tog reda på hur det egentligen förhöll sig. Det visade sig att 
personalen hade haft både rätt och fel. I Gävle är det tillåtet, men på många andra ställen är det inte det.

om det skulle vara tillåtet eller inte för de boende att 
ha husdjur. 

Hon skrattar och säger att hon och hennes kollegor 
först knappt förstod frågeställningen. 

–  Vi kan inte bestämma om de boende ska ha djur 
eller inte, det strider helt emot LSS. Om man vill ha 
ett husdjur då skaffar man sig ett. Jag som verksam-
hetschef skulle aldrig kunna bestämma över någons 
livsstil. Man får vara som man är! 

Upp till individen att själv bestämma
När man googlar på ”husdjur i gruppbostad” får man 
flera träffar där olika verksamheter profilerar sig med 
texter som ”hos oss är också husdjuren välkomna”. 
Men det gör inte Gävle kommun och de har heller 
inget nedskrivet om detta.

– Om man i en kommun tycker att det är upp till 
individen att själv bestämma då behöver man inte det.  
Det är en sådan självklarhet och man kan inte ha själv-
klarheter i några policydokument. Det skulle nästan 
vara som att skapa ett problem av något som verkligen 
inte är det.

”Med Rut 
och Leonora 
känner jag 
mig inte så 
ensam”

Rätt till husdjur?

Text och foto: Erik Tillander
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En hälsoaspekt
Ann Hedbom tar upp hälsoaspekten och pekar på att 
hälsan generellt är sämre bland personer med utveck-
lingsstörning än befolkningen i övrigt.

– Att ha ett husdjur betyder väldigt mycket. Du får 
något att ta hand om, du får ta ansvar och du mognar 
och växer som människa. 

Allergisk personal
Det har varit och det är är många olika husdjur – fåg-
lar, katter, hund, ödlor och ormar – som bott och som 
bor med sina hussar och mattar i gruppbostäderna i 
Gävle. Ann Hedbom kan bara erinra sig två tillfällen 
då det blivit några problem som varit relaterade till 
husdjuren. Och de har varit lätta att lösa. 

Ena tillfället var när en kvinna som var allergisk bör-
jade arbeta i en gruppbostad där det fanns en boende 
med husdjur. 

– Hon fick själv bestämma hur hon skulle förhålla 
sig och det slutade med att hon valde att flytta sin 
tjänst till en annan gruppbostad. Men det är den enda 
som har varit allergisk mot husdjur. Och det ju ett per-
sonalproblem precis som när en person har eksem 
eller är allergisk mot något annat.

Störde sig på hunden
Vid ett annat tillfälle störde sig några hyresgäster i en 
gruppbostad på en hund i boendet.

– Men de diskuterade frågan i ett boenderåd och be-
stämde att hunden inte skulle vara i de gemensamma 
utrymmena. Och när hunden skulle gå ut och därför 
var tvungen att gå genom gruppbostadens korridorer 
så skulle ägaren vara medveten om de andra hyres-
gästerna och ta hänsyn till dem. Med det upphörde 
klagomålen. 

Rätt till husdjur?

”Vi kan inte 
bestämma 
om de 
boende ska 
ha djur eller 
inte, det 
strider helt 
emot LSS.” Ann Hedbom, 

verksamhetschef i Gävle

INSÄNDARE Till Gefle Dagblad 2012-10-18
Till Gävle kommun omvårdnad. 
Jag kan inte förstå hur ni kan tillåta personer som bor på gruppboenden att ha husdjur. Personerna bor där för att de inte klarar av 
att ta hand om sig själva, men tydligen tycker Gävle kommun att de kan ta hand om sina husdjur.
  Djuren far illa. Katter får ingen mat, kisslådan görs inte ren, de får inte tillräckligt med personkontakt. Hundar får varken mat eller 
vatten, de får gå ut en-två gånger om dagen, och de lämnas ensamma.
De lever med personer som visserligen tycker mycket om sina djur men som inte klarar av att ta hand om djuren. Många förstår inte 
ens att djuren far illa utan det blir konflikter och bråk mellan de boende och personalen.
  Personalen mår väldigt dåligt av situationerna. Varför kan inte Gävle kommun ha en regel att när en person bor i boende eller en 
lägenhet som kommunen står för kontraktet, så tillåts inga husdjur av något slag.

En djurälskare

Svar direkt: 
De har samma rätt som alla hyresgäster.
Den som bor i en gruppbostad/gruppboende har en egen lägenhet med andrahandskontrakt genom Omvårdnad Gävle. Det inne-
bär samma rättigheter när det gäller att ha husdjur som för hyresgäster i allmänhet. Ett generellt förbud mot att ha husdjur för den 
som bor i en gruppbostad/gruppboende skulle innebära en inskränkning av dessa rättigheter.
  Personalen som arbetar i en gruppbostad/gruppboende har, som övriga medborgare, anmälningsskyldighet om man upptäcker 
att djur far illa. Det är länsstyrelsen som ansvarar för djurskyddskontrollen i länet och som kan besluta att omhänderta djur samt 
besluta om djurförbud.
  Från vår sida tar vi din insändare på största allvar och vill naturligtvis få möjlighet att vidta de åtgärder som krävs. Vi vill därför att 
du hör av dig till ... områdeschef för boende och stöd för personer med funktionsnedsättning... .

 Annmarie Sandberg
förvaltningschef Omvårdnad Gävle

OK för facket
Inte heller facket har haft några synpunkter, säger 
Ann Hedbom. 

– Kommunal här har alltid varit fullt införstådda 
med att det är de boendes egna lägenheter och att 
de har rätt att bestämma där. Om det varit någon 
hälsoproblematik på grund av livsstil så har det mest 
handlat om rökning.

Kräver fullvärdiga lägenheter
När Ann Hedbom själv försöker förstå hur det kan 
komma sig att man generellt inte tillåter husdjur i 
gruppbostad tänker hon att det kan ha att göra med 
att husdjuren kräver fullvärdiga lägenheter och att 
boendestandarden i vissa fall kanske är för dålig. 

– Om man bara har ett litet rum, som förr i tiden, 
då finns ju risken att djuren ofta är ute i de gemen-
samma utrymmena.
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I enkätundersökning som FUB genomförde 2013 och 
2014 bland sina medlemmar ställdes en öppen fråga: 
Om du får drömma: Hur skulle du vilja bo 
i framtiden? Vilket stöd skulle du vilja ha? 

Många av de 850 personer (av totalt 
1 550) som svarade sa att de ville bo med 
ett husdjur. 

Eva Borgström, ombudsman på FUB och 
en av personerna bakom rapporten, säger 
att det är uppenbart att de i många fall inte 
får det. Hon berättar om ett av svaren:

 – Jag minns det tydligt. Det var en kvinna 
med burfåglar som flyttat från föräldra-
hemmet till en gruppbostad: ”De tog mina 
fåglar ifrån mig och jag grät”, hade hon 
skrivit. Så går det också till, att deras egna 
djur tas ifrån dem.

Bryter mot LSS intentioner
Eva Borgström menar att det inte finns några hin-

der i lagstiftningen för att ha husdjur när man bor i 
en gruppbostad eller servicebostad och att de verk-

Behöver stöd att ta hand om sitt husdjur
Ann Hedbom poängterar att de boende behöver få 
stöd med sin skötsel av djuret – precis som med allt 
annat.

– Man kan inte bara överge personen och säga att 
”nu har du skaffat ett djur nu får du klara det själv”, 
det vore också hemskt. Om någon köper en hund för-
söker vi få den personen att gå på en studiecirkel och 
lära sig ta hand om hundar. Vi kan påminna om att 
hunden eller katten behöver vatten eller kan vi gå ut 
med hunden när ägaren har blivit sjuk. Vi vill ju att 
personerna ska lyckas med sitt djurägande.

Samma rättigheter som alla andra
En av orsakerna till att Intra besöker just Gävle är en 
insändare i Gävle dagblad där en person klagade på 
att personer som bor i gruppbostad tillåts ha husdjur 
(se föregående sida). 

En av Ann Hedboms kollegor, Annmarie Sandberg  
hade svarat, mycket elegant, att den som bor i en 
gruppbostad har ”samma rättigheter när det gäller 
att ha husdjur som för hyresgäster i allmänhet. Ett 
generellt förbud mot att ha husdjur för den som bor 
i en gruppbostad/gruppboende skulle innebära en 
inskränkning av dessa rättigheter.” 

– Majoriteten har gärna synpunkter på minoriteten, 
säger Ann Hedbom. Det finns ju personer som ringer 

samheter som nekar en boende till det bryter mot 
intentionerna med LSS. 

– Det handlar ju om att de ska uppnå 
goda levnadsvillkor och för många kan 
det vara just att få ha en hund eller en 
katt eller kanin eller vad det nu kan vara.

Allergirisk inget argument
Ett av argumenten som används för att 
neka någon är allergirisken.

– Det är klart att det finns personal som 
har pälsallergi. Men man skulle kunna 
lösa det precis som man gör inom äld-
reomsorgen, att personal som har aller-
gier inte behöver jobba just precis på ett 

sådant ställe. Det kan inte väga tyngre än 
rätten att få ha ett husdjur.

Borde ingå i stödet
Ett annat hinder som ibland framförs är att det skulle 
bli merarbete för personalen och att de i värsta fall 

Det är långt ifrån en självklarhet att få ha husdjur om man bor i gruppbostad. Det framgår tydligt av 
FUB:s rapport ”Ett gott liv”. Frågan regleras inte genom några lagar utan det är upp till varje verksam-
het att avgöra om en boende ska tillåtas ha husdjur eller inte. Nu har FUB fört in rätten till husdjur i sitt 
eget policydokument.

    Eva Borgström, FUB.

Upp till varje verksamhet 

för att de uppmärksammar att någon är ute och går 
med hunden till exempel. Men det är bra för då får 
man tillfälle att svara. Man måste prata om det.  Vi har 
gärna en dialog med allmänheten.

Men visst har det hänt att det inte gått bra, säger 
Ann Hedbom. 

– När det händer låter vi det bli ett ärende för djur-
skyddsmyndigheterna att avgöra. Å andra sidan… 
vem som helst kan få djurförbud. Det finns inget som 
säger att personerna i våra grupper skulle vara sämre 
på att ta hand om djur än andra. 

Aldrig ensam
Leonora vill inte träffa personen med kamera som 
är på besök. Hon har lagt sig på mage långt in under 
mattes soffa, och blivit kvar där. Rut däremot är till-
mötesgående. Att katterna står högt på Jenny Sund-
ströms prioriteringslista framgår tydligt. Hon söker 
en ny lägenhet, säger hon. 

– En större. För deras skull, så de kan få lite mer 
utrymme.

När Rut tröttnat på den tillfällige besökaren lägger 
hon sig bredvid matte i soffan.

– De ger mig trygghet, säger Jenny, med dem kän-
ner jag mig aldrig ensam.
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FUB:s rapporter. ”Ett gott liv” Om bostad och stöd i 
bostaden, nu och i framtiden, för personer med ut-
vecklingsstörning, Riksförbundet FUB, 2014. 107 
sidor. Kan laddas ner från: www.fub.se

FUB:s policydokument. Bostad och stöd i bostaden. 
Riksförbundet FUB, 2014. 3 sidor. Kan laddas ner 
från: www.fub.se

”I en enkätundersökning genomförd av 
FUB uttryckte många personer att de 
vill bo där det är möjligt att ha djur. Det 
finns ingen laglig möjlighet att förbjuda 
en person som bor i bostad enligt LSS 
att ha husdjur. Många kommuner och 
grupp- och servicebostäder enligt LSS 
förefaller dock ha egna regler, som gör 
att det inte går att ha husdjur. 
FUB anser att: 

• Det ska vara möjligt att ha husdjur, 
för den som så önskar, i bostad enligt 
LSS.”

Ur FUBs policydokument.

skulle vara tvungna att ta hand om djuret. Eva Borg-
ström tycker inte heller att det argumentet håller. 

– Jag tycker att det skulle kunna ingå i stödet. Precis 
som man kan ge stöd i att sköta sitt hushåll, tvätt och 
städning. Att de till exempel kan säga att det nog är 
dags att göra ren kattlådan eller att boka in ett vete-
rinärbesök.

Stort godtycke
Frågan om en person som bor i en gruppbostad ska 
ha rätt att ha husdjur eller inte regleras inte genom 
några lagar. På Socialstyrelsen och IVO, Inspektionen 
för vård och omsorg, säger man att de inte har några 
riktlinjer kring frågan och den har heller aldrig be-
handlats i Socialstyrelsens etiska råd. Det är alltså upp 
till varje verksamhet att bestämma. Men Eva Borg-
ström tycker det verkar som om besluten är godtyck-
liga och inte särskilt genomarbetade.  Hon tror att det 
mer handlar om en attityd.

– Svaren visade indirekt att kommuner eller bo-
städer sätter upp egna regler om att man inte får ha 
husdjur. Att de bara tänker ”det är klart att en per-
son med en utvecklingsstörning inte kan ha husdjur”. 
Men jag tror tvärtom att det är klart att många av de 
här personerna vuxit upp med husdjur och lärt sig 
ta hand om det, det är inget konstigt, om man är in-
tresserad så har man ju säkert varit med om att sköta 
djuret och lärt sig det. 

Även för personer med grav utvecklingsstörning
Eva Borgström säger att de personer som vill ha ett 
eget husdjur i lägenheten i regel har en lindrig ut-
vecklingsstörning. Men även när det gäller personer 
med omfattande utvecklingsstörning så borde det gå 
att hitta lösningar. 

– Då kanske det ska finnas boendealternativ där 
man har tillgång till djur. I demensboende kan man 
ju till exempel ha en katt för hela bostaden och då 
faller det ju inte på en person att ta hand om djuret. 

En viktig fråga
Eftersom frågan betydde mycket för många medlem-
mar så tog FUB med rätten att ha djur eller ha tillgång 
till djur i sitt nya policydokument (se utdrag ovan).

– Husdjur är viktiga för våra medlemmar. Vi vet ju 
att de har färre kontakter än andra generellt och hus-
djur är ett bra sällskap. Inom vården används djur på 
alla möjliga sätt, i äldreomsorgen och i demensvår-
den har man till exempel diplomerade terapihundar. 
Man använder husdjur i rehabilitering efter stroke 
och på barnhospis och så vidare. Då är det väldigt 
svårt att motivera varför personer med utvecklings-
störning inte skall få lov att ha det.

Erik Tillander.
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Att möta personal från den dagliga verk-
samheten i Söderhamn är en märklig 
upplevelse. Ta till exempel Inga Gill-

jam. Hon arbetade med integration i kom-
munen och hade rykte om sig att vara duktig 
med människor. När hon för fem år sedan fick 
allt sämre syn (idag är hon nästan helt blind)
stod det och vägde – skulle hon fortsätta eller 
skulle hon gå hem. 

Samtalsstöd
Per Stefansson, som håller i kommunens dag-
liga verksamhet, tänkte att henne kan vi ha 
nytta av. Så hon fick arbete på hans enhet. 

– Jag fick till uppgift att samtala, säger hon 
och ler. Det fanns så många som hade behov av 
att prata. Och det var nog ett enklare steg att 
komma till mig än att gå till någon på habilite-
ringen. Samtal förs ju hela tiden men det blir 
något annat när man har rummet och tiden 
och det bara är jag som sitter där och lyssnar.

Handledarna i daglig verksamhet hade 
märkt att många av arbetstagarna hade ett näs-
tan oändligt behov av att prata och att de inte 
alltid hade tid. Nu fanns en ny dörr. Gick man 
förbi och där inte hängde någon röd uppta-
getskylt så kunde man sticka in huvudet och 
fråga: Har du tid? Inga Giljam hade tid. Hon 
kunde lyssna.

– Jag är inte terapeut, säger hon. Men det 
Ofta vill de inte att det de säger ska föras vidare. Och 
då gör jag inte det. 

Inga Giljam har själv fått professionell hjälp i form 
av handledning på Lukasstiftelsen, en gång i måna-
den. Det behövs. Just nu är det 12 personer som re-
gelbundet kommer och samtalar med henne.

Det måste vara unikt, säger jag. För jag har aldrig 
hört talas om en sådan resurs någon annanstans.  En 
samtalskontakt alldeles i anknytning till verksamhe-
ten. Men när man tänker efter så är det ju en ganska 
självklar insats. Vuxenhabiliteringen med psykotera-
peutisk personal som kan erbjuda terapi eller stöd-

Per Stefansson kan se tillbaka på ett helt arbetsliv inom stödet till per-
soner med utvecklingsstörning. Från arbete på centralanstalten Våg-
brohemmet till ansvaret för den dagliga verksamheten i Söderhamn. 
– Vi är inte en del av funktionshinderverksamheten i Söderhamn, sä-
ger han. Vi ligger under arbetsmarknads- och socialnämnden och 
har ett tätt och bra samarbete med förvaltningens arbetsmarknads-
enhet. Vi försöker stärka den enskildes möjligheter att finna vägarna 
till arbete. Personer med funktionshinder är fullvärdiga medborgare 
med demokratiska rättigheter. De är inte vårdtagare, inte passiva ob-
jekt eller mottagare av vård. Vi ska inte mäta, vi ska möta!

”Vi ska 
inte mäta
Vi ska möta!”

Per Stefansson, ansvarig för 
den dagliga verksamheten:

Söderhamn mot strömmen

blir ibland en terapeutisk roll. Det kan vara stödjande 
samtal, att peppa lite, men mest är det bara att lyssna. 
Min koncentration är ju helt och hållet på personen. 
Det finns ingenting som stör. Jag behöver inte heller 
känna att jag måste åtgärda eller uppfostra eller på-
verka. Det är inte min uppgift.

Tommy Selander som är handledare nickar. 
– Vi kände ju tidigare att vi inte riktigt räckte till. 

Inga har blivit en väldig tillgång. Vi märker ju det.
– Ofta är det svåra saker vi talar om, berättar Inga. 

Förluster och livskriser. För det mesta litar jag på att 
hon eller han själv klarar av att hantera dessa problem. 
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samtal finns ju på några ställen, men steget dit är gan-
ska långt. Att däremot kunna slinka in till Inga och 
prata av sig låter som en ganska enkel och bra sak. 

Etiska torg och blommande ängar
Det är inte konstigt att en sådan idé förverkligas i den 
dagliga verksamheten i just Söderhamn. Där har man 
sedan länge utarbetat ett helt eget och unikt sätt att 
bedriva omsorg. Man pratar inte så mycket om au-
tism, utvecklingsstörning eller metoder. Men desto 
mer om att försöka förstå och känna. Man pratar inte 
om olika diagnoser eller handlingsplaner, men desto 
mer om språkets makt och möjligheter.

Sedan många år genomför personalgrupperna re-
gelbundet, en gång i veckan, något som man kallar 
”etiska torg” där personalen träffas och reflekterar 
över sitt arbete. Nu har man gått vidare på ”livsförstå-
elsens väg” och skaffat ett forum där man går på dju-
pet med olika frågeställningar. Man studerar filosofi 
och texter som kanske inte har någon direkt anknyt-
ning till det dagliga arbetet men desto mer med ex-
istentiella frågeställningar som hänger samman med 
de problem som man möter. Varannan tisdag träffas 
man. Och även om det verkar finnas en glad och in-
nerlig stämning när man träffas så finns där också en 
prövande och sökande inställning. Man tar helt en-
kelt sitt arbete på djupaste allvar. 

Fokus på sig själva
Lena Rosenqvist är handledare:

– Det är en process, säger hon. Förr hade vi mest 
fokus på personerna, men nu har vi också fokus på 
oss själva. Vi använder ju oss själva som instrument 
i arbetet och då måste vi vara trygga med oss själva. 

– Vi är ett bra arbetslag här, fyller Jon Modin i. Vi är 
35 personal. Och vi känner varandra väl nu.

– När man träffas så här så inser man hur viktigt 
arbetet är. Det man gör. Hur man gör det. Och vad 
man säger, inflikar Inga Gilljam. Det är som när man 
går på en äng. Om man inte har namn på växterna 
utan bara ser blommor så är det bara det man ser. 
En äng med blommor. Men vet man vad blåklocka, 
prästkrage, midsommarblomster är, så har man ett ri-
kare språk och en rikare upplevelse av ängen. Det är 
den rikare upplevelsen som vi strävar efter och som vi 
måste förmedla.

Det är dit livsförståelsens språk syftar. Till den blom-
mande ängen. Flower power. Om det inte hade varit 
för allvaret och kunskaperna runt mig skulle jag ha 
tyckt att det var lite flummigt. Men just det känns inte 
som en relevant anmärkning.

Många olika valmöjligheter
Per Stefansson är den drivande kraften bakom ut-
vecklingen av daglig verksamhet i Söderhamn. Han 
har sina anor långt tillbaka till Vågbrohemmet – cen-
tralanstalten som en gång var hem för 350 personer 
med utvecklingsstörning – och han är en välkänd 
figur i Söderhamn, förstår jag. Han berättar att det 
finns ca 120 personer som har daglig verksamhet en-
ligt LSS och ytterligare ca 50 personer med psykiska 
funktionshinder som får samma insats enligt Social-

tjänstlagen. När jag frågar om han känner dem alla 
så nickar han lite generat. ”Det är ju inte så många”, 
säger han. Den lokala kännedomen, kontakterna 
med olika verksamheter i kommunen har inneburit 
att det finns en rad olika valmöjligheter för den som 
har fått insatsen beviljad. Alltifrån kaféverksamhet till 
vedhuggning.

Livsförståelsens språk
Men detta med livsförståelsen, var kommer det ifrån? 
Undrar jag. Vi åker till CFL (Centrum för Flexibelt 
Lärande), där kommunen har samlat all sin vuxen-
utbildning. Där arbetar Per Stefanssons fru Ingalill 
Stefansson. 

När jag kommer på besök undervisar hon en grupp 
i en helt ny utbildning i social omsorg som består av 
fyra kurser från barn- och fritidsprogrammet. Utbild-
ningen har Ingalill själv designat. Det är en gymnasie-
utbildning och den är kopplad till arbetsmarknads-
politiska åtgärder. Anställda inom särskilt boende 
och daglig verksamhet liksom arbetslösa deltar. Ut-
bildningen sker på halvfart – man arbetar halva tiden 
och pluggar halva. Det Ingalill lär ut är – ja, ni gis-
sar rätt: Livsförståelsens språk. För det är hon som 
är ideologen och inspiratören bakom utvecklingen. 
Det är i hennes pedagogiska verkstad som tankarna 
bakom inriktningen på verksamheten i Söderhamn 
har vuxit fram. 

Sedan flera år tillbaka träffas anställda och chef 
inom daglig verksamhet i Söderhamn i form av 
seminarier. De diskuterar existentiella problem och 
livsfrågor. Man studerar olika filosofiska frågeställ-
ningar och försöker tillämpa dem på den verklighet 
man möter.

Tommy Selander.Jon Modin.

Lena Rosenqvist. Inga Gilljam.

Söderhamn mot strömmen
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Det etiska kravet
Eleverna i den nya utbildningen försöker bena ut be-
greppen för mig – att det inte handlar om att sortera 
in eller diagnostisera, att man inte arbetar med be-
handling, men desto mer med att förstå. 

– Vi arbetar ju redan på det här viset, säger Patrick 
Mickelsson. Men nu lär vi oss sätta in det vi gör i sítt 
rätta sammanhang. Vi får ett humanvetenskapligt tän-
kande. 

Man pratar mycket om språket, vilka värderingar 
man uttrycker med olika ord.

Ingalill Stefansson är speciallärare inom 
Särvux i Söderhamn. Hon har doktore-
rat i pedagogiskt arbete vid estetisk-
filosofiska fakulteten i Karlstad.
Läs mer: Ingalill Stefansson. Världens 
opålitlighet – Begreppsanalys av livsför-
ståelsearbete i särskolan. Karlstads uni-
versitet. 2011. Kan beställas från: www.
kau.se
Läs också artikel av Ingalill i Intra nr 
2/2012 sid 11 och i Intra 4/2006 sid 30. 
Finns i vårt hemsidesarkiv på: www.tid-
skriftenintra.se

Knud Ejler Løgstrup 1905–1981 var en dansk präst och filosof 
som bland annat blev hedersdoktor vid Lunds Universitet och 
medlem i den danska akademien. Hans studie ”Det etiska kra-
vet” publicerades första gången på danska 1956. Den har sedan 
dess kommit ut i otaliga upplagor och haft ett stort inflytande på 
danskt kulturliv. 

”Vilken omfattning och färg den andres värld får för honom själv, är 
jag med att bestämma genom min hållning till honom. Jag bidrar 
till att göra den vid eller snäv, ljus eller mörk, skiftande eller enformig 
– och inte minst bidrar jag till att göra den hotande eller trygg. Inte 
genom teorier eller åskådningar utan genom min blotta hållning. 
Därför finns det ett outtalat, så att säga anonymt krav på oss att ta 
vara på det liv som tilliten lägger i vår hand.”

– Det gäller att kunna tolka det etiska kra-
vet, fyller Ingalill i. 

– Etiska kravet? 
Det är ett begrepp som Ingalill har häm-

tat från en dansk filosof som heter K E Løgs-
trup (se ruta). Hon berättar:

– Vi måste lyfta fram de dilemman som 
finns i den goda omsorgen. Det etiska kra-
vet handlar om hur vi förhåller oss till andra 
människor. Att leva innebär också ett krav 
på att ta till vara den andra människans liv. 
Det etiska kravet säger inte vad vi ska göra 
för den andra människan. Det finns ingen 
metod för detta, bara vår egen fantasi. Och 
det är inte säkert att det etiska kravet stäm-
mer överens med den andra människans 
egen uppfattning. Med hjälp av våra livs-
förståelsekompetenser tolkar vi vad som är 
bäst. 

Kretsande
Ett annat begrepp som är centralt i utbild-
ningen är kretsande, även det ett begrepp 
som är hämtat från Løgstrup. Han menar 
att livets yttringar antingen är spontana och 
livgivande eller kretsande. 

– Hos de sociala omsorgsverksamheter-
na ser vi ofta personer som ”kretsar i sitt”, 
menar Ingalill Stefansson. Det är personer 
som sägs ha beteendestörningar.   De behö-
ver i första hand hjälp med att hantera sina 
livsfrågor. Vårt uppdrag är att tolka detta 

kretsande, de konstiga beteendena, och försöka för-
stå vad de är ett uttryck för. 

Ingalill har ställt samman 10 små häften som lig-
ger till grund för undervisningen och diskussioner-
na. Varje kursdeltagare ska sedan ställa samman en 
ordbank med ord och meningar som man vill plocka 
med sig från utbildningen. 

Reaktion mot diagnostiseringen
Ingalill Stefansson har lång erfarenhet av pedagogisk 
utveckling. I många år arbetade hon som särskollä-
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Eleverna i den nya gymnasieutbildningen som är direkt inriktad på LSS-verksamheterna. Från vänster: Linda Claar, 
Patrick Mickelsson Linna, Ulf Lundgren, Girts Frelihs, Charlotte Wivegg och deras lärare Ingalill Stefansson.

”Utsatta föräldrar” heter en nyutkommen 
bok, som handlar om föräldrar till barn med neu-
ropsykiatriska funktionsnedsättningar. Den är skri-
ven av Lennart Lindqvist som har en son med sådan 
funktionsnedsättning och dessutom är psykolog 
med 30 års erfarenhet av området. Han är sakkun-
nig som få i vårt land. Under 25 år har han följt 56 
föräldrar och intervjuat över hundratalet. 

Förutom de klassiska neuropsykiatriska tillstån-
den behandlar Lennart Lindqvist  även schizofreni, 
Tourettes syndrom och tvångssymtom, då de har 
många likheter i den biologiska bakgrunden, men 
också för ”det dåliga och skamliga bemötandet som 
många föräldrar till dessa barn mött i vården”. 

76 % av föräldrarna är missnöjda med det stöd de 
fått. Man känner sig maktlös och får skuld- och skam-
känslor efter kontakt med vårdapparaten. Övertron 
inom vården och skolan på föräldrarnas betydelse 
för uppkomsten av barnens svårigheter är enorm. 
Psykiatrin saknar oftast kunskaper om funktions-
hinder och habiliteringen saknar psykiatrisk kom-
petens. Samordningen av insatser får föräldrarna stå 
för själva, skriver Lindqvist.

Lindqvist beskriver utvecklingen av sin son och re-
fererar ett betydande antal av andras självbiografier. 
Det är bitvis en gripande läsning – under ett år skick-
ades hans son runt mellan sjutton olika institutioner. 
Boken är fokuserad på föräldrasituationen. De sym-
tom och det han kallar psykologiska fenomen som 
kan drabba dem beskrivs utförligt och sätts in i sitt 
sammanhang. 

Ett långt kapitel handlar om bemötandet av mor- 
och farföräldrar till barn och vuxna med neuropsy-
kiatriska svårigheter.  25 % av de anhöriga får själva 
allvarliga psykiska och fysiska problem. 

I ett kapitel beskriver han vad dagens forskning 
kommit fram till. 

Boken är mycket utförlig – hela 366 sidor – och 
tar upp över 350 referenser. Lennart Lindqvists be-
läsenhet inom området torde vara unik i vårt land. 
Liksom boken.

      K G

En unik bok om anhöriga

L. Lindqvist. Utsatta föräldrar. Om föräldrar till barn med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 366 s. 2014. Pavus 
Utbildning AB. www.pavus.se, 315 kr.

rare innan hon började sina studier. För fyra år se-
dan doktorerade hon på detta: Livsförståelsens språk. 
Och hon gjorde det inte minst som en reaktion mot 
den ökade diagnostiseringen.

– Livsförståelsens språk står i motsättning till diag-
nosens språk. Båda kan användas men i olika sam-
manhang, säger hon bestämt. I den sociala omsorgen 
ingår inte behandling och då är diagnosens språk me-
ningslöst. Med det språket får man inte fatt det som 
handlar om människor. Kunskap om funktionshin-
der är inte lika viktig som kunskap om existensfilosofi 
för den som arbetar med stöd och service. Hela nätet 
är fullt av de kunskaper som handlar om olika diag-
noser, de är lätta att ta fatt på om man behöver dem. 
Men om man ska hjälpa någon med levandet så måste 

man förstå.  Man kan inte ha naturvetenskapliga me-
toder i social omsorg.  Vi måste ha ett annat språk när 
vi ska hjälpa till med förståelsen av livet. Vi måste vara 
förstående – inte föreskriva, bestämma och ingripa. 

– Det vi gör för den andra människan ger oss inte 
rätten att kräva något tillbaka. Personals livsförståel-
searbete är att lyssna på det etiska kravet, tolka, förstå 
och hjälpa till att sätta ord på vad som sker i arbetet 
med att förstå livet. Arbetets mening är att assistera 
personen i dennes sökande efter svar på de viktiga 
livsfrågor som obesvarade hindrar ett varande i värl-
den. I det arbetet finns tonen, närheten och livsför-
ståelsekompetensen.

Text och bild: Hans Hallerfors.



12                                 INTRA 2 • 15

De som har svårt att kommunicera måste få

Rätten till kommunikation har blivit 
en allt viktigare fråga. Metoderna 
blir alltfler, det kan handla 
om samtalsmattor, knippor, 
kommunikationspass eller andra 
former av bildstöd. Logopederna 
verkar överens – att använda AKK 
(alternativ och kompletterande 
kommunikation) påverkar också 
talutvecklingen positivt. Dessutom 
minskar problemen med utagerande 
eller självdestruktivt beteende.

D et kan vara svårt att kommunicera med nå-
gon som har svårt att kommunicera. Så då 
låter man bli. Vilket på sikt medför att den 

som har svårt att kommunicera får ännu svårare att 
kommunicera. Vilket i sin tur leder till ännu mindre 
kontakt med omgivningen. Och så vidare i en nedåt-
gående spiral som ofta ändar i besvikelse, apati, frus-
tration och våld mot sig själv eller andra.

Men det finns också en uppåtgående spiral. Ökad 
kommunikation med omgivningen leder till större 
aktivitet vilket i sin tur leder till mer kommunikation.

– Att kommunicera är en mänsklig rättighet, säger 
Gunilla Thunberg, logoped, fil dr i neurolingvistik 
och mamma till Alfred som har diagnosen autism och 
utvecklingsstörning. Hon hänvisar till grundlagen, 
Barnkonventionen och framför allt till FN:s konven-
tion om rättigheter för personer med funktionsned-
sättning. 

– Att kommunicera är att vara människa, säger hon 
bestämt. Förmåga till kommunikation är också den 
viktigaste faktorn för välbefinnande. Det handlar dels 
om att kunna förstå meddelanden och dels om att 
kunna uttrycka sig.

bada
i kommunikation

  Men för att förstå betydelsen av kommunikation är 
det nyttigt att inse vad som händer med den som inte 
får respons när man försöker uttrycka sig och kom-
municera t ex på grund av en funktionsnedsättning.

  – Om vi inte får respons så pratar vi inte lika myck-
et. Vilket leder till mindre samspel. Funktionsnedsätt-
ningen leder på så vis till en sekundär funktionsned-
sättning. 

För att motverka detta behöver vi bygga upp kom-
munikativa miljöer där de som har svårt att uttrycka 
sig får mer kommunikation. 

– Vi måste hela tiden tolka och bekräfta det som 
personen gör och uttrycker. Vi måste använda kom-
munikationsstöd hela tiden.

Enligt Gunilla Thunberg är all kommunikation bra!
– Det kan gälla kroppskommunikation som vi för-

medlar med gester, mimik, blick, kroppshållning el-
ler med rösten. Man kan använda föremål, tecken, 
foton, bilder, symboler eller skrift. Man kan använda 
talande hjälpmedel eller datorer. Det viktiga är att 
man kommunicerar och gärna genom att kombinera 
olika kommunikationssätt. Den som har svårt att kom-
municera måste få bada i kommunikation!

Bild: Christoffer Pettersson

AKK = Alternativ och Kompletterande Kommunikation

AKK är ett samlingsnamn på olika alternativa sätt att uttrycka sig för personer som har svårt att tala. Genom 
att lära någon att använda sig av andra kommunikationsvägar, kan denne göra sig förstådd gentemot om-
givningen. AKK kan ocksåanvändas som kompletterande kommunikationssätt för att stödja och utveckla tal 
och språk. FNs funktionshinderkonvention ger personer med funktionsnedsättning rätt till att använda AKK. 
  Idag finns många olika redskap och metoder som stödjer kommunikation. Man pratar ibland om kropps-
nära och hjälpmedelsberoende AKK. Kroppsnära är kroppskommunikation som blick, mimik, gester och 
tecken medan hjälpmedelsberoende innefattar användning av hjälpmedel som foton och film, bilder/sym-
bolsystem och hjälpmedel med inspelat eller syntetiskt tal. 

Kommunicera mera!
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E n ny gren på den vildvuxna floran av kommunikationsstöd-
jande metoder  är TaSSeLs. Bakom det lustiga namnet (tassel 

= tofs på engelska) döljer sig en engelsk metod som flitigt används 
i särskolorna där. 

TaSSeLs, som står för Tactile Signing for Sensory Learners, har ut-
vecklats av logopeden Denise Charnock och specialpedagogen 
Joe Woodall. Metoden vänder sig till dem som kommunicerar 
med personer med flerfunktionsnedsättningar och grav utveck-
lingsstörning.

Britt Nedestam är den som introducerat metoden i Sverige. Hon 
är mamma till Erik som har flerfunktionsnedsättning och som 
börjat kommunicera med TaSSeLs. Britt är engelsklärare, vilket 
har underlättat när hon översatt TaSSeLs-metoden till svenska.

– Inspirationen kommer från taktila tecken för personer som 
är dövblinda, berättar hon. TaSSeLs har 49 olika tecken som sig-
nalerar vad som ska hända och gör vardagen mer begriplig. Alla 
signaltecken inleds med samma kontakttecken för att tydliggöra 
att kommunikationen börjat.   

Britt Nedestam har bl a samarbetat med DART, ett kommunika-
tionscenter i Göteborg, och tänker nu inspirera andra att pröva 
på TaSSeLs. 

Läs mer om TaSSeLs på:
www.penndraget.se 
www.communicationmatters.org.uk  (+ sök på TaSSeLs)

Ur FN:s konvention om rättigheter för människor med funktionsnedsättning

Artikel 21
Yttrandefrihet och åsiktsfrihet samt tillgång till information
Konventionsstaterna ska vidta alla ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning kan utöva 
yttrandefriheten och åsiktsfriheten, inklusive friheten att söka, ta emot och sprida uppgifter och idéer på lika villkor som andra och 
genom alla former av kommunikation som de själva väljer enligt definitionen i artikel 2, däribland genom att
....

b) godta och underlätta användning i offentliga sammanhang av teckenspråk, punktskrift, alternativ och kompletterande 
kommunikation och alla andra tillgängliga medel, former och format för kommunikation som personer med funktionsnedsättning 
själva valt.

Gunilla Thunberg.

Det är aldrig för sent att 
börja utveckla kommuni-
kationen, anser Gunilla 
Thunberg:

– Om man jobbar med 
att skapa en responsiv kom-
munikationsmiljö kan man 
ändra den enskildes bete-
ende. Det som kallas ”ut-
manande beteende” är ju ett 
sätt att kommunicera. Kan 
man erbjuda andra sätt för 
denna leder det till att bete-
endet ändras. Kommunika-
tionen skapar tillit.

Gunilla Thunberg är kritisk till att så lite kraft läggs 
ner på kommunikation i LSS-verksamheterna:

– Kommunikation är mer än bara några dammiga 
pictogrambilder på en anslagstavla! 
     H H

Annika Hellgren som är personlig assistent till 
Erik Nedestam säger ”Hej då” på TaSSeLs-språk.

Britt Nedestam. 

Teckna med TaSSeLs 

DART är ett kommunikations- och resurscenter för 
personer med funktionsnedsättning i Göteborg: 
www.dart-gbg.org

I Stockholm heter kommunikationscentret StoCKK
www.habilitering.se/stockk

Kommunikationskartor i olika format kan tillverkas och 
laddas ner från: www.bildstod.se

KomHit är en nationell webbresurs där man kan få hjälp 
med kommunikationsstöd framförallt i vårdsituationer: 
www.kom-hit.se

Mer om AKK kan man finna på: www.sokcentrum.se

På specialpedagogiska skolmyndigheten finns mer att 
läsa om kommunikation  www.spsm.se

liksom hos myndigheten för delaktighet: www.mfd.se

Bra hemsidor:
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T herése Fridström Montoya har undersökt 
juridiken kring stödet till personer med ut-
vecklingsstörning. Hon har även studerat hur 

domstolarnas praxis förhåller sig till de målsättningar 
som lagstiftarna gett uttryck för och hur de långtgå-
ende rättigheterna i t ex LSS förverkligas i de rättsliga 
instanserna.

  
Att leva som andra
Målet med LSS är att de personer som har rätt till 
insatser enligt lagen ska ges möjlighet att leva som 
andra.  Insatserna ska tillförsäkra den enskilde ”goda 
levnadsvillkor”. Regeringen skriver i sina kommenta-
rer till lagen att: ”Vid bedömning av goda levnads-
villkor skall jämförelse göras med den livsföring som 
kan anses som normal för personer i samma ålder.” 
Gäller bedömingen behov av insats för en vuxen, ska 
den enligt regeringen grundas på ”behov som den 
enskilde själv finner angelägna för att kunna leva ett 
så självständigt och oberoende liv som möjligt.”

  Therése Fridström Montoya är kritisk till hur dom-
stolarna tolkar och tillämpar LSS. 

– Att leva som andra verkar betyda att leva som an-
dra personer med utvecklingsstörning, säger hon. Det 
är som om målsättningen med lagen glöms bort. En-
ligt Therése missar domstolarna ofta själva poängen 
med LSS. Om någon t ex önskar sig en kontaktperson 
för att kunna bli mer delaktig i samhällslivet så borde 
detta, sett till LSS målsättning, räcka för att få insatsen 
beviljad när man tillhör personkretsen. Men det gör 
det inte. 

– Kontaktperson ska enligt förarbetena bland an-
nat hjälpa till att bryta den enskildes isolering, men 
det ska inte tolkas som att förutsättningen för att få 
kontaktperson är att man kan sägas vara isolerad. Om  
personen bor i en gruppbostad så avslås ansökan om 
kontaktperson med motiveringen att man inte anses 
isolerad. Rätten för istället ett resonemang om huru-
vida man får sina behov tillgodosedda på annat sätt. 
Därför får få personer som bor i gruppbostad rätt till 
kontaktperson. Det innebär enligt Therése att rätten 
bortser från den övergripande målsättningen i LSS: 
att genom insatser möjliggöra att kunna leva ett själv-
ständigt och oberoende liv – som andra.

Det behövs en diskussion om hur vi ser på den en-
skildes vilja, anser Therése Fridström Montoya:

– Varför lyssnar inte de rättsliga instanserna på den 
enskildes vilja? Meningen med rättigheterna i LSS var 

ju att stödet skulle vara individanpassat och utgå från 
den enskildes önskemål. Istället verkar det som att 
man bedömer vad man anser vara bäst – eller tillräck-
ligt bra – för den enskilde. 

  
Många nya rättigheter, 
men ställföreträdarskapet har inte förändrats 
Therése Fridström Montoya ser ett tydligt glapp mel-
lan formuleringarna om lika och samma rättigheter 
i både internationell och svensk rätt och den rätts-
praxis som utvecklats. En orsak till detta kan vara att 
individerna det handlar om ofta inte själva kan föra 
sin talan.

– När man inte själv kan ansöka om insatser eller 
utkräva rättigheter blir man beroende av en mellan-
hand, säger hon. Jag ville undersöka hur målsättning-
en att leva som andra fungerar när man är beroende 
av en ställföreträdare, d v s en god man eller förvalta-
re. När man inte själv kan hävda sina rättigheter inför 
rättsväsendet utan är beroende av andra, kan man då 
ha samma rättigheter som andra? Är lösningarna och 
regelverken tillräckligt bra för den enskilde så att den-
nes oförmåga att hävda sina rättigheter inte medför 
att andra kan utöva makt över honom/henne?

Inte hänt så mycket
Therése Fridström Montoyas har gått grundligt till 
väga. Hon har studerat historien runt lagstiftningens 
framväxt, hon har lusläst lagarnas förarbeten och hon 
har undersökt den praktiska tillämpningen i åtta rätts-
fall i kammarrätt som avser rätten till kontaktperson 
enligt LSS. En av hennes slutsatser är att det inte har 
hänt så mycket när det gäller synen på de personer 
som har ställföreträdare. 

– Även om omyndighetsförklaringen försvann 1989 
och ersattes av förvaltarskap och god man så finns 
fortfarande mekanismer i rätten kvar som innebär 
att bara den som kan kommunicera en förnuftig vilja 
räknas som ”fullvärdigt rättssubjekt”, d v s som både 
person och aktör i rätten. Kan man inte det så finns 
det inga garantier för att man får sina rättigheter till-
godosedda. Framförallt kan man säga att den långtgå-
ende självbestämmanderätt som kommer till uttryck 
både som en mänsklig rättighet och i LSS inte fram-
går i bestämmelserna som reglerar god man. Därmed 
finns ett både rättsligt och faktiskt problem. För vem 
värnar självbestämmanderätten för den som inte själv 
kan hävda den?

  En god man får inte 
    ta över bestämmanderätten

Den som har svårt att uttrycka sig måste ändå få sina rättigheter respekterade. Om du behöver en ställfö-
reträdare innebär det inte att andra har rätt att utöva makt över dig. Det säger Therése Fridström Montoya 
som skrivit en avhandling om ställföreträdare och rättigheter för personer med utvecklingsstörning.
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Det behövs andra krav på god man
Det behövs andra krav på de gode männen, anser 
Therése Fridström Montoya. 

– Det borde skrivas in i bestämmelserna att en god 
man inte får bestämma åt någon och inte får ta över 
bestämmanderätten från den enskilde. Man får inte 
ta över någons vilja. Istället borde det regleras att upp-
draget ska vara att lyssna, att stötta och att ta till vara 
den enskildes vilja och önskemål. 

Många regler som gäller idag har ett mycket gam-
malt ursprung berättar Therése Fridström Montoya .

– Ta till exempel bestämmelserna om vem som med 
giltig verkan kan ingå avtal, de härstammar från 1924 
och samspelade med möjligheterna att kunna omyn-
digförklara någon. Reglerna om god mans och förval-
tares uppdrag är i princip samma som de regler som 
gällde för en förmyndare till en omyndigförklarad. 
Det behövs verkligen en översyn av bestämmelserna 
kring uppdraget som god man. De är inte anpassade 
till dagens rättsläge, avslutar Therése. 

Therése Fridström Montoya är juris 
doktor i offentlig rätt och även socio-
nom. Under en period arbetade hon 
som jurist på Riksförbundet FUB, där 
hon ledde ett projekt om gode män 
och förvaltare. Den större delen av sitt 
yrkesliv har hon arbetat som lärare i 
juridik för blivande socionomer på so-
cialhögskolan i Stockholm, vid Örebro 
universitet och Uppsala universitet.
  Hon har också själv varit kontaktper-
son under ett par år åt en kvinna med 
utvecklingsstörning i Västerås.
  Från 2009 har hon forskat om juridiken 
runt gode män och förvaltare. Hon har 
undersökt reglerna om ställföreträdar-
skap för personer som har en intellektu-
ell funktionsnedsättning.
  I slutet av mars doktorerade hon på 
avhandlingen ”Leva som andra genom 
ställföreträdare – en rättslig och faktisk 
paradox”. Avhandlingen är på 530 sidor 
och kostar 639 kr + moms och frakt. Den 
kan beställas från www.iustus.se

Omyndig eller myndig
Sinnessjukdom och sinnesslöhet sorterades under tidigt 1900-tal in under termen rubbning av själsverk-

samhet och kunde leda till att man omyndigförklarades. 1924 infördes en lag om förmyndarskap som 
samspelade med en lag om avtal. Eftersom rubbning av själsverksamheten ansågs beröva den sjuke rättslig 

handlingsförmåga kunde man inte ingå avtal, som t ex gifta sig. 
Äktenskapsförbud för sinnesslöa personer hade funnits sedan 1915 och syftade främst till att förhindra att 

de födde barn. När förbudet inte fick önskvärd effekt infördes en lag om sterilisering 1934 som skärptes 1941. 
Ända sedan 1929 kunde man med stöd av lagstiftning tvångsinta en person med utvecklingsstörning på 

anstalt mot dennes vilja. Om man vägrade kunde samhället ta hjälp av polis. I 1944 och 1954 års lagar fanns 
den rätten kvar. Även i 1968 års omsorgslag kunde den som fyllt 15 år vårdas på vårdhem eller specialsjukhus 
oberoende av samtycke. 

Äktenskapsförbudet avskaffades först 1974 och steriliseringslagen 1976. 
Rätten att tvångsinta någon försvann i och med 1985 års omsorgslag och möjligheten att omyndigförklara 

någon försvann 1989. Omyndigförklaringen ersattes med förvaltarskap och god man. Förvaltarskapet innebär 
att man mister sin rättshandlingsförmåga i den utsträckning som anges i förvaltarens förordnande, men man 
får t ex alltid rösta i allmänna val. 

God man kan endast tillsättas med huvudmannens medgivande om inte hans tillstånd hindrar att hans me-
ning inhämtas. Huvudmannen har kvar sin rättsliga handlingsförmåga. Detta innebär att den gode mannen 
alltid skall handla med sin huvudmans samtycke, eller så som man kan anta att denne vill ha det. Ett godman-
skap innebär således inga rättsliga förändringar vad gäller den enskildes självbestämmande. En god man ska 
principiellt betraktas som ett biträde till den hjälpbehövande.

Text och bild: Hans Hallerfors.
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”Jag sätter mig mitt emot Olle vid köksbordet. Han tecknar 
koncentrerat och skickligt en solnedgång och en segelbåt, 
en himmel med moln och fåglar och en sjö med vågor. Olles 
högra hand darrar och jag ser att han blir irriterad över detta 
när han tecknar. – Hur tycker du det är att bli gammal? frågar 
jag lite trevande. – Att bli gammal, säger Olle, det är inget 
vidare. – Hur då menar du? frågar jag. – Det är ensamt, svarar 
Olle. Sedan vill han inte prata mer med mig om det, det mar-
kerar han tydligt. Han ger sin teckning namnet SJÖ, signerar 
den och prissätter den till 9 kronor, 12 öre och 1 krona. Olle ger 
mig teckningen. – Är den bra? frågar han.”
                      Ur Fältanteckning, 30 augusti 2011.

Av Ida Kåhlin

Ida Kåhlin är legitimerad ar-
betsterapeut med lång erfarenhet 
av arbete inom LSS-verksamheter. 
Hon har nu doktorerat med en 
avhandling ”Delaktig (även) på äldre 
dar. Åldrande och delaktighet bland 
personer med intellektuell funktions-
nedsättning som bor i gruppbostad”. 
I den undersöker hon hur livet ter 
sig för de alltfler äldre som bor i 
gruppbostäder. Hon har obser-
verat och gjort intervjuer med 
boende och personal i fyra olika 
gruppbostäder under hösten 2011 
och våren 2012. Totalt bodde 32 
personer i gruppbostäderna. De 
flesta var födda mellan 1935 och 
1955. 

Du som vill läsa mer kan ladda ner 
avhandlingen som pdf från 
www.diva-portal.org (sök på Ida 
Kåhlin).
En tryckt version av avhandlingen 
kostar 200 kr exkl moms och kan 
beställas via Anna Martin, sam-
ordnare på Linköpings universitet: 
anna.martin@liu.se

Den första generationen som åldras i samhället

Hur ska vi stödja 
de äldre?

Olle bor på en av de gruppbostäder som jag 
besökt för att samla material till min avhand-
ling. Han är 77 år och har livslång erfarenhet 

av att bo på olika institutioner.
Olle och andra personer med intellektuell funk-

tionsnedsättning som är födda före 1960 tillhör en 
generation som delar unika erfarenheter. Dels har de 
levt ett långt liv med funktionsnedsättning, dels har 
de varit en del av den funktionshinderspolitiska resa 
som startade i Sverige under 1960-talet och som har 
lett fram till dagens funktionshinderspolitik. 

Vad är ett normalt ”äldreliv”?
När jag arbetade som arbetsterapeut inom kommu-
nens stöd och service till personer med funktions-
nedsättning handlade mitt arbete i hög grad om att 
anpassa den fysiska och sociala miljön så att de som 
åldrades skulle kunna vara delaktiga i sin vardag. Sam-
tidigt upplevde jag att personalen i gruppbostäder 
och daglig verksamhet ofta saknade riktlinjer, strate-
gier och kunskap kring vad det innebär att åldras med 
intellektuell funktionsnedsättning och hur åldrandet 
påverkar möjligheten till delaktighet. 
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  Studier av de senaste decenniernas funktionshin-
derspolitik visar att denna i hög grad har varit inrik-
tad på att personer med funktionsnedsättning ska ha 
rätt att leva som andra barn, ungdomar och vuxna. 
Vuxna har i detta sammanhang i stor utsträckning 
betytt ”icke äldre” eller personer under 65 år. Fokus 
har legat på den fas i livet då vi förväntas vara som 
mest oberoende och produktiva. När det gäller vuxna 
personer har delaktighet i huvudsak handlat om rätt-
en till eget boende och arbete, personlig utveckling, 
självbestämmande och självständighet. 

Dagens stöd och service till vuxna personer med 
intellektuell funktionsnedsättning är således utfor-
mat med utgångspunkt i att skapa möjlighet till ett 
”normalt” vuxenliv. Att detta stöd även borde ge till-
gång till ett ”normalt” äldreliv, och vad det i så fall kan 
innebära, har emellertid uppmärksammats i mindre 
utsträckning.

Allt större andel äldre
Den sociala och medicinska utvecklingen har inne-
burit att personer med intellektuell funktionsnedsätt-
ning numera lever allt längre. För första gången kan 
de förväntas leva lika länge som den generella befolk-
ningen. Denna förändring innebär att allt fler äldre 
personer med funktionsnedsättning får stöd och ser-
vice enligt LSS. I oktober 2013 gavs 8,5% av det totala 
antalet insatser till personer som var 65 år eller äldre 
och denna andel kommer öka inom en snar framtid. 
Den största andelen av LSS-insatser till personer över 
65 år ges till personer med intellektuell funktionsned-
sättning och den vanligaste insatsen i denna grupp  är 
boende i gruppbostad.

I min forskning har därför jag varit intresserad av 
vad det innebär att åldras på gruppbostad. Hur upp-
lever de boende att det är att åldras och vara äldre och 
hur upplever personalen sitt arbete när allt fler av de 
boende blir äldre?

En äldre- och åldrandelös miljö
Avhandlingens resultat visar att det finns skillnader 
mellan hur äldre boende själva upplever att det är att 
bli äldre och hur deras åldrande beskrivs av grupp-
bostadens personal. De boende beskriver att ålder-
domen både kan innebära att vara aktiv och att bli 
mer beroende av hjälp. Personalen har emellertid ett 
mer ensidigt sätt att beskriva åldrandet som främst 
ett fysiskt fenomen förknippat med ökad funktions-
nedsättning och sjukdom. Trots att både boende och 
personal har föreställningar och förväntningar om 
vad det innebär att åldras och vara äldre med intel-
lektuell funktionsnedsättning uppmärksammas inte 
detta i vardagens diskussioner. Gruppbostaden verkar 
snarare vara en äldre- och åldrandelös miljö. 

Omsorg, trygghet och omtanke
Den personal som intervjuats vittnar om att det sak-
nas förberedelse, diskussion och arbetsmetoder kring 
hur stöd för delaktighet ska erbjudas äldre boende. 
Dock framkom att de boendes ålder och livsloppser-
farenheter har betydelse för hur personalen beskriver 
och arbetar med delaktighet för dem. För dem som är 

äldre innebär det dels en större betoning på att göra 
saker tillsammans med andra, dels på att skapa en 
känsla av sammanhang och trygghet i hemmet. Detta 
skiljer sig från hur delaktighet ofta beskrivs inom LSS-
området. 

Åldrandet verkar medföra att personalen omför-
handlar betydelsen av delaktighet för de boende så 
att inriktningen på stöd och service i gruppbostaden 
närmar sig den ideologi som är dominerande inom 
svensk äldrepolitik, en ideologi som med hemmet 
som utgångspunkt betonar värdeord som omsorg, 
trygghet och omtanke. 

  En slutsats som jag drar i avhandlingen är att det 
behöver utvecklas riktlinjer och utbildningsinsatser 
där åldrandet betraktas som en livslång och mång-
dimensionell process och  inte bara som ett fysiskt 
fenomen. Dessa behöver också inkludera att synen på 
delaktighet och meningsfull aktivitet inom LSS kan 
behöva förändras när allt fler personer med funk-
tionsnedsättning blir äldre. 

Personal vid gruppbostäder behöver också kunskap 
och arbetsmetoder som hjälper dem att uppmärk-
samma att de boende åldras och att åldrandet är en 
del av livet som inte kan bortses från. Det behövs me-
toder som kan vara ett stöd i diskussioner inom perso-
nalgrupper, men också med de boende. Det är viktigt 
att åldrandet blir en del av gruppbostadens vardag, 
detta så att personalen kan fånga de förväntningar 
som finns hos de boende, men också så att de boende 
kan förberedas och erbjudas erfarenheter om vad det 
innebär att åldras och vara äldre.

6 tips till dig som arbetar i en 
gruppbostad där det bor någon 
som blivit äldre:

1. Prata med de boende om vad det 
innebär att vara och bli äldre. Gör det i 
tid!

2. Förbered pensionering från daglig 
verksamhet noga och i god tid ihop med 
de boende.

3. Fler äldre boende kan innebära fler 
och större hjälpmedel. Gruppbostadens 
utrymmen kan behöva anpassas efter 
detta.

4. Även äldre boende har rätt till, och 
behov av, kognitivt stöd!

5. Det som varit meningsfullt att göra 
som ung behöver inte vara meningsfullt 
att göra som äldre

6. Delaktighet är en rättighet – oavsett 
ålder!
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Socialtjänstlagen 
1 Socialtjänstlagen (SoL) finns det ett par särskilda 
paragrafer som reglerar insatser för personer med 
funktionsnedsättning. 2 300 personer med funktions-
nedsättning fick hemtjänst 2013. Det innebär en ök-
ning med 40 % de senaste åren. Hur många av dem 
som även fick en insats enligt LSS, t ex daglig verk-
samhet, är inte känt. 32% av hemtjänsten utfördes av 
enskilda aktörer. 

För dem under 65 års ålder som inte ”kvalificerar 
sig” för bostad med särskild service enligt LSS kan 
kommunen anordna särskilt boende enligt SoL. 3 900 
personer fick sådant boende år 2013. Vilket var en 
minskning med 400.

Antal insatser 
Drygt 65 000 personer fick en eller flera insatser med 
stöd av LSS år 2013. Detta antal har ökat med 7 pro-
cent sedan 2009. Ledsagarservice har dock minskat 
med 10 %. 

Kunskaper 
År 2014 publicerade Socialstyrelsen sina allmänna råd 
om kunskaper hos dem som är anställda för personer 
med funktionsnedsättning. Det är ännu svårt att över-
blicka vilka effekter dessa fått, men Socialstyrelsens 
öppna jämförelser visar att i endast 60 % har samtliga 
anställda i bostad med särskild service för vuxna en 
individuell kompetensutvecklingsplan. 

96 % av samtliga handläggningstimmar utfördes av 
handläggare med socionomexamen.

Uppföljning av beslut
Besluten om insatser bör följas upp regelbundet. Det 
är få kommuner som hinner med det. 2014 var det 
endast 12 % av kommunerna som följde upp besluten 
om bostad med särskild service och 14 % av besluten 
om daglig verksamhet. 

Hela 90 % av de enskilda är delaktiga vid utform-
ningen av den egna genomförandeplanen. 

Anhöriga 
Föräldrar som vårdar sina barn påverkas i högre grad 
negativt inom områden såsom förvärvsarbete och 
ekonomi. De som ger mycket omfattande omsorg lö-
per en stor risk för att ha en sämre livskvalitet. Kom-
munerna behöver bli bättre på att informera om vil-
ket stöd de kan erbjuda. 

Tillgänglighet 
Endast ca 40 % av kommunerna har en information 
på lättläst svenska om LSS-insatser. Knappt 50 % har 
gjort en tillgänglighetsinventering av den dagliga 
verksamheten och endast drygt 30 % av bostäderna 
med särskild service. 

Antal insatser enligt LSS år 2010–2014:
Insatser enligt LSS   2010    2011   2012   2013  2014

Personlig assistans   3 560   3 760   3 900   3 900  4 100

Ledsagarservice    9 290    9 160   8 700   8 500  8 400

Kontaktperson                  19 500                 19 460                19 600                 19 400                19 500 
Avlösarservice    3 390    3 390   3 400   3 500  3 600

Korttidsvistelse                 10 010   9 880   9 700   9 600  9 600

Korttidstillsyn    5 160   5 010   4 800   4 500  4 500

Boende, barn    1 440   1 330   1 200   1 100  1 000

Boende, vuxna                 23 430                 23 920                24 400                25 000                25 800

Daglig verksamhet                30 250                 31 150                32 200                 32 240                33 800
  

Daglig verksamhet ökar mest
Socialstyrelsen har publicerat sin årliga lägesrapport till regeringen om hälso- och sjukvården och social-
tjänsten. Avsnittet Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning utgör 14 sidor. Av dem kan utläsas 
att insatsen daglig verksamhet är den som ökar mest medan ledsagarservice, korttidsvistelse, korttidstill-
syn, och boende barn minskar. 

Socialstyrelsens lägesrapport 2015

Kommentar 1: Tabellen ovan stämmer inte med den som finns i Lägesrapporten (sid 92). Där har man olyckligtvis blandat 
samman årtal och siffror. Efter att vi påtalat detta för Socialstyrelsenhar vi nu fått fram de nya rätta siffrorna.
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Lex Sarah 
Under perioden januari till oktober 2013 fick Inspek-
tionen för Vård och Omsorg, IVO, in 228 anmälning-
ar som rör LSS-insatser för dem i åldern upp till 65 
år. Fördelningen på art av ärende framgår av tabellen 
nedan. De allvarliga missförhållanden som anmäls be-
ror oftast på brist på rutiner och riktlinjer.

Antal Lex Sarah-anmälningar inom LSS under 
perioden januari–oktober 2013:

Ärendet avser
Bemötande       4
Beviljad insats som är felaktigt utförd  96
Beviljad insats som inte är utförd   37
Ekonomiskt övergrepp      9
Fysisk miljö       3
Fysiskt våld/övergrepp medboende  23
Fysiskt våld/övergrepp personal   31
Insats mot enskilds vilja/inlåsning    5
Psykiskt enskilds övergrepp/kränkning  21
Rättsäkerhet     11
Sexuellt övergrepp medboende     6
Sexuellt övergrepp personal     4
Övrigt     30

Samverkan 
Enligt LSS § 6 ska verksamheten bedrivas i samarbete 
med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. 
Verksamheten ska fortlöpande utvecklas och säkras. 
Antalet kommuner som har en överenskommelse om 
samverkan är låg med stora variationer länen emel-
lan.

Det finns stora regionala skillnader i förekomsten 
av aktuella överenskommelser mellan kommunerna 
och landstingens habiliteringsverksamheter. I Norr-
bottens och Hallands län har exempelvis inga kom-
muner någon överenskommelse.

Andel kommuner i procent som har aktuella 
överenskommelser om samverkan mellan 
LSS-verksamheter och andra aktörer 2014:

Arbetsförmedlingen    16 %
Försäkringskassan   17
Landstingets vuxenhabilitering   38
Landstingets barnhabilitering   30
Landstingets vuxenpsykiatri   50
Landstingets barnpsykiatri  56

Alarmerande många unga med funktionsnedsättning 
får psykofarmaka

Kommentar 2: En rapport som denna har Socialstyrelsen publicerat varje år de senaste åren. Som lägesrapport anges 
publiceringsåret och inte det år som rapporten omfattar. Det blir vilseledande och borde anges, på omslaget, i förordet eller 
inledningen. 
            K G

Av Socialstyrelsens lägesrapport framgår att unga per-
soner som tillhör personkrets 1 i LSS har en högre an-
vändning av psykofarmaka än andra i samma ålders-
grupp. Det rör sig om 10% av pojkarna och 5–10 % 
av flickorna. Motsvarande i övriga åldersgrupper ej 
tillhöriga LSS utgör knappt 0,5 % för både pojkar och 

flickor. Långvarig behandling med antipsykotiska lä-
kemedel sker vanligen bara vid schizofreni och lik-
nande tillstånd. Sådan användes emellertid även vid 
utåtagerande beteende, aggressivitet och bristande 
impulskontroll. Då bör en uppföljning av medicine-
ringen ske regelbundet tillsammans med läkare.

Socialstyrelsen. Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Lägesrapport 2015. 
196 sidor. Avsnittet om Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning finns på sid 89–103. 
Kan laddas ner eller beställas (gratis - endast portokostnad) från www.socialstyrelsen.se

”Jag är en människa, en kvinna, en sys-
ter, en vän, en dotter.” Det skriver Clea 
Halin i sin bok ”Jag är Clea”. I boken 
berättar hon med få men innehållsrika 
meningar, om sitt liv och sina dröm-
mar. Hon har författat den med hjälp 
av en blisskarta och en laserpekare 
som sitter på hennes glasögon. Texten 
finns i två versioner, en med bliss-text 
och en med vanliga bokstäver. Boken 
ges ut av föreningen JAG (www.jag.se) 
och kostar 150 kr.

För tio år sedan kom boken Jag har en 
sjukdom men jag är inte sjuk ut. Ungdo-
mar med muskelsjukdomar berättade 
själva om sina liv. Nu har de blivit vuxna 
och har skaffat sig nya erfarenheter 
som de berättar om i en ny bok. 
Bakom boken står Christina Renlund, 
Mustafa Can och Thomas Sejersen. 
Den  ges ut av Gothia Fortbildning
(www.gothiafortbildning.se)
och kostar 85 kr.

När de berörda berättar själva

19
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Från att historiskt sett varit exkluderade från 
samhället föreskriver FN-konventionen att län-
derna ska anordna bostäder för dem med ut-

vecklingsstörning som för andra. Men i olika länder 
klagar man över att avinstitutionaliseringen går för 
långsamt och att institutionaliseringen gör intrång 
vid utformningen av de nya boendeformerna. 

I skriften redovisas hur många olika boenden som 
finns i de olika nordiska länderna och deras beteck-
ning. Jämförelsen länderna emellan blir något osäker 
beroende på bl. a. nya beteckningar. 

Särskilt intressant är det att följa utvecklingen i 
Norge som det första av de nordiska ländernas som 
stängde anstalterna och Finland där man har antagit 
en plan för förnyelse, men har problem med att få 
ekonomiskt gehör för genomförandet. 

Allt fler i boenden
Bostadsgemenskaper, bokollektiv och bostadsrätts-
modellen är beteckningar i de olika länderna. Tren-
den är att allt fler bor tillsammans i samma byggnad 
eller i samma enhet i denna. I större boenden kan 
man bättre upprätthålla service, kompetens och be-
manning, säger man på sina håll. 

Om man ser på regelverken från t.ex. Husbanken 
i Norge och Socialstyrelsen i Sverige så har de för-
ändrats de senaste decennierna. Under handikapp-
reformen i Norge i början på 1990-talet reglerades 
boendenas storlek till 4–5 lägenheter i samma grupp, 
nu är den ändrad till högst 8. I Sverige var det tidigare 
3–5, nu kan Socialstyrelsen godta högst 6. Ändå är en-
heterna små i förhållande till rekommendationerna 
i Finland och på Island. I Finland förskriver reglerna 
högst 15 lägenheter i samma hus eller fördelade till 
tre hus på samma tomt. För Island är det godkänt att 
ha 4–5 lägenheter på samma våning, men högst 10 
lägenheter i samma hus. 

Danmark är det land, som just nu utmärker sig med 
en reinstitutionalisering, vilket intresseorganisatio-
nen LEV påpekat i artiklar och skrivelser. Det finns 
också en oro för att man börjat samlokalisera olika 
utsatta grupper. Landstingen har ersatts av fem regio-
ner med ansvar för bland annat speciella institutioner 
för utsatta grupper. De har tagit över de etablerade 
institutionerna, renoverat en del och lagt ner en del, 
men även byggt nya boendeenheter för upp till 100 
personer. 

Kommunerna har ansvaret för övriga insatser.

Hur bor man i Norden?

Inkludering riskerar gå förlorad
Skriften ger en bra översikt av utvecklingen i de nord-
iska länderna. Gemensamt för länderna är en historia 
med institutioner och en nutid där alla uttalar sig för 
att skapa hem som ska vara jämlika med andra män-
niskors. Samtidigt visar jämförelserna att utveckling-
en mot normalisering och inkludering som pågått i 
decennier nu riskerar att gå förlorad. 

Vi behöver konkretisera FN-konventionens rättig-
heter för personer med funktionsnedsättning. För att 
kunna fortsätta att utveckla den kvalitet och det per-
sonliga boende som dessa personer behöver, måste 
det till nya konkreta verktyg som påverkar vardagen 
för personer med funktionsnedsättning. 

      K G

 

Pågår en återinstitutionalisering i Norden?
Den frågan ställs i skriften ”Rätten till eget hem” 
som Nordens Välfärdscenter har publicerat.

Nordens Välfärdscenter. Rätten till eget hem. Boende för 
vuxna utvecklingsstörda i Norden. 42 sid. 2015. 
Kan laddas ner från: www.nordicwelfare.org
Man kan även få den i enstaka ex. utan kostnad från 
08-545 536 00 eller info@nordicwelfare.org 
Det finns även en engelsk version.
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I IVO:s rapport framkommer 
också att en del gemensamma ut-
rymmen är mörka och inte så till-
gängliga som de borde vara. Vid 
ett boende måste brukarna gå ut 
och runt huset för att komma till 
det gemensamma utrymmet. De 
allra flesta gruppbostäderna har 
regelbundna boendemöten där 
önskemål och synpunkter kan dis-
kuteras.

IVO tar särskilt upp problem 
som är en följd av för stor ålders-
skillnad när man till exempel väl-
jer fritidsaktiviteter.

De allra flesta kan påverka tid 
för sänggående. Vid ett boende 
visade det sig dock att tre boende måste lägga sig 
före halv tio p g a brist på personal vilket innebar 
14 timmar innan de fick någon mat. I detta fall 
ställde IVO krav på nämnden.

IVO framför särskilt att det inte får förekomma 
ovidkommande värdeomdömen av allmänt nedsät-
tande eller kränkande karaktär i personalens rap-
portdagbok eller annan dokumentation.

Det förekommer att den legale företrädaren inte 
blir kallad till planeringsmöten eller vid upprättan-
det av genomförandeplaner.

Krävs skriftliga rutiner
Vissa sjukvårdsuppgifter delegeras till personalen, 
den vanligaste är utdelningen av läkemedel. För 
detta krävs skriftliga rutiner med bl a tider för 
uppföljning. Vid fyra boenden fungerade detta 
inte optimalt. Tid för detta måste avsättas, det fö-
rekommer att en sjuksköterska har uppemot 250 
delegationer att följa upp. 

IVO tar inte upp frågan om huruvida läkarmed-
verkan i gruppbostaden är tillfredsställande.

Vid drygt hälften av inspektionerna förde man 
samtal med en eller flera brukare som alla svarade 
att man trivdes bra eller mycket bra på boendet. 

      K G

Fem områden att 
förbättra i bostaden

Hur fungerar LSS-insatsen bostad med särskild service för vuxna? I en 25-sidig rapport har IVO 
(Inspektionen för vård och omsorg) försökt svara på detta. Informationen som ligger till grund 
för rapporten har man hämtat från inspektioner som avdelning MITT av IVO genomfört. 

De här fem områdena vill IVO 
att nämnderna ska se över:

Ett institutionaliserat boende 
är inte att leva som andra
En tredjedel av boendena som granskats samlokaliseras 
med andra verksamheter som exempelvis särskilt boen-
de för äldre och dagverksamhet med inriktning mot de-
menssjukdom. Detta gynnar inte jämlika levnadsvillkor 
för dem som får LSS-insatsen.
 
De anställdas kompetens och fortbildning 
kan förbättras
Det är viktigt att nämnderna ser över de anställdas kom-
petens och fortbildningsbehov. För att brukarna ska kun-
na leva som andra behövs stöd i hela deras livssituation. 
De anställda behöver specifika kunskaper om såväl de 
diagnoser och funktionsnedsättningar som kunskaper 
om olika typer av arbetsmetoder.

Bristande bemanning påverkar 
möjligheten till fritidsaktiviteter
Den bristande bemanningen i bostäderna påverkar bru-
karnas fritidsaktiviteter negativt. Personalen har inte tid 
att genomföra meningsfulla aktiviteter tillsammans med 
brukarna.

Kontinuitet viktigt i kontakten 
med sjuksköterskor
Tillgängligheten bland ansvariga sjuksköterskor i kom-
munerna fungerar i regel bra under dagtid. Däremot är 
kontakten och tillgängligheten inte lika tillfredsställande 
under kvällar och helger, eller när ordinarie sjuksköterska 
är frånvarande på grund av exempelvis sjukskrivning.

Arbetsformer för skydds- och 
begränsningsåtgärder behöver ses över
Det framgår tydligt av tillsynen att de flesta verksamhe-
ter som använder skydds- och begränsningsåtgärder i 
gemensamma utrymmen, brukarnas lägenheter och/el-
ler i form av rörelsebegränsningar, behöver se över sina 
arbetsformer. Verksamheterna har inte alltid försäkrat sig 
om att brukaren har samtyckt till åtgärden och det brister 
i uppföljning och utvärdering av åtgärden.

IVO, Inspektionen för vård 
och omsorg. Kan jag leva 
som andra? Insatser i bostad 
med särskild service för vuxna 
med funktionsnedsättning. 
Art.nr. 2015-58 www.ivo.se
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Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag 
att göra en speciell analys av ledsagarservice, 
avlösarservice, korttidsvistelse och bostad med 

särskild service. Resultatet, som nu har publicerats, 
är viktigt med tanke på en kommande revidering 
av lagen. Socialstyrelsen har även gjort en analys av 
kommunernas riktlinjer för tillämpningen av LSS och 
återkommer om insatsen personlig assistans.

Information om insatserna har inhämtats genom 
en enkät till 158 kommuner och stadsdelar med en 
svarsprocent på 82 %. Dessutom har man gjort inter-
vjuer med företrädare för 21 kommuner.

Kommunernas riktlinjer
I uppdraget anges särskilt att Socialstyrelsen ska göra 
en genomgång av kommunernas riktlinjer för tillämp-
ningen av LSS. År 2006 publicerade länsstyrelserna 
(som då hade ansvar för tillsynen) en skrift: ”Riktlinjer 

– till hjälp eller stjälp?”  47% av kommunerna hade så-
dana riktlinjer. Länsstyrelserna såg allvarligt på att så 
många kommuner genom dessa riktlinjer inskränkte 
den enskildes rätt till insats. 

Nu visar Socialstyrelsen att 165 av de 290 kommu-
nerna har riktlinjer beslutade av en politisk nämnd. I 
tre av fyra av dessa kommuner anges att den enskildes 
behov alltid ska styra beslutet. 80% av besluten tids-
begränsas. 

Personalkompetensen
Socialstyrelsen har undersökt hur många i kommu-
nernas LSS-verksamheter som har den utbildning som 
Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2014:2) anser 
att de ska ha. Personalens kompetens visar sig vara 
lägst vid insatserna ledsagarservice och avlösarservice. 
Socialstyrelsens slutsats blir att LSS-personalen bör få 
ett kompetenslyft på samma sätt som äldreomsorgen.

Det behövs nya boendeformer
Så här skriver Socialstyrelsen:

LSS-insatser analyserade

Annan särskilt anpassad bostad
Annan särskilt anpassad bostad för vuxna är en form av 
bostad enligt 9 § 9 LSS. Den skiljer sig från gruppbostaden 
och servicebostaden bland annat på så sätt att den inte 
har någon fast bemanning. Behövligt stöd och service i 
anslutning till boendet förutsätts istället ges genom andra 
insatser (se prop. 1992/93:159 s. 87 och 179 f.).

Kartläggningen visar att besluten om annan särskilt anpas-
sad bostad är mycket ojämnt fördelade över landet. Av 
förarbetena framgår att lagstiftaren förutsatt att den särskilt 
anpassade bostaden bör ha en viss grundanpassning (se 
prop. 1992/93:159 s. 87). Kartläggningen visar att detta 
tolkas och tillämpas på olika sätt i kommunerna.

En majoritet av de intervjuade angav att insatsen är den 
svåraste LSS-insatsen att handlägga eftersom det är en 
insats utan personalstöd. Flera menade också att samhället 
blir mer tillgängligt för alla och att många vanliga bostä-
der i dag är anpassade på olika sätt. Därmed är det också 
enklare nu än för några år sedan för den som har behov 
av anpassning att hitta en anpassad bostad i det ordinarie 
bostadsbeståndet. Några av de intervjuade nämnde att 
insatsen är svår att hantera när det är hög efterfrågan på 
bostäder generellt.

Resultatet av kartläggningen speglar att det finns en stor 
osäkerhet i kommunerna kring boendeformen annan sär-

skilt anpassad bostad. En stor andel hade 2013 inte heller 
beviljat en sådan insats.

Sammantaget visar kartläggningen att kommunerna behö-
ver stöd för att få en ökad likvärdighet mellan kommunerna 
och en bättre och mer likvärdig insats för enskilda brukare.

Socialstyrelsens slutsats om annan särskilt anpassad 
bostad:

Kommunerna behöver stöd kring
• vad som ingår i insatsen
• vad som avses med grundanpassning

Boendeformer – tillgång och efterfrågan
Kartläggningen visar att behoven hos dem som omfattas av 
LSS inte motsvaras av de boendeformer som finns i dag. En 
grupp som nämns i både enkäter, intervjuer och i samråd 
är personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 
Även personer med andra funktionsnedsättningar som har 
vuxit upp med personlig assistent har andra önskemål än 
vad de boendeformer som finns idag kan erbjuda. Traditio-
nella gruppbostäder eller servicebostäder passar inte allas 
behov. Exempelvis önskar vissa enskilda bo i egen bostad, 
men de har större behov än vad som kan tillgodoses med 
boendestöd enligt SoL.
........
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Boendestöd
I en majoritet av enkätsvaren, intervjuerna och samråden 
framförs att boendestöd behöver införas som en ny insats i 
LSS. Socialstyrelsen anser också att den möjligheten bör ut-
redas. En sådan utredning bör omfatta att utreda gränserna 
mot andra insatser enligt LSS och SoL såsom hemtjänst, 
personlig assistans och ledsagarservice. Dessutom bör det 
ingå att utreda hur insatsen kan utformas för att tillgodose 
behoven hos personer som omfattas av LSS, exempelvis 
personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
eller med lindrig utvecklingsstörning. Ett första steg i en 
sådan utredning skulle kunna vara att använda stimu-
lansmedel för att ge kommunerna möjlighet att utveckla 
verksamheter med boendestöd riktade till personer inom 
personkretsen enligt LSS i olika delar av landet.

Personer som behöver stöd i ordinärt boende har i dag 
begränsade möjligheter att få stöd enligt LSS om de inte 
uppfyller förutsättningarna för personlig assistans. Det 
kan handla om ledsagarservice eller kontaktperson för att 
komma utanför hemmet eller avlösarservice som stöd för 
anhöriga. För vardagsstöd i hemmet kan den enskilde vara 
hänvisad till hemtjänst eller boendestöd enligt SoL.

För att tillförsäkra personer med omfattande funktionsned-
sättningar ett varaktigt stöd och för att lagen ska leva upp 
till målsättningen att den enskilde får möjlighet att leva 
som andra anser Socialstyrelsen att det är angeläget att 
lagen i större mån uppfyller de behov som personkretsen 
för lagen har. En insats i form av boendestöd skulle öka 
möjligheterna för vuxna personer som omfattas av person-
kretsen, men som inte har personlig assistans, att bo i en 
egen bostad. Genom insatsen skulle exempelvis personer 
med psykisk funktionsnedsättning, neuropsykiatrisk funk-

tionsnedsättning eller lindrig utvecklingsstörning kunna 
få vardagsstöd i egen bostad. Det är troligt att en sådan 
insats i LSS också skulle minska behovet av andra insatser 
enligt LSS, t.ex. bostad med särskild service för vuxna. För 
att få en god kvalitet i insatsen är det också angeläget att 
personalen har den kompetens som krävs i förhållande till 
den enskildes funktionsnedsättning.

Om boendestöd införs som en insats i LSS är det viktigt att 
insatsen ledsagarservice inte tas bort. Dessa insatser skulle 
till viss del kunna överlappa varandra, men ledsagarservice 
har främst ett annat syfte och en annan målgrupp än boen-
destöd och utgör ett viktigt komplement till andra insatser 
enligt LSS för att möjliggöra aktiviteter utanför boendet.
Boendestöd som en insats enligt LSS skulle innebära att 
samma insats kan ges med stöd av både LSS och SoL, vilket 
redan är möjligt för övriga insatser enligt LSS. Insatser enligt 
SoL anpassas inte alltid efter de behov som personkretsen 
för LSS har. Vidare kan insatser enligt SoL vara avgiftsbelagda 
för den enskilde. LSS har också en tydligare inriktning på 
delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas 
av lagen, och målsättningen att den enskilde får möjlighet 
att leva som andra. LSS ställning som rättighetslagstiftning 
skulle också ge enskilda större möjligheter att hävda en rätt 
till just denna insats än vad som är fallet i dag.

Socialstyrelsens slutsats om boendestöd enligt LSS

Möjligheten att införa boendestöd som en insats 
enligt LSS bör utredas. I det bör ingå att utreda hur 
insatsen kan utformas för att tillgodose behoven hos 
personer som omfattas av LSS, exempelvis personer 
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller 
med lindrig utvecklingsstörning.

Ledsagarservice
Hur ledsagarservice fungerar, vilka som får sådan, 
sambandet med resor, ledsagarens omkostnader, 
kombinationen med andra LSS-insatser m.m. beskrivs 
utförligt. Slutsatsen är att kommunerna behöver yt-
terligare stöd när det gäller var insatsen kan utföras, 
hur ledsagarens omkostnader kan hanteras, och vad 
som innefattas i begreppet personlig service. 

Korttidsvistelse
Den enskilde ska erbjudas miljöombyte och rekrea-
tion eller avlösning i omvårdnadsarbetet genom avlö-
sarservice och korttidsvistelse. Kommunerna kan be-
höva ytterligare stöd kring dessa insatser, var de kan 
utföras och vad det betyder att omvårdnad ingår.  

Boendeformer
Analysen av bostäderna med särskild service för vuxna 
redovisas på över tio sidor. Där beskrivs förhållanden 
som inte har stöd i regelverket, andra som måste be-
tecknas som gränsfall. Dit hör att 40 % av bostäderna 
har en direkt eller mycket nära anslutning till daglig 

verksamhet eller till boenden för äldre enligt SOL. So-
cialstyrelsens slutsats är att det behövs en mer samlad 
kunskap kring samlokalisering, förekomst av satellitlä-
genheter och antalet personer som bor i en gruppbo-
stad. Möjligheten att införa boendestöd som en insats 
enligt LSS bör utredas bl. a. för personer med neuro-
psykiatriska funktionsnedsättningar eller med lindrig 
utvecklingsstörning.
Två tredjedelar av dem med en insats hade ytterligare 
insatser enligt LSS. 

     KG

Socialstyrelsen. Kartläggning och analys av vissa insat-
ser enligt LSS. Delrapportering av regeringsuppdrag. 86 
sidor. Art.nr. 2015-3-7. 
Kan laddas ner från www.socialstyrelsen.se
Eller beställas från e-post: 
publikationsservice@socialstyrelsen.se.

Socialstyrelsens förslag när det gäller boendeformer är 
viktiga. Därför har vi valt att publicera ett utdrag ur rap-
porten nedan.
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Marcus Brogren gillar att gå ut på krogen, ta en öl eller cider och dansa. 
Men då de vanliga krogmiljöerna ofta är dåligt anpassade för personer 
med funktionsnedsättningar fick han idén att starta en egen klubb.  
Brogren’s, är tillgänglig, anpassad och viktigast av allt: öppen för alla. 
– Det ska inte vara något ovanligt, menar Marcus Brogren.

Det är dagen efter Brogren’s andra klubbkväll på 
kulturhuset Dynamo i Norrköping. Marcus Bro-

gren är nöjd med kvällen där han själv var DJ och ett 
tjugotal gäster med olika funktionsnedsättningar och 
ledsagare dansade till en blandning av ny dansmusik, 
hiphop och gamla hits och tog en öl eller ett glas vin 
om de ville. 

Marcus Brogren är 28 år och född med en cp-skada. 
Han kommunicerar via en dator som läser upp ord 
han väljer. En av hans personliga assistenter är med 
och kan uttrycka hans ord om datorn inte räcker till.

Vad var det du ville göra annorlunda när du startade 
Brogren’s?

– På vanliga klubbar blir jag antingen uttittad, ig-
norerad eller behandlad som en bebis och det finns 
sällan andra personer med synliga funktionsnedsätt-
ningar där. 

– Du ville höja statusen jämfört med de verksam-
heter som finns för personer med funktionsnedsätt-
ningar, tillägger Marcus assistent. Att det inte skulle 
vara något konstigt att personer med funtionsnedsätt-
ningar gick på nattklubb.

– Ja, svarar Marcus.
 

Har du tänkt på hur du kan få dit dem som brukar be-
söka vanliga klubbar?

– Nej, inte direkt, säger Marcus. 
Fokuset har istället legat på att göra klubben helt 

tillgänglig för alla tänkbara besökare. 
– Det var en mamma som mailade och undrade 

om det fanns blinkande lampor på klubben, berät-
tar Marcus assistent. Hennes son med epilepsi ville 
komma men kunde vara känslig för belysningen  och 
då sa Markus helt självklart att då har vi inga sådana 
lampor längre. Vi har också fixat en golvlift om det 
skulle behövas. 

– Loggan är gul och svart för att synskadade ska 
kunna se den lättare, berättar Marcus. 

– Men att Brogren’s är till för alla har varit utgångs-
punkten hela tiden, säger Marcus assistent. Det har 

varit viktigt att inte kalla det en klubb för personer 
med funktionsnedsättningar utan det är en klubb för 
alla bara! Marcus rättar mig om jag säger att det är 
en klubb för personer med funktionsnedsättningar, . 

Kultur- och fritidskontoret i Norrköpings kommun 
bidrar ekonomiskt till tre klubbtillfällen. Sen ska Mar-
cus klara finansieringen på egen hand. Han har re-
dan nu, efter två av de tre klubbtillfällena, hittat ett 
assistansbolag som stödjer honom och vill samarbeta 
även i framtiden med Brogren’s. Marcus har sökt på 
internet efter liknande initiativ men har inte kunat 
hitta något. Brogren’s verkar vara unikt i sitt slag. Mar-
cus visioner för framtiden är stora, Brogren’s ska finnas 
utanför Norrköpings gränser. 

Vad tyckte du saknades i vanliga klubbmiljöer?
– Plats på dansgolvet för rullstolar och handikapp-

anpassade toaletter, säger Marcus.
– Det är ofta för trångt på dansgolvet för rullstolar, 

i alla fall för fler än en, fyller Marcus assistent i. Finns 
det toaletter kan de vara väldigt ofräscha och på de 
flesta ställen är de inte ens handikappanpassade – ett 
sånt behov försvinner ju inte bara för att man sitter i 
rullstol.

Men nu har du vänt på allt, du väntar du inte på an-
passningar utan du har skapat nya förutsättningar. 
Det är inte på andras villkor längre?
– Exakt, säger Marcus. 

Tillgänglighet 
              till vuxenliv
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Något som tydligt skiljer Brogren’s från discoliknande 
kvällsaktiviteter för personer med funktionsnedsätt-
ningar är att det serveras alkohol. Är det en viktig del 
av Brogren’s?

– Ja, svarar Marcus, som besökt många klubbar och 
alltid tagit en öl eller en cider. Varför skulle det vara 
annorlunda för personer med funktionsnedsättning-
ar som vill gå ut än för andra människor? 

Men att se personer med till exempel Downs syn-
drom på klubbar med 18-årsgräns med en öl i handen 
är ingen vanlig syn. Brogren’s utmanar omgivningens 
föreställningar och fördomar, för här är det inget 
ovanligt. Under intervjun med Marcus och hans assis-
tent återkommer vi flera gånger till ordet mellansta-
diedisco. De kvällsaktiviteter, danser och discon, som 
finns för personer med funktionsnedsättningar har i 
sin utformning stannat kvar i de discon som finns för 
elever i grundskolan, där läsk, chips och kakor utgör 
de tilltugg som erbjuds. 

– Man ses som ett barn, säger Marcus. Inget fel på 
de verksamheterna. Men tråkigt.

Marcus klickar på skärmen som läser upp:
– Vuxen..nu.

Sara Hallerfors

Sedan 1 januari i år är bristande tillgänglighet en ny 
form av diskriminering och finns med i diskrimine-
ringslagen. Med bristande tillgänglighet menas att 
en person med funktionsnedsättning missgynnas 
genom att en verksamhet inte vidtar skäliga tillgäng-
lighetsåtgärder för att den personen ska komma i en 
jämförbar situation med personer utan denna funk-
tionsnedsättning. 

Myndigheten för delaktighet (MFD) och diskrimine-
ringsombudsmannen (DO) har i april i år fått i uppdrag 
av regeringen att genomföra en kommunikations-
satsning för att öka kunskapen om FN:s konvention 
och om bristande tillgänglighet som  diskriminering. 
Satsningen ska pågå fram till 2017.

Marcus Brogren
marcushandikappforelasningar@gmail.com

Tillgänglighet 
              till vuxenliv
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”Hur ofta lagar du din egen mat? Är det ofta, 
ibland eller aldrig?”
”Kan du laga din egen mat om du skulle vilja? Kan 
du helt och hållet? Kan du med hjälp? Kan du inte 
alls?”
”Hur viktigt är det för dig att du får laga din egen 
mat? Är det jätteviktigt, lite viktigt eller inte alls 
viktigt?”
”Skulle du vilja ha hjälp att laga din egen mat (of-
tare)?” 
”Vad finns det som hindrar dig från att laga din 
mat så ofta du skulle vilja?
 ”Vad finns det som underlättar för att du ska kun-
na laga din egen mat oftare?”, osv. 
Sedan har jag frågat vidare om andra saker som har 

med boendet att göra. 
Detta tar förstås lång tid och kräver mycket av den 

som frågar. Men med detta sätt går det bra för en per-
son med lindrig utvecklingsstörning att förmedla en 
nyanserad uppfattning om vilka problem och behov 
som finns. 

Det visade sig att personer som är delaktiga i många 
vardagsaktiviteter också mår bra i största allmänhet 
(psykiskt och fysiskt). Däremot mår de personer som 
upplever sig hindrade att göra det de skulle vilja göra 
sämre. 

P ersoner med utvecklingsstörning har rätt till 
inflytande i kontakten med habiliteringen, 
kommunen, försäkringskassan, LSS-enheter 

osv. I praktiken är det dock svårt att få detta infly-
tande att fungera eftersom många har svårt att förstå 
vilka specifika behov individen har. Sjukvården, kom-
munen, försäkringskassan, LSS-enheter osv. måste bli 
bättre på att förstå hur problem och behov kommer 
till och hur stödet bäst utformas för den enskilde. 

Självskattad delaktighet
I min forskning har jag undersökt hur personer med 
lindrig utvecklingsstörning uppfattar sina behov i 
vardagen. Forskningen handlar om vilka möjlighe-
ter som den enskilde själv uppfattar att man har att 
göra saker som man vill göra och som man mår bra 
av. Delaktighet är att kunna delta i aktiviteter man 
själv tycker är viktiga. 

För att underlätta för personer med lindrig utveck-
lingsstörning att svara på frågor om vardagen behö-
ver man anpassa sättet att fråga. Det går inte att fråga 
”Hur tycker du att det funkar med ditt boende på en 
skala 1-10”? Frågorna bör istället vara så konkreta och 
tydliga som möjligt, så att personen verkligen förstår 
vad frågan handlar om. Svarsalternativen ska vara be-
gränsade och tydliga, högst tre alternativ, till exem-
pel ja, nej eller kanske. Jag har frågat om en mängd 
olika vardagsområden, däribland om boende:

Delaktighet 
leder till 
välbefinnande

Av Patrik Arvidsson

Det finns ett samband mellan delaktighet och 
allmänt välbefinnande. De personer som gör 
många saker som de tycker är viktiga är också 
de personer som mår bra. De personer som 
upplever sig hindrade att göra det de skulle 
vilja göra mår däremot sämre. 

har forskat kring hur personer med utvecklingsstör-
ning upplever delaktighet, vardagsfungerande och 
välbefinnande. Hans forskning har hittills syftat till 
att undersöka hur delaktighet enligt ICF kan mätas/
bedömas hos personer med lindrig utvecklingsstör-
ning, och avhandlingen från 2013 hette “Assessment 
of participation in people with a mild intellectual 
disability” (2013) och handlar om just detta. 
Det långsiktiga målet med forskningen är att främja 
social delaktighet för målgruppen.
Patrik Arvidsson är också leg. psykolog och arbetar 
vid vuxenhabiliteringen, landstinget Gävleborg. Det 
kliniska arbetet handlar till stor del om att utreda, 
 diagnostisera och planera insats för vuxna med 
utvecklingstörning. 

E-post: patrik.arvidsson@regiongavleborg.se

Patrik 
Arvidsson
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Vi måste börja lyssna på den enskildes röst
Tyvärr fattas ofta beslut om stöd utan hänsyn till 
den enskilde individens upplevelse av sina behov. 
Om individens möjlighet att påverka sin situation 
sätts ur spel kan utformningen av t.ex. assistans och 
boendestöd upplevas som helt fel av den som har 
en utvecklingsstörning och dennes närstående. An-
svaret för att överbrygga sådana svårigheter ligger 
hos oss som har som arbete att hjälpa och ge stöd.

För att komma åt svårigheterna behöver det ut-
vecklas bättre metoder som gör att personer med 
utvecklingsstörning lättare kan kommunicera och 
utöva sitt inflytande. Det behövs en förändring av 
attityderna kring värdet av att lyssna på den enskil-
des röst. Personer med utvecklingsstörning kan ha 
nyanserade uppfattningar om sin vardag och sina 
problem. 

När jag började på vuxenhabiliteringen 2003 var 
det inte alls självklart att personer med utvecklings-
störning ens förväntades kunna uttrycka sina egna 
åsikter och önskemål. Åtminstone inte på ett sätt 
som man behövde ta hänsyn till. Från visst håll möt-
tes jag till och med av starkt motstånd när jag ville 
utvärdera våra insatser genom att fråga de funk-
tionsnedsatta själva. De utvärderingar som dittills 
hade gjorts hade bestått av intervjuer och enkäter 
med anhöriga och personal. ”Det ingår i själva be-
gåvningshandikappet att inte kunna förstå sitt eget 
bästa”, var det en i teamet som sa. Detta blev en av 
mina drivkrafter till att började forska.

Hjälp att förstå 
orsak och verkan
Personer med utvecklingsstörning kan förstå sin 
vardag om den görs konkret och begriplig. Eller 
om kommunikationen anpassas. 

Man kan ha svårt förstå konsekvenser av sina 
handlingar och beslut. Ju mer abstrakt och ju min-
dre tydlig kopplingen mellan ett beslut (eller ett 
agerande) och en viss konsekvens är, desto svårare 
blir det att förstå kopplingen mellan orsak och ver-
kan. 

Otydligheten kan bestå i att det går lång tid mel-
lan orsak och verkan. Ju längre fram i tiden en kon-
sekvens kommer, desto svårare är det att förstå att 
det har med mitt eget agerande att göra. 

Otydligheten kan också uppstå om det krävs att 
personen förstår och hanterar abstrakta begrepp 
som tid, pengar och hälsa. Ansvaret ligger då på 
den som inte har utvecklingsstörning att försöka 
göra konsekvenserna så konkreta och tydliga som 
möjligt. Man kan förklara med andra ord, med sym-
boler, bilder eller föremål. Det viktiga är att kedjan 
mellan orsak och verkan blir så konkret och tydlig 
som det bara går.

Vad individen tycker är viktigt
Det betyder också att man behöver ta hänsyn till 
vad en person tycker är viktigt om man ska hjälpa 
denne i olika vardagssituationer. Delaktighet förut-
sätter en viss nivå av förmåga, men en person kan 

också vara delaktig genom att hen får stöd att genom-
föra aktiviteten. T.ex. hjälp att boka och hämta ut bil-
jetter om man vill gå på bio.

Att veta hur en person uppfattar sin vardag, sina 
problem och behov, är en viktig del i att ge personen 
inflytande. 

Stödet blir bättre om det utformas på den enskildes 
villkor (att stödet individanpassas). Det är inte säkert 
att något som funkat bra för en person, funkar lika 
bra för en annan. 

Vet när ett problem är löst
Även personer med måttlig utvecklingsstörning kan 
svara nyanserat på hur de upplever sin vardag om frå-
gor och svarsalternativ underlättas med t.ex. bildstöd 
eller konkreta föremål. Och personer med grav ut-
vecklingsstörning vet vad de vill och vet vad de tycker 
är viktigt. Dock är de mer konkreta i sitt sätt att kom-
municera och mer bundna till nutid och till bekanta 
miljöer. Också personer med grav utvecklingsstör-
ning vet när ett problem är ”löst”, alltså när ett behov 
är tillgodosett. 

Svårigheten ligger i att de har svårt att föreställa 
sig hur lösningar på problem kan se ut, eftersom de 
aldrig upplevt lösningen tidigare. De kan inte alltid 
föreställa sig hur stödet ska se ut. Men alla med ut-
vecklingsstörning vet innerst inne vad de tycker är 
viktigt och vet vad de möjligen skulle behöva ha hjälp 
med. Svårigheten ligger i att omgivningen har svårt 
att förstå. 

Ansvaret ligger därför alltid på omgivningen, på 
t.ex. habiliteringen, kommunen, försäkringskassan 
och LSS-enheten, att skapa förutsättningar för den 
enskilde att kommunicera sina behov. 

 
Att prata med närstående 
kan inte ersätta personens egen uppfattning
Kommunikationsproblemen kan ibland lösas genom 
att prata med en närstående, alltså någon som kän-
ner personen väl, t.ex. anhöriga, lärare, gode män, 
boendepersonal osv. Närstående till personer med ut-
vecklingsstörning kan förmedla bra information Men 
detta kan aldrig helt ersätta personens egen uppfatt-
ning. När det handlar om vad någon annan tycker är 
viktigt eller tycker är problematiskt är det svårt även 
för en närstående att veta säkert. 

Aktivitetsbegränsning är ett dåligt begrepp
Många av samhällets behovsbedömningar tar inte 
hänsyn till personens egna upplevda behov. Det 
handlar t.ex. om behov av boendestöd, god man och 
personlig assistans. 

Behovsbedömningen grundar sig ofta helt på per-
sonens förmåga (vad personen kan eller inte kan). 
Insatsen bestäms och planeras sedan genom att man  
jämför med vad andra personer i liknade situation 
brukar behöva. Detta är ett stort problem för perso-
ner med utvecklingsstörning. 

Till exempel använder försäkringskassan begreppet 
aktivitetsbegränsning som underlag för sina beslut. Med 
aktivitetsbegränsning menas svårigheter för en per-
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son att genomföra olika aktiviteter, till exempel att klä 
på sig eller betala räkningar. 

Begreppen aktivitet och aktivitetsbegränsning är, 
precis som delaktighet, ett begrepp från ICF*. Akti-
vitetsbegreppet är, enligt ICF, tänkt att användas för 
att beskriva en persons fungerande i en tänkt stan-
dardiserad omgivning, alltså 
ett slags ”genomsnittsvardag”. 
Aktivitetsbegreppet ska hållas 
fritt från personens egen upp-
fattning om sitt fungerande 
och sina behov. 

För att använda aktivitetsbe-
gränsning som underlag för 
att bedöma behov förutsätts 
alltså att alla människor har 
exakt samma behov. Det för-
utsätter att alla personer med 
utvecklingsstörning lever un-
der exakt samma omständig-
heter, har samma stöd, har 
samma vilja och önskningar, 
osv. Kort sagt förutsätter för-
säkringskassan att alla som sö-
ker assistans är exakt likadana. 
LSS-enheter och försäkrings-
kassan förhindrar personer med utvecklingsstörning 
att utöva inflytande på viktiga beslut som rör deras 
egen vardag och deras eget välbefinnande. 

En person skulle kanske hellre vilja få hjälp med 
t.ex. ekonomin och att handla mat än att få hjälp med 
matlagning och städning, även om bedömningen är 
att personen är ”bättre” på ekonomi än matlagning 
(jämfört med folk i allmänhet). Personen kanske 
 hellre vill lägga sin energi på att laga mat och städa. 
Genom att hjälpen upplevs som missriktad kommer 

den på sikt inte att hjälpa per-
sonen att må bättre. 

Vi måste utveckla metoder
Det är fel att låta personer 
med utvecklingsstörning ta 
ansvar för sådant de inte kla-
rar av att ta ansvar för. Ändå 
måste ett fungerande stöd 
planeras efter varje individs 
upplevda behov. De professio-
nella måste våga lyssna på den 
enskilde även när det handlar 
om beslut om resurser. An-
nars kommer personer med 
utvecklingsstörning aldrig att 
kunna få ett riktigt inflytande.

Personer med utvecklings-
störning har haft en lång och mödosam resa mot full-
värdigt medborgarskap. Det kan inte tas för givet utan 
måste hela tiden bevakas och försvaras.

LOV innebär att kommunerna kan införa ett system 
där den enskilde fritt ska kunna välja vem som ska utföra 
den insats som man har rätt till. Villkoret är att den som 
utför tjänsten har tecknat kontrakt med kommunen.

En nationell webbplats (www.valfrihetswebben.se) har 
inrättats där kommunerna annonserar så att olika utfö-
rare kan erbjuda sina tjänster. Kommunen får ställa sär-
skilda sociala och miljömässiga villkor för hur ett kontrakt 
ska fullgöras, men kommunen kan inte ställa krav på att 
utföraren ska ha tecknat kollektivavtal för sina anställda. 
Kommunen får inte heller begränsa antalet utförare. 

Den ekonomiska ersättningen ska vara lika för alla. Om 
kommunen har egen verksamhet ska den inte få mer 
betalt. Kommunen har skyldighet att informera om alla 
alternativ som den enskilde kan välja.

För den som inte vill välja ska ”den upphandlande 
myndigheten tillhandahålla ett ickevalsalternativ.” Även 
för ickevalsalternativet kan kommunen anlita en privat 
utförare.

Lagen om valfrihetssystem (LOV) 
Statistik:
Av totalt 290 kommuner i Sverige har (i april 2015)

• 155 kommuner LOV i drift (54 %)  
• 21 kommuner har beslutat att införa LOV (7 %)  
• 31 kommuner utreder just nu (10 %)  
• 49 kommuner har sagt nej (17 %)  
• 31 kommuner tvekar/vet ej (10 %)  
• 3 kommuner har avbrutit LOV (1 %)

Under tiden 2013–2015 har bara 12 kommuner till-
kommit som infört LOV, medan 8 nya har beslutat att 
inte använda sig av denna lag. Det betyder att utveck-
lingen stannat av. 

Tittar vi på området LSS så finns LOV enligt följande:

• Daglig verksamhet 24 kommuner  
• Gruppbostad 4 kommuner  
• Korttillsyn 3 kommuner  
• Korttidsvistelse 6 kommuner  
• Ledsagning 17 kommuner  
• Avlösning 15 kommuner

* ICF är en manual som WHO 
(Världshälso organisationen) tagit fram. 
Med den kan man klassificera olika kom-
ponenter som ingår i en persons funktions-
hinder. Med ICF har man skapat ett stan-
dardiserat språk och en färdig struktur för 
hur man kan beskriva en funktionsnedsätt-
ning. På svenska är titeln: Klassifikation för 
funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. 
Det finns också en komplettering, ICF-CY, 
som handlar om funktionsnedsättningar 
hos barn och ungdomar.
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Vad är valfrihet 
inom LSS?

Av Harald Strand

Harald Strand är ordförande för FUB i Stockholms 
län och redaktör för ett uppskattat diskussionsfo-
rum. Läs mer av Harald Strand på 
www.reclaimlss.org

M ånga politiker pratar gärna om valfrihetens 
fördelar. Jag kan undra om ideologin gjort 
dem blinda för de problem som finns i de 

kommuner som valt att införa LOV för sin LSS-verk-
samhet.

Ofta ett svepskäl
Lagen om valfrihetssystem, LOV, reglerar vad som 
skall gälla när myndigheter låter enskilda själva välja 
leverantör bland godkända i ett valfrihetssystem, där 
priset är fastställt på förhand 
och leverantörer bara kon-
kurrerar med kvalitet. 

Det ideologiska målet är 
att konkurrensutsätta den 
kommunala driften med en 
mångfald av privata aktörer. 
Genom detta skall mark-
nadskrafterna gälla.

Men skälet till upphand-
ling för ökad mångfald och 
valfrihet är ofta ett svepskäl 
för att kunna spara pengar. 
Det sker på bekostnad av de 
personer som har insatsen. 
Konkurrens som drivkraft 
att utveckla verksamheten 
och höja kvaliteten leder 
alltför ofta till motsatt resul-
tat. Konkurrensen fungerar 
inte eftersom vi sällan har 
möjlighet att välja bort ett dåligt alternativ!

LOV blir prispress
Ser vi det strikt med ett marknadsperspektiv så krävs 
överkapacitet av en produkt för att äkta valfrihet skall 
finnas. Marknadskrafterna skall då driva utvecklingen 
av produkten till bättre kvalitet för en billigare peng. 
Det finns inte för LSS insatser. Till exempel står 500 
personer i Stockholm snart i kö för gruppbostäder 
som inte finns.

Priset för en sådan bostad har rakat i höjden till 
nivåer som ingen med aktivitets- eller sjukersättning 
kan betala!

Lösningen för våra politiker är att via LOV bestäm-
ma priset. Det kan låta bra, men vi ser också att man 
missbrukar LOV som en allmän prispress även för 
väl fungerande verksamheter som till slut väljer att 

hoppa av. I stället för att höja kvaliteten har utfallet 
blivit det motsatta.

Ingen utvärdering finns
Flera bra företag väljer att inte gå med i valfrihets-
systemet, vilket i praktiken minskar utbudet för den 
enskilde. I vissa fall har det inneburit att kommunen 
med tvång låtit personer byta utförare. Helt orimligt 
och naturligtvis i strid med LSS principer om själv-
bestämmande och inflytande. Det skapar dessutom 

otrygghet som strider mot 
målet kontinuitet i LSS.

Politiker menar att kon-
kurrens leder till ökad kva-
litet utan att ha något som 
helst stöd av utvärdering 
och forskning för detta. Kva-
litet i LSS är att de som om-
fattas av lagen skall ha goda 
levnadsvillkor och kunna 
leva som alla andra. 

Vems valfrihet?
Det är ett problem att ordet 
valfrihet används utan att 
det tydligt framgår vems val-
frihet det är fråga om, den 
enskilde brukarens eller 
kommunens. Kommunens 
val av utförare innebär ing-
en valfrihet för den enskil-

de. När LSS-boenden konkurrensutsätts är de boende 
både osynliga och ohörda. 

Verklig valfrihet skall också innebära att brukaren 
har möjlighet att välja mer än en gång, att prova på, 
speciellt om du har svårt att tänka i abstrakta termer. 
Men den möjligheten erbjuds inte av kommunen. 
Om ärendet går vidare till förvaltningsrätten blir det 
även avslag där.

Kommunen har ansvaret
Att valfrihet genom LOV inte fungerar innebär inte 
att LSS personkrets inte vill välja var de skall bo, var de 
skall arbeta, var de skall tillbringa sin fritid, vem som 
ger dem stöd etc. Att erbjuda valfriheten blir en större 
utmaning för ansvariga i kommunen! Ett ansvar de 
har enligt lagen och som de inte får sälja ut!



30                                 INTRA 2 • 15

E n av de allra första skolbolagsdirektörerna var 
Jan-Åke Ahlström som startade Utvecklingspe-
dagogik AB 1993. Jan-Åke var ursprungligen 

slöjdlärare och avancerade inom särskolan, som på 
den tiden hade landstingen som huvudman. Det här 
var i början av det som den borgerliga regeringen 
 kallade valfrihetsrevolutionen. För att få fart på re-
volutionen knoppades förskolor och skolor av till 
rektorer och förskolechefer. Oftast billigt, långt un-
der marknadsvärdet. Många helt nystartade företag 
kunde därför gå med höga vinster redan första verk-
samhetsåret. Det hände att första årets vinst var högre 
än vad de fått betala för hela skolföretaget.

Jan-Åke tog chansen och övertog särskolan i Sol-
lentuna. På frågan om den höga vinsten redan från 
starten ville Jan-Åke knappt tillstå att det var någon 
egentlig vinst. Den såg han främst som en buffert om 
något oförutsett skulle inträffa, t.ex. om någon lärare 
skulle bli sjuk. 

Sedan dess har företaget haft drygt 20 vinstrika år. 
Bara under åren 2011 till 2013 har Utvecklingspeda-
gogik AB haft en sammanlagd vinst på omkring 17 
miljoner. Det här är en vinstnivå som har varit ganska 
konstant allt sedan starten och som tickat in år efter 

Stora vinster 
för dem som äger
privata särskolor

Många ägare av mindre skolföretag har blivit mångmiljonärer på bara 
några år. Det gäller inte minst skolor som riktar sig till barn med behov av 
särskilt stöd. Som lilla särskolan Labanskolan i Uppsala med omkring 15 
elever som på fem år gjort en vinst på 21 miljoner kronor. 

år. Så visst finns det en buffert i dag om en lärare skulle 
bli sjuk. Mycket av pengarna har i dag samlats i det bo-
lag som kort och gott heter Jan-Åke Ahlström AB. Här 
finns tillgångar på drygt 75 miljoner och mycket lite 
skulder. Skolverksamheten fortsätter i Utvecklingspe-
dagogik AB där sönerna i dag är VD och vice VD.

Lägre tillgång till specialpedagoger
Att starta skolor och andra företag för barn som be-
höver extra stöd innebär en möjlighet att göra mycket 
stora vinster som samhället betalar. Om man ser till 
vinstnivån så är Utvecklingspedagogik AB inte ens en 
av de vinstrikaste skolorna. 

Vanliga fristående aktiebolagsskolor har i allmän-
het i betydligt lägre grad tillgång till speciallärare, 
specialpedagoger och skolpsykologer än offentligt 
drivna skolor. Joacim Ramberg, doktorand i special-
pedagogik vid Stockholms universitet, har undersökt 
tillgången på specialpedagoger och speciallärare på 
kommunala gymnasieskolor. Studien visar att i 90 pro-
cent av de kommunala gymnasieskolorna har elever-
na tillgång till speciallärare eller specialpedagog, jäm-
fört med bara drygt 30 procent i de fristående. 

Text och foto: Hasse Hedström
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I vanliga skolor ligger ersättningen för att erbjuda 
specialpedagogiskt stöd ofta med i den allmänna elev-
pengen. När det gäller specialskolor så utgår särskilda 
medel. Ofta ser man att en del av detta stöd snarare 
hamnar hos skolans ägare än i extra resurser till elev-
erna. Några exempel:

Labanskolan i Uppsala
Labanskolan är en liten privatägd särskola i Uppsala 
som hade 14 elever när jag besökte skolan för drygt ett 
år sedan. De senaste fem åren har företaget gjort en 
sammanlagd vinst på drygt 21 miljoner kronor. Varje 
elev på skolan har alltså inneburit omkring 300 000 
kronor per år i ren vinst. 

Under 2010 delade bolaget ut sex miljoner från 
företaget, som då fortfarande hade två ägare. Från 
starten 1999 till och med 2013 hade företaget sam-
manlagt dragit in nästan 35 miljoner kronor i vinst.

Av bolagsvinsten har ägaren Age Sanner Persson 
och den förra delägaren Annika Isaksson sedan star-
ten delat ut nästan tio miljoner kronor till sig själva i 
aktieutdelning.

Labanskolan har även varit frikostig med pensions-
avsättningar. Fram till och med 2010 hade företaget 
avsatt nästan 8,5 miljoner i pension till ägarna. Jag 
frågade ägaren till Labanskolan om hon förstod att 
företagets höga vinster kunde ifrågasättas.

Efter att som skolreporter följt utvecklingen från de 
första Pysslingenförskolorna till riskkapitalbolagens 
framväxt och intervjuat många nya skolföretagare har 
jag sett ett tydligt mönster: ingen vill tala om vinst. 
Företagare i andra branscher är ofta stolta när de går 
med vinst. De sätter gärna upp diplom på väggarna 
från ratinginstitut som visar soliditet och vinstmargi-
naler. Under alla år har jag inte mött någon ägare 
till förskolor eller skolor som inte vridit sig besvärat 
när frågan om företagets vinst förts på tal. Age Sanner 
Persson var inget undantag:

– Vinsten är okej om verksamheten får det den ska 
ha och om föräldrarna är nöjda, sa hon motvilligt.

För några år sedan köpte hon ut den andra deläga-
ren. Köpesumman är hemlig. Hon säger sig inte bry 
sig om utomståendes synpunkter på skolans höga vin-
ster, utan framhåller att det viktiga är verksamhetens 
kvalitet, som hon menar inte påverkas av vinstuttagen. 

– Jag har inte startat skolan för vinsternas skull. Det 
har bara blivit så, menar hon.

Tomas Hjelström är ekonomie doktor vid Han-
delshögskolan i Stockholm och specialiserad på fö-
retagsvärdering och redovisningsfrågor. Han säger 
att Labanskolans vinstnivå är hög, men att det inte 
är ovanligt med mycket lönsamma företag inom den 
sektor som delvis har privatiserats. Hans uppskattning 
är att ett företag som Labanskolan kan säljas för 20–25 
miljoner kronor.

Magitaskolan i Liljeholmen
Magitaskolan i Liljeholmen är en resursskola som 
vänder sig till barn med bland annat neuropsykia-
triska funktionsnedsättningar och har ett trettiotal 
elever. Skolan har under flera år haft vinstmargina-
ler på omkring 70 procent. Av varje hundralapp som 

kommit in i företaget har 70 kronor alltså varit vinst 
– bara 30 kronor har använts till barnens verksam-
het. Ägarna plockade under 2013 ut nästan 17 miljo-
ner i aktieutdelning, innan de sålde företaget för en 
okänd summa. I december i fjol hotade Skolinspek-
tionen med att stänga skolan om inte en rad allvarliga 
brister åtgärdades. Eleverna får bland annat inte rätt 
stöd och det finns inga specialpedagoger. Eftersom 
skolans profil är just specialpedagogik är denna brist 
särskilt allvarlig, menar Skolinspektionen.

På skolans hemsida menar rektorn att massmedias 
kritik mot den höga vinstnivån och vinstuttagen är 
orättvis. Skolan ägs i dag av Team Olivia, som köp-
te Magitaskolan av Margareta Melander och Bengt 
Ecker rot under 2013. Skolans rektor anser att kriti-
ken om vinstuttagen borde riktas mot dem.

Men en blick på den senaste årsredovisningen visar 
att vinstnivån fortfarande är mycket hög. Vinstmargi-
nalen har visserligen sjunkit under andra halvan av 
2013 – då Olivia tog över Magitaskolan – men den 
var fortfarande på drygt 40 procent. Vinsten var på 
nästan 2,7 miljoner kronor under den del av året då 
Olivia drivit skolan. Och Skolverkets kritik riktade sig 
mot hur verksamheten såg ut i slutet av 2014. Nu i 
april har Skolinspektionen ännu inte meddelat om 
de anser att Margitaskolan uppfyller kraven för att få 
fortsätta driva skola.

Att Team Olivia inte har något emot att tjäna mycket 
pengar på ungdomar med Aspergers syndrom visar 
ett annat företag i koncernen. Viljan Asperger Cent-
rum hade en vinst på drygt sex miljoner och en vinst-
marginal på 25 procent under 2013.
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Kristinaskolan i Täby
Kristinaskolan i Täby är en annan skola som jag skrivit 
om under åren. Det är en grund- och särskola som 
vänder sig till barn med autismspektrumstörning. 
För några år sedan konstaterade Skolinspektionen 
att Kristinaskolan led brist på det mesta. I en mycket 
lång rapport konstaterades att lärare var obehöriga, 
att det var oklart vem som var rektor och till och med 
vilka elever som gick på skolan. Ett par veckor efter 
Skolinspektionens besök tömdes bolaget på peng-
ar, nästan 10,5 miljoner. Pengarna har ägaren Ove 
Åstrand samlat i Foped AB, där även hans hustru Berit 
Åstrand sitter i styrelsen. Hon har varit rektor för Kris-
tinaskolan genom åren. Sedan 2006 har en femtedel 
av omsättningen – totalt 31 miljoner kronor – gått 
till aktieutdelningar och koncernbidrag. Under 2013 
fanns omkring 27 miljoner överförda till Foped AB 
och nästan inga skulder. Skolan ska enligt uppgift fått 
nya ägare i fjol men Skolinspektionen konstaterade 
att Kristinaskolan för bara drygt ett halvår sedan hade 
allvarliga brister som måste åtgärdas. 

Move och Walk, Kung Saga och Aspdammskolan
Ytterligare en skola med specialpedagogisk inriktning 
är Move och Walk i Sverige AB som driver särskola. 
Vinstmarginalen var nästan 40 procent och vinsten 
efter finansnetto var drygt 3,5 miljoner 2013 på en 
omsättning på omkring 9 miljoner kronor.

En annan skola som visar att det går att tjäna mycket 
pengar på särskoleelever är Kung Saga AB i Stock-
holm. På sin hemsida berättar de att skolan på Tele-
fonplan i Hägersten har en estetisk inriktning. De är 
en skola med några få elever och bara åtta anställda. 
Nästan en tredjedel av de sex miljoner de får i skat-
tepengar för att bedriva undervisning används inte i 
verksamheten utan är vinst. Resultatet efter finansnet-
to var i fjol 1775 000 kronor. Varje anställd i bolaget 
drog ihop en kvarts miljon var i vinst till ägarna.

Aspdammskolan AB i Stockholm, vänder sig till 
elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättning-
ar. Skolan har 2011 till 2013 haft rörelsemarginaler på 
mellan 27 till 40 procent. Vinsten före finansnetto var 
2012 nästan 2,7 miljoner på en omsättning på drygt 
6,8 miljoner kronor. Det fanns då sju anställda en-
ligt årsredovisningen, vilket innebar att varje anställd 
drog in en vinst till företaget på drygt 380 000 kronor.

HVB-hem med skola
En annan sektor med stora möjligheter till att snabbt 
bli mångmiljonär på skattepengar är skolor som kom-
bineras med behandlingshem, eller tvärtom. Ett ex-
empel är Pilevallens vård och behandling AB. Frisko-
lan för årskurs 6–9 har varit igång sedan 2007. 

Företagets resultat efter finansnetto var 2013 om-
kring 3,5 miljoner kronor på en omsättning på 8,7 
miljoner kronor. Bolaget har haft höga vinster varje 
år. I genomsnitt 3,5 miljoner kronor de senaste tio 
åren.  Den sammanlagda vinsten under dessa år är 
omkring 33,5 miljoner kronor. Vinstmarginalen för 
Pilevallen var 2013 nästan 40 procent. Men rekordå-
ret var 2009 då hälften av omsättningen var ren vinst. 

Av 11,5 miljoner i omsättning kunde företaget avsätta 
5,6 miljoner kronor i vinst. En vinstmarginal på 50 
procent.

Ägarna tar också gärna ut en del av vinsten i utdel-
ning. Aktieutdelningen de senaste tre åren är om-
kring 17 miljoner kronor. Trots rekordutdelningen 
så fanns fortfarande omkring tio miljoner i balans-
räkningen efter att skulderna räknats av. Företaget är 
dessutom dotterbolag till Le Mayon Holding AB som 
inte verkar ha någon annat syfte än att samla på sig 
pengar. År 2013 fanns omkring 16,5 miljoner i företa-
get och inga skulder.

På sin hemsida berättar Pilevallen att de är ett be-
handlingsalternativ för barn och ungdomar mellan 
11 och 17 år. De vänder sig till barn som inte kan bo 
hemma på grund av sviktande omsorg, som varit ut-
satta för övergrepp och med olika neuropsykiatriska 
svårigheter.  

Här ytterligare några exempel på vinstrika kombinerade 
skolor och behandlingshem (siffrorna är från 2013, vinsten är 
beräknad efter finansnetto):

Stradivarius HVB, Skellefteå. Omsättning: 14 miljoner. Vinst: 2,5 
miljoner. Vinstmarginal: 18 procent.

Villberga Familjecenter AB, Grillby. Omsättning: 12 miljoner. 
Vinst: 2 miljoner. Vinstmarginal: 20 procent.

Arken HVB, Långared. Omsättning: 17 miljoner. Vinst: 3,6 miljo-
ner. Vinstmarginal: 22 procent.

Humlans HVB, Ockelbo. Omsättning: 11 miljoner. Vinst: 2,3 mil-
joner. Vinstmarginal: 22 procent.

Stubben HVB, Åsensbruk. Omsättning: 9 miljoner. Vinst: 2,2 mil-
joner. Vinstmarginal: 26 procent.

Hasse Hedström är 
frilans journalist och 
fotograf. Han har bland 
annat varit chefredaktör 
för tidskriften Special-
pedagogen och skrivit 
böcker och reportage 
om specialpedagogik 
och den svenska skolans 
utveckling.

”Under alla år har 
jag inte mött nå-
gon ägare till för-
skolor eller skolor 
som inte vridit sig 
besvärat när frå-
gan om företagets 
vinst 
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Vittrasel utbildningsforum HVB, Ramsele. .
2014 omsättning: 9 miljoner. Vinst: 1,5 miljoner. Vinstmarginal: 
17 procent.

ART HVB, Tranås. Omsättning: 8 miljoner. Vinst: 1,3 miljoner. 
Vinstmarginal: 29 procent

De flesta vill förbjuda vinst
Mellan 1998 och 2012 har den skattefinansierade väl-
färden som drivs i privat regi ökat från 7 till 17 pro-
cent och omfattade 2012 över 100 miljarder. En allde-
les unik skolmarknad har vuxit fram i Sverige.

Kommunerna är idag tvungna att betala skolpeng 
till privata företag som vill starta en skola. Sedan 1996 
är skolpengen 100 procent av vad en elev i den kom-
munala skolan kostar.

En SOM-undersökning 2012 visade att 62 procent 
tyckte att det var en bra idé att förbjuda vinstutdel-
ning i vård, skola och omsorg. Bara 16 procent tyckte 
att det var en dålig idé. 

En ny SOM-undersökning från 2014 visade att opi-
nionsvindarna mot vinstuttag i välfärden nu hade 
ökat till nästan 70 procent. 

Åsa Regnér är barn-, äldre- och jämställdhetsminis-
ter med ansvar för funktionshinderområdet. Hon av-
visar alla tankar på regeringsinitiativ när det gäller 
kompetensen hos LSS-personalen. Däremot vill hon 
genomföra en stor översyn av LSS. Det skriver hon i 
ett svar till Intra.

Av Åsa Regnérs svar till Intra framgår  att hon inte 
tänker ta några initiativ till att höja kompetensen 

och kunskaperna hos LSS-personalen på det sätt som 
t ex skett inom äldreomsorgen med det s k kunskaps-
lyftet. ”Det är arbetsgivaren som har det grundläg-
gande ansvaret för att personalen har rätt kompetens 
för den arbetsuppgift som ska utföras. Arbetsgivaren 
ska även se till att det finns förutsättningar för kom-
petensutveckling”, skriver hon. 

Däremot planerar Åsa Regnér en översyn av LSS. Så 
här skriver hon:

 ”Det som pågår nu är att Socialstyrelsen har i upp-
drag att kartlägga ett antal insatser enligt LSS och 
analysera det underlag som tas fram med utgångs-
punkt från gällande lagstiftning, likvärdighet och 
rättssäkerhet. Den kunskap som kartläggningen ger 
kommer att ligga till grund för regeringens analys om 
fortsatta åtgärder. I mina planer ingår en större över-
syn av hela LSS.”
 

Av hennes svar framgår också att hon inte tänker 
ge Socialstyrelsen direktiv att utarbeta allmänna råd 
om daglig verksamhet. Hon hänvisar istället till Soci-
alstyrelsens skrift: ”På tröskeln – Daglig verksamhet med 
inriktning på arbete.” Hon skriver också:

”Det är inte självklart att regeringen ska besluta om 
uppdrag att ta fram allmänna råd. Socialstyrelsen är 
regeringens expertmyndighet inom socialtjänsten 

”I mina planer ingår en större översyn av hela LSS”
och kan många gånger bättre 
avgöra när det behövs sär-
skilda rekommendationer till 
kommunerna och om dessa i 
sådant fall ska utformas som 
en vägledning, ett meddelan-
deblad eller ett allmänt råd.”
 

På frågan hur hon ser på 
den kritik som framförts mot 
Försäkringskassans tolkning 
av reglerna för rätt till assis-
tans svarar hon:

 ”Det är inte regeringens 
uppgift att tolka lagstiftningen. Ytterst är det en upp-
gift för myndigheter och domstolar. Beslut om assis-
tansersättning går att överklaga till förvaltningsdoms-
tol. Högsta förvaltningsdomstolens domar bildar pre-
judikat. Anser regering och riksdag att lagstiftningen 
inte fungerar som de önskar har regeringen möjlighet 
att initiera en utredning för att se över lagstiftningen. 
Föreslås en ambitionshöjning i förhållande till vad 
som gäller i dag kräver en sådan ändring finansiering. 

 Jag tror det behövs en bredare översyn av lagstift-
ningen. En sådan ingår i mina planer.”

Om vinsterna inom de privata LSS-verksamheterna 
skriver hon: ”Jag vill gärna se mer av kooperativ, min-
dre företag och ideella verksamheter. Det viktiga är 
dock att utförarna kan hålla god kvalitet och inte göra 
oskäligt stora vinster.”

De skriftliga svaren från ministern har vi fått efter 
att hon fem gånger har ställt in inbokade intervjuer 
med Intra.

     H H

Åsa Regnér:

                 Åsa Regnér.

Vinster inom LSS-verksamheter utreds

R egeringen har gett Ilmar Reepalu i uppdrag 
att ta fram förslag på ett nytt regelverk för pri-

vata välfärdstjänster som finansieras med offentliga 
medel. Målet är att få bättre insyn i de privata bola-
gen och att förhindra  att skattepengar hamnar som 
vinst i ägarnas fickor. 

Även LSS omfattas av kommittédirektiven. Så här 
står det:

"En ny reglering bör omfatta offentligt finansiera-
de välfärdstjänster som anordnas av privata utförare 
inom skolväsendet och äldreomsorgen samt sådan 
hälso- och sjukvård som omfattas av HSL. Vidare 
bör hem för vård och boende (HVB) och all verk-
samhet inom socialtjänsten som bedrivs i privat regi 
omfattas, även sådan verksamhet som en kommun 
genom avtal har lämnat över till en enskild aktör 
att bedriva, liksom all verksamhet som är kopplad 
till insatser enligt LSS. Vad gäller personlig assistans 
som bedrivs i privat regi inkluderas sådan assistans 
som bedrivs med stöd av assistansersättning."
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I ng-Marie Högman växte upp med sina föräldrar 
på en gård utanför Söderhamn. När hon var 14 år 

kom Ivan Erlandsson till gården. Han hade då levt 
hela sitt liv på anstalt. Ivan skulle hjälpa till i jordbru-
ket. I tolv år blev han kvar. Anna, Ing-Maries mamma, 
som fick smeknamnet ”Televinken” öppnade sitt hem 
för Ivan och blev den mamma han saknat i hela sitt liv.

Det var som att komma till himmelriket berättade 
han långt senare. Idag är Ivan och Ing-Marie goda 
vänner och träffas ibland. Ing-Marie jobbar med dag-
lig verksamhet och Ivan har en egen verkstad i källa-
ren i huset där han bor. Där putsar han kopparsaker 
som han samlat på sig under årens lopp. Det är det 
som är hans stora passion: kopparsaker. Och när man 
ser de vackra glänsande kittlarna så förstår man var-
för.

Han kan berätta mycket om alla 23 åren på Hög-
hammaranstalten utanför Bollnäs, där han placera-
des som tvååring. Om arbetsledaren som blev så arg 
på en av pojkarna och körde en högaffel i hans rygg. 
Pojken dog men straffet blev milt: avsked. Om piskan 
som de använde när de straffade barnen. Om hon 
som tvingade ner pojkarna i kökssoffan och satte sig 
på locket. 

Men där fanns också Valborg. ”Hon var snäll Val-
borg”, säger han. ”Hon tyckte om barn.” 

Kanske var det hon och kanske var det de viktiga 
åren på bondgården som räddade Ivan, för han ver-
kar inte så präglad av de hemska upplevelserna på 
anstalten. 

– Det är tur att man är skojfrisk, säger han och skrat-

Ivan Erlandsson och Ing-Marie Högman.

Ivan
Erlandsson

tar.
Han visar mig sina kopparkärl, både de som finns 

källaren och de som fyller hans lägenhet. Där är fullt 
med glänsande kopparkittlar, kopparkastruller och 
pottor.

– Men den här säger Ivan och håller upp en rostfri 
kanna, den kommer från Höghammar. Den hade 
man vatten eller mjölk i.

Berättelsen om Ivan Erlandsson finns med i boken 
Omsorgsrevolutionen (sidan 20). 

D et är en gammal sanning att värden som demo-
krati, människors lika värde och jämställdhet 

aldrig kan tas för givna en gång för alltid, de måste 
erövras på nytt vid varje tidpunkt. Det bär även Karl 
Grunewalds bok Omsorgsrevolutionen vittnesmål 
om. Han har där låtit oss ta del av sitt stora arkiv av 
reportage, debattartiklar och vittnesmål från den dra-
matiska tid då synen på och livssituationen för perso-
ner med utvecklingsstörning förändrades. Då upprät-
telse gavs för de övergrepp de varit utsatta för. Detta 
kombinerat med hans ingående erfarenheter från 
hans berömda inspektioner av landets vårdinstitutio-
ner av skilda slag. Det är skrämmande interiörer han 
berättar om, inspektioner där han bokstavligen lyfter 
på varje filt för att avslöja den vanvård som institu-
tionskulturen skapade, det får aldrig glömmas.  Och 
därför är Karl Grunewalds bok så viktig.

Att inte glömma är hans syfte med boken:” ...opi-
nioner kan svänga och minnet av gångna oförrätter 
kan blekna bort. Efter några generationer finns det 
kanske ingen som minns bakgrunden till dagens rät-
tigheter och de börjar kanske till och med att ifråga-
sättas” Frågan är om det behövs generationer för att 
glömma, sker inte ifrågasättandet redan i dag?

Världsunikt beslut
Avvecklingen av vårdhemmen var ett världsunikt be-
slut, liksom beslutet att inte utesluta personer med 
utvecklingstörning från rätt till personlig assistans. 
Svenska företrädare gjorde bestående insatser i FN 
för att få tillstånd deklarationer om rättigheter även 
för funktionshindrade. I ett kort avsnitt redovisas si-
tuationen i några andra länder där inte mycket har 
förändrats. 

Att rättigheterna för personer med utvecklings-
störning lyftes fram under andra halvan av 1900-talet 
var en försynens skickelse. Då fanns förutsättningar 
som inte finns idag. En statsmakt som slog vakt om 

Om Omsorgsrevolutionen
Av Olov Andersson
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Abendberg
Johann Jakob Guggenbühl, en ung läkare i Schweiz ville ägna sitt liv år att bota kretinism – så kallade man alla sinnesslöa 

under en period. Han samlade ett antal till en ort Abendberg i alperna 1841. Där skulle luften, utsikten, rätt kost, fysisk 
träning och sinnesträning bota dem. Det blev den första anstalten för utvecklingsstörda personer.  
Han reste runt i Europa och inspirerade länderna att öppna anstalter, fick mängder av utmärkel-
ser och skildrade Abendberg ”som ett av Vår Herres barmhärtiga underverk och sig själv som 
den man som blivit vald att utföra gärningen.” Han överlämnade ledningen av Abendberg till en 
svåger och vården förföll alltmer. Utländska besökare avslöjade att inte en enda kretin hade botats 
och att det varken fanns någon lärare eller läkare. Regeringen tillsatte en offentlig undersökning 
och 1868 blev man tvungen att stänga anstalten.  Då hade andra skapats efter dess förebild över-
allt i Europa och USA.  Guggenbühl förblev ogift och dog 1863 vid 47 års ålder. 

(Leo Kanner. Den psykiska utvecklingsstörningen. Läromedelsförlagen 1968)

       Karl Grunewald

Bilder 
som 
berättar

Guggenbühl med sina skyddslingar vid Abendberg, 1853.

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

de svaga i samhället, ideologier som fick fäste genom 
forskare, debattörer och organisationer och media. 
Och det fanns centrala personer som Karl Grunewald 
med vilja, oräddhet och makt över öronmärkta peng-
ar. Grunewald hade förmåga att skapa rubriker, vilket 
syns i hans djupdykning i sitt tidningsarkiv.

Vad finns idag? En individualistisk marknadsideo-
logi, splittrat ansvarstagande, privatiseringar och ett 
medielandskap där nyheter snabbt sveper förbi och 
där en hatkultur mot allt som betraktas som avvikande 
frodas.

Olov Andersson, Halmstad, har en 
dotter med utvecklingsstörning och 
har varit verksam i FUB i många år. Han 
har skrivit flera böcker och skrifter om 
bland annat FUB:s historia. Han är  filo-
sofie magister i Handikappvetenskap.

Pris 200 kr.
Beställ från 
www.tidskriftenintra.se



36                                 INTRA 2 • 15

Vi finns på Facebook också!
Sök på Tidskriften Intra!

Omslagets 
konstnär

i

Intra nr 3/2015 kommer ut i 
september. Du som vill prenumerera 
på INTRA: 
Betala  340 kr på 
postgiro 636 55 62-5 
eller bankgiro 5308-1485. 
Då får du fyra nummer av INTRA 
framöver. Du kan också beställa 
prenumeration från vår hemsida:

www.tidskriftenintra.se
eller på fax: 08-97 11 04, 
tel: 08-647 87 90
eller e-post: info@tidskriftenintra.se

Prenumerera!

Lucie Becker arbetar på Hantverks-
boden som är en verksamhet inom 
Simrishamns kommuns Dagliga 
verksamhet LSS.

Konstskolan Linnea gjorde succé i Karlstad!
På konstskolan Linnea i Stockholm går elever med olika funktionsvari-
ationer som vill utveckla sitt konstnärskap. Under årens lopp har elever 
gjort flera av Intras omslag. 
  Under våren har Linnea ställt ut  på Lars Lerins konsthall Sandgrund 
i Karlstad. Vernissagen blev magisk!  Massor av intresserade kom och 
det blev många fina samtal mellan Lars Lerin och Linneas elever. 
   Lars Lerin sade sig vara otroligt imponerad av det som visades på 
utställningen och vill nu göra fler utställningar med Linnea.

Konstnären Lars Lerin tillsammans med Magnus Sieurin från 
konstskolan Linnea. Foto: Gunilla Lagergren. 
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