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Ledare

I väntan på kunskapslyftet

I år fyller tidskriften Intra 25 år.  Nästan 100 nummer har kommit ut. Lägg därtill ett antal skrifter och 
böcker. Upplagan har pendlat runt 2 800 betalande prenumeranter och sammanlagt har vi säkert nått 
ut till mer än 70 000 personer som någon gång läst oss.

Samtidigt har Intradagarna fyllt tio år. Cirka 150 föreläsningar har hållits och ungefär 3 000 personer har 
någon gång deltagit på Intradagarna.

Uppdraget har varit kunskap. Att förmedla kunskap, att tydliggöra kunskap och att skapa kunskap.

Varför är kunskap så viktig? Det självklara svaret är att kunskap ger oss bättre redskap i arbetet med stöd 
och service. Några vill kanske framställa yrket som t ex omsorgspedagog som något man klarar med enbart 
människokärlek och sunt förnuft. Men all erfarenhet visar att det, bakom den inställningen kan förekom-
ma allvarliga felgrepp, brister och missförhållanden. Kunskapen behövs som grund för reflektioner och 
bemötande i gruppbostäder och dagliga verksamheter.

Men betydelsen av kunskapsutveckling och kunskapsspridning har också en annan innebörd. Den hand-
lar om att göra yrket intressant och utmanande, den handlar om att uppgradera arbetet till något mycket 
betydelsefullt som är värt ens ansträngningar under många år. Kort sagt bidrar kunskapsutveckling och 
kunskapsspridning till att skapa kompetent personal som trivs och uppskattar sitt arbete, som väljer det 
som sitt yrke – kanske för hela livet – och som på så vis ger ett tryggt och bra stöd.

Under de här åren – de 25 åren med Intra och de 10 åren med Intradagarna har det skett en enastående 
kunskapsutveckling. Litteraturen har mångdubblats och de olika högskolorna och FoU-enheterna har 
kommit med rapporter. Varje år har ungefär 10 nya doktorsavhandlingar kommit som avhandlar detta 
område och samtidigt har olika projekt undersökt den juridiska grunden för LSS-verksamheterna, det fak-
tiska innehållet i insatserna och hur levnadsvillkor och möjligheter för personer med utvecklingsstörning 
har utvecklats.

En av tankarna bakom Intra och Intradagarna har varit att de ska fungera som en länk mellan dem som 
ökar vår kunskap och dem som behöver den i sitt arbete. Tyvärr har vi inte lyckats på det sätt vi velat. Vi har 
förvisso förmedlat kunskap så gott vi har kunnat, men samtidigt är det inte svårt att märka hur kompetensen 
och kunskapsnivån sjunkit hos dem som arbetar i t ex gruppbostäder och dagliga verksamheter. 

När kompetensen och kunskapsnivån sjunker, leder det ofta till att personalomsättningen ökar. Om 
man samtidigt tar bort arbetsledning och andra stödpersoner från verksamheterna så ökar sammantaget 
behovet av styrning och kontroll. Ett bra stöd enligt LSS handlar inte bara om det som går att säkerställa 
genom en krysslista som personalen rutinmässigt ska följa. Det som gör arbetet inom LSS-verksamheter så 
värdefullt handlar om allt som inte enkelt kan definieras eller mätas. Att ta fram rapporter och lägga ner 
stora summor på så kallade kvalitetsmätningar kommer inte att hjälpa eller utveckla stödet och servicen 
enligt LSS. De senare, kvalitetsmätningarna, är till sin utformning ofta rent humbug. Den ökade rapporte-
ringen stjäl bara tid som kunde användas bättre och krysslistorna är till sin tillämpning ofta rent destruktiva 
för en bra omsorgsmiljö.

Så här sa Eva Nordin-Olson, tidigare ordförande i Autism- och Aspergerförbundet, i somras:

”Vi vill ha ett nationellt kunskapslyft för personal, LSS-handläggare och chefer på olika nivåer. Många far 
illa på grund av kunskapsbristerna. Vi ser enorma konsekvenser av det här. Det uppstår förfärliga situatio-
ner med utmanande beteenden, tvång, begränsning, inlåsning och stängda verksamheter på grund av att 
man inte har den kompetens som krävs. Man måste ha kunskaper om varje specifik funktionsnedsättning 
för att få verktyg till mötet med varje enskild. Och det kan inte vänta. Vi har påtalat problemen länge men 
inget har hänt. Varför satsar man inte på det här området när man har gjort det på alla andra områden? 
De här personerna finns här och nu och de far illa.”

Nu väntar vi på ett initiativ från den ansvariga ministern: Åsa Regnér! Det behövs verkligen ett kunskaps-
lyft för de LSS-anställda. I det kunskapslyftet vill Intra och Intradagarna gärna vara en del!

            H H
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D et är sensommar på norra Öland. Löttorp 
är dammigt och torrt och trött. Det är inte 
många turister kvar. På en sidogata ligger 

gruppboendet Ranstad som vi ska besöka. Intra har 
stämt möte där med omsorgspedagog Päivi Krigsman. 
Hon har en tjänst som utvecklingsledare inom om-
sorgen i Borgholms kommun och var den som fick i 
uppdrag att arbeta med personalgruppen i Löttorp. 
Päivi Krigsman:

– Verksamhetschefen ringde mig precis före jul 
2013 och frågade om jag ville hjälpa till med ett myck-
et speciellt och angeläget ärende. Det var precis efter 
IVO:s inspektion. 

En har sagts upp, en har omplacerats
På gruppbostaden Trädgårdsvägen, där övergreppen 
ägde rum bodde tre äldre män. Idag är själva grupp-
bostaden nerlagd. En person ur den gamla personal-
styrkan har sagts upp och en har omplacerats.  

Två av männen som bodde i gruppbostaden Träd-
gårdsvägen avled under 2014. Den tredje bor idag på 

gruppbostaden Ranstad, den där vi träffar Päivi Krigs-
man. Här bor bara två personer. 

– Hur var det på den förra gruppbostaden när du kom dit?
– Jag mötte en ganska vilsen personalgrupp som var 

glada över att något äntligen skulle hända. Ur den 
gamla personalgruppen fanns bara tre personer kvar. 
Men ändå kändes verksamheten styrd av tidigare per-
sonals värderingar och destruktiva syn på brukarna. 
Någon har sagt att det behövs tio Pippi Långstrump 
för att rå på en åsnan Ior. Det talesättet passade verk-
ligen bra in här. 

Långt bort från centrum
Päivi Krigsman beskriver en verksamhet som helt och 
hållet styrdes efter personalens behov istället för att 
ha brukarnas behov i fokus. Arbetsledningen hade 
fem gruppbostäder att ta hand om – och var dessutom 
placerade fyra mil bort, i Borgholm. 

– Jag har hört att gruppbostäderna redan tidigare använ-
des för att omplacera personal som inte passade inom äldre-
omsorgen till. Stämmer det? 

Efter 
skandalen
Kommer ni ihåg gruppboendet i Löttorp på norra Öland som fick en oanmäld inspektion av 
IVO i december 2013? Förlöjliganden, bestraffningar, tvångsmatning och upp till 13 timmar 
utan blöjbyte hörde till vanligheterna där, rapporterade IVO. Vad hände sen? 
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– Det vet jag inte. Det är före min tid i så fall.  En sak 
är säker: Löttorp ligger långt bort från centrum, både 
fysiskt och mentalt. 

Arbetsgruppen fick i stort sett bara besök av che-
fen vid APT (arbetsplatsträff) en gång per månad. 
Brukarna hade grava utvecklingsstörningar med om-
fattande kognitiva begränsningar. Dessutom hade 
åtminstone en av brukarna utmanande beteenden – 
som en skyddsstrategi. 

Brukarna hade vuxit upp på institutioner och hade 
inga anhöriga som kunde ha insyn i verksamheten. 
Visst fanns gode män – men enligt Päivi Krigsman 
kom övergreppen som en chock även för dem. 

Man måste förstå
Efter IVO-inspektionen ge-
nomförde kommunen en in-
ternutredning. All personal in-
tervjuades och Päivi Krigsman 
började arbeta i verksamheten för att förstå vad det 
var som hände där.  Hon upptäckte att det fanns en 
negativ bild av brukarna som manipulativa – och som 
smarta. ”Herregud, jag vet nog att han förstår, han 
bara jävlas med mig” var en förklaring till samspelet 
med brukarna.  Päivi Krigsman:

– Man måste förstå att brukare blir man inte för ing-
enting. Så här omfattande omsorgsbehov är ingen-
ting man kan spela eller låtsas. Har man inte intresse 

för – och kompetens nog – för omsorgsarbetet så har 
man inte något på området att göra. Man måste förstå 
för vem man kommer till jobbet. 

Det är kanske heller inte så konstigt att brukarna 
hade mycket oro om nätterna. Man vet inte vad som 
kan ha skett under skydd av mörkret.

Påtalat bristerna
I samtalen med personal framkom också att de flera 
gånger påtalat brister och bett om hjälpmedel och 
stöd. Idag har ett sinnesrorum skapats på gruppbosta-
den. Personalen arbetar med kortare arbetspass och 
är alltid två stycken på plats. 

– Vi har sovande jour, men 
funderar på att byta till vaken 
nattpersonal. 

Det finns schemalagda pro-
menader, utflykter och grill-
kvällar på sommaren.  Brukar-

na har nu också enkla kommunikationstavlor. Päivi 
Krigsman har arbetat med att lära personalen förtydli-
gande pedagogik och att arbeta med alternativa kom-
munikationsmöjligheter. 

– Vi har kraftsamlat gemensamt. Sjukgymnaster, ar-
betsterapeuter, läkare – alla har varit med och sett till 
att gruppbostaden äntligen har fått det lyft den borde 
haft långt tidigare. 

Personalgruppen har, förutom att ha tillgång till 

– Man hade tappat 
styrningen helt. Personal 
hade velat anmäla men 
blivit stoppade av sina 
chefer. Det är ju totalt 
oacceptabelt från vår 
sida sett. Jag gjorde ett 
uttalande till TT och jag 
är glad att jag vågade 
säga det jag sa. Att det 
var en kultur som hade 
fått fäste som företrädde 
en ovärdig människosyn. 
Som byråkrat skulle jag kunna ha sagt att vi inte hittade 
något ledningssystem. Men det var ju människosynen 
det handlade om. Och även om det mesta här på IVO 
handlar om juridik så måste vi också kunna säga till när 
vi ser något som inte har direkt bäring på juridiken. 
Efter inspektionen i Löttorp kände jag att nu gjorde vi 
världen lite bättre för några människor.

Birgitta Hagström, chef för IVO, avdelning sydöst.
  (Intervju i Intra nr 1/2014)

”Jag vet nog att han förstår, 
han bara jävlas med mig”

Ur IVO:s rapport: 

”På arbetsplatsen råder det en kul-
tur präglad av en människosyn som 
är ovärdig. En omsorgstagare har 
inte fått möjlighet att vistas utanför 
gruppboendet. Det saknas aktiviteter 
för de boende och det råder stora 
brister i bemötandet från personalen 
och det finns även brister vad gäller 
medicinhanteringen. ”

”Ett flertal av vikarierna har vägrat att 
arbeta på det aktuella gruppboendet 
på grund av ett dåligt arbetsklimat. ”
”Enhetschefen har vid ett flertal tillfäl-
len framfört att det finns behov av 
kompetensutveckling av personalen 
till arbetsledningen utan att detta har 
vunnit något gehör.”
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 Päivi Krigsman, fått handledning runt bemötande 
och värdegrund. Men mer utbildningsinsatser be-
hövs, anser Päivi Krigsman. 

– Värdegrund är inte något som kan piskas in ovani-
från – även om ofta så blir fallet. Den ska naturligtvis 
bottna i personalens egna grundvärderingar. 

– Känner du dig trygg med att det fungerar bra idag då?

– Det tar tid att säkra upp kompetensen. Det behövs 
många och långa samtal. Men jag är inte otrygg. 

– Din syster har autism. Skulle du kunna tänka dig att ha 
henne boende på gruppbostaden i Löttorp?

– Ja, det skulle jag. Men jag skulle komma på besök 
regelbundet för att kolla hur hon har det. 

Maria Korpskog

Päivi Krigsman fick i uppdrag av Borgholms 
kommun att arbeta med personalgruppen i 
Löttorp.
– Någon har sagt att det behövs tio Pippi 
Långstrump för att rå på en åsnan Ior, säger 
hon.

Ewa Ekman är socialchef i Borgholms 
kommun. INTRA frågar henne hur 
kommunen tog itu med den rätt 

massiva kritik mot arbetsledningen som 
IVOs granskning gav vid handen:

– Redan inledningsvis satte vi ju till Päivi 
Krigsman som en kvalitetsresurs – för den 
enhetschef som från början hade ansvaret 
för verksamheten i Löttorp är inte längre 
kvar. 

Då hade en chef arbetsledningsansvar 
för sammanlagt 6 gruppbostäder. Ewa Ek-
man igen: 

– Vi gjorde om organisationen så att en-
heterna i Borgholm plus Rälla idag är för 
sig, medan enheterna på norra Öland plus 

Socialchef Ewa Ekman svarar
daglig verksamhet har en annan arbetsle-
dare. Det är viktigt att påpeka att den tidi-
gare arbetsledaren inte hade formell kom-
petens för sitt jobb. Idag är läget bättre på 
den fronten.  

Borgholms kommun lyfte också ut boen-
destödet och lade det på äldreomsorgsche-
fen i norr. Personlig assistans hamnade på 
ytterligare en annan chef. 

– Men det är fortfarande rätt många enheter 
per arbetsledare?

– Ja. I den bästa av världar kan man önska 
sig att varje chef ara ansvarar för 25 medar-
betare. Men det har vi inte råd med längre, 
nu har varje arbetsledare ansvar för unge-
fär 40 medarbetare vardera.
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En tillgänglig kommunikativ miljö innebär en 
miljö där man kan förstå det andra uttrycker 
och själv uttrycka sina tankar. Det innebär ock-

så en miljö där man får utveckla sin kommunikativa 
förmåga, ta initiativ till kommunikation, uttrycka sina 
åsikter och – inte minst – uttrycka sina avsikter. Indivi-
den har rätt att få stöd för att fritt kunna uttrycka sina 
åsikter, står det i FN:s konvention för personer med 
funktionsnedsättning.

Ofta saknas kunskap
Personal som arbetar med personer med intellektu-
ell funktionsnedsättning har många gånger en stor 
medvetenhet kring betydelsen av att stödja och stärka 
individens möjligheter till kommunikation, men sak-
nar ofta djupare kunskap kring kommunikationsstöd. 
Det är inte ovanligt att stöd och strategier som använts 
och utvecklats under många år i hemmet och i skolan 
upphör helt eller ersätts av något annat när skolan är 
slut och det är dags att flytta hemifrån. För en del blir 
den förändringen lika stor som att komma till ett land 
där man talar ett främmande språk.

Alternativ och Kompletterande Kommunikation
AKK, Alternativ och kompletterande kommunika-
tion, är ett samlingsnamn för kommunikation som 
inte bygger på tal. Ibland används AKK som ett al-
ternativ till tal, men ofta som ett komplement till tal. 
AKK omfattar olika strategier och kommunikations-
sätt, där mimik, ljud, gester, tecken, foton, bilder, sym-
boler, talande hjälpmedel är några. Numera finns en 
mängd stöd som är anpassat till modern digital tek-
nik, inte minst till smarta telefoner.

Olika stödbehov
 Den kunskap som finns på området säger visserligen 
att det är bättre med någon typ av stöd än inget alls 
– men också att stödbehovet ser olika ut för olika in-

kommunicera
– men alla får inte tillgång till kommunikativa miljöer

divider. En god vilja och ett bra bemötande behöver 
stärkas upp med kunskap kring kommunikation för 
att stödet skall bli effektivt, framåtsyftande och inte 
begränsas till att handla om till exempel att välja mat 
eller TV-program. Utan en tillgänglig kommunikativ 
miljö begränsas individernas möjlighet och rätt till 
självständighet och självbestämmande – vilket kan ses 
som diskriminering.

Värdefull introduktion
”AKK i lärandet – för allas rätt att kommunicera” heter en 
ny skrift, utgiven av Specialpedagogiska skolmyndig-
heten. Här ges en kort introduktion och genomgång 
av AKK. Skriften riktar sig i första hand till skolperso-
nal, men den inledande delen är värdefull även för 
andra som vill få en kort introduktion kring AKK, till 
exempel personal i daglig verksamhet. 

Skriften kan beställas gratis på www.spsm.se 

Av Kristina Szönyi

Alla kan
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Karin Hallberg är socialchef i Vänersborgs kom-
mun. Hon berättar för INTRA hur hela diskus-
sionen började. 

– I december varje år tar socialnämnden beslut om 
vilka avgifter som ska gälla för nästa år och år 2010 
togs beslut om just den här avgiften. Det fanns inget 
formellt hinder mot att ta ut den – så tolkade vi det. 

– Det var en god man till en brukare vid Brinkebo grupp-
bostad som reagerade mot avgiften. Vilka bor vid den grupp-
bostaden? 

– Det gör personer som är mellan 50 och 67 år som 
har insats enligt LSS. Personerna har en omfattande 
funktionsnedsättning med autism eller utvecklings-
störning.

– Så de måste ha maten tillagad åt sig? De kan inte välja 
att köpa en pizza själva?

Här svarar Karin Hallberg först, att ”Nej, det kan 
de inte, men har senare bett att få förtydliga sitt svar 
så här: 

– Vi tillagar maten på gruppbostaden och perso-
nerna väljer sedan vilka måltider man vill äta; frukost, 
lunch, mellanmål eller middag. Det skrivs upp vilka 
man ätit per dag och sedan kommer det en faktura i 
efterhand. Om man äter enstaka mål så räknas det ut 
vad man ska betala. Den enskilde kan alltså välja om 
man vill köpa pizza eller annan mat. 

– Hur hög är avgiften? 
– Den varierar beroende hur många måltider per-

sonen väljer att äta under dagen eller månaden. Max-
kostnaden är 2 777 kronor, då är allt (frukost, lunch, 
mellanmål, middag) inkluderat.

Socialstyrelsen: ”ett missförhållande!”
– Men så kom Socialstyrelsen på inspektion?

– Ja, Socialstyrelsens synpunkt var att tillredning av 

Vänersborg vann över IVO

Får kommunen 
ta ut matavgifter?
Att ta ut en kostavgift som täcker även kostnader för till-
lagning är inte ett missförhållande. Det har Högsta förvalt-
ningsdomstolen beslutat. Frågan är bara: Vad är det då?

måltider ingår som en del i stödet och det ska inte ex-
kluderas till att ingå i en avgift. Då överklagade vi till 
förvaltningsrätten. Socialstyrelsen och IVO kallar det 
för att enskilda lider men av att vi gör så här. Utifrån 
det bedömde socialstyrelsen att det blir ett missförhål-
lande.

– Tror du att någon lider men?
– Nej, det tycker jag inte. Vi har inte fått in några 

klagomål från dem som bor mer än från den gode 
man som drev ärendet.

– Både förvaltningsrätt och kammarrätt gick på socialsty-
relsens linje?

– Sture Johansson var socialchef under den här ti-
den och han hade ett nära samarbete med jurister 
inom SKL. Och de ansåg att det fanns fog för att driva 
vår linje vidare. 

Fler som tar ut avgifter
– Finns det fler kommuner som tar ut liknande avgifter? 

– Ja det finns fler kommuner som tar ut en liknande 
avgift. Flera kommuner i vårt närområde gör det. Hur 
stor avgift man tar ut behöver dock inte vara lika mel-
lan kommunerna. Vi tar ut avgift på alla gruppbostä-
der. Men vi samverkar ju nära med dem som bor där. 
Man kan vara delaktig på många sätt. Man kanske inte 
tillreder maten, men är med ändå. 

– Och om folk istället väljer att ordna sig en hämtpizza 
varje dag? Tänk om man väljer bort abonnemanget och gör 
en massa taskiga kostval istället? Eller går miste om en sam-
varo som man av olika skäl verkligen skulle behöva?

– Då har jag som personal ett ansvar att samtala med 
den enskilde om de val man gör - och med dem som 
finns i personens närhet. Vi har ju ett ansvar att prata 
om vad den typen av kosthållning kan medföra. Vi har 
också arbetat fram en metod som heter må-bra då vi 



INTRA 3 • 15                                            98                                 INTRA 3 • 15

pratar mycket om vad som är bra att äta, hur viktigt 
det är att motionera och göra saker som är bra för 
en. Många har utifrån detta valt att självständigt gå 
och träna till exempel. Vi har också en mat-app som 
jag tror heter mat-glad där man kan få fram tips på 
bra mat.

– Men om man betalar för tillagningen av maten, ska 
den inte vara professionellt utförd då? Kan man säga att en 
tjugoårig vikarie på en gruppbostad verkligen tillreder maten 
så bra som man kan kräva om man ska betala för den?

– Jo, man kan kräva att maten är tillagad på ett bra 
sätt och om någon har synpunkter på detta får de 
gärna berätta det för oss så att vi kan analysera hur vi 
utför jobbet. 

Upp till de gode männen
– Genomför ni brukarundersökningar och kvalitetsmätning-
ar på gruppbostäderna i Vänersborg?

– Ja, vi gör brukarundersökningar regelbundet. 
– Har ni fått några synpunkter på kostavgiften?
– Vi har inte fått några synpunkter på kostavgiften 

mer än från den person som reagerade.
– Tänk om någon har andra kostnader för sin livsföring 

som gör att den här kostavgiften gör att personen hamnar 
under gränsen för goda levnadsvillkor? 

– Vi får göra som vi gör när vi tittar på andra om-
vårdnadsavgifter vad gäller SoL-insatser. Det får helt 
enkelt göras en individuell prövning i varje fall.

– Det blir alltså upp till de gode männen att ha koll på hur 
kostavgiften påverkar den enskildes ekonomi?

– Ja. 

Detta har hänt: 
2010 beslöt socialnämnden i Vänersborg att genom-
föra nya avgifter för personer som bor på gruppbo-
stad – en ”kostavgift”, som inte bara omfattar kostna-
der för råvaror utan även för matlagning. 

Vite 300 000 kr
Socialstyrelsen beslutade i juni 2012 att förelägga Vä-
nersborgs kommun att, vid vite av 300 000 kr, se till att 
kostavgifter som tas ut för boende i Brinkebo grupp-
bostad inte avser annat än råvarukostnad. 

Beslutet motiverades med att tillredning av måltider 
i bostad med särskild service för vuxna ingår som en 
del i stödet till den enskilde som behöver sådant stöd. 
Detta innebär att det strider mot LSS att ta ut avgifter 
för annat än råvarukostnader.

Vänersborg överklagade
Vänersborgs kommun överklagade beslutet till För-
valtningsrätten i Stockholm, som avslog överklagan-
det. Kommunen överklagade till Kammarrätten i 
Stockholm, som också avslog överklagandet. Väners-
borgs kommun beslöt i samråd med jurister vid SKL 
att driva ärendet vidare till Högsta förvaltningsdoms-
tolen. Där hände följande: 

Vänersborgs kommun skrev: 
”Kostnader för mat ingår inte i insatsen bostad med sär-

skild service för vuxna, vilket innebär att kommunen får ta 
ut kostavgift upp till självkostnadsbelopp. Omkostnader vid 
inköp och tillredning, dock inte personalkostnader, har kom-
munen lagt till vid beräkningen av självkostnaden. Kostav-
giften som kommunen debiterar är så låg att den funktions-
hindrade omöjligen kan påstås få merkostnader på grund av 
sitt funktionshinder.”

Inspektionen för vård och omsorg (IVO), hade vid 
det här laget tagit över Socialstyrelsens roll som till-
synsmyndighet – och de skrev: 

”För insatsen bostad med särskild service för vuxna gäller 
att den enskilde betalar sin mat själv, men att andra kost-
nader som uppstår i samband med kosthållningen, såsom 
inhandlande av livsmedlen, tillagning av måltider m.m., 
inte ska vara avgiftsgrundande. Det stöd som den enskilde 
behöver för att tillreda måltider ska ingå som en del av in-
satsen. Det strider mot LSS att ta ut avgifter för annat än 
råvarukostnader, om inte den enskilde själv har önskemål 
om att få maten till sig på annat sätt, t.ex. genom catering. 

Kristin Sjölin och Gerd 
Holgersson lagar mat 
tillsammans i Nathorst-
vägens gruppbostad i 
Stockholm. Foto Stefan 
Ilstedt.
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Vänersborgs kommun förbigår i princip helt Socialstyrelsens 
bindande föreskrifter och allmänna råd. LSS anger inte när-
mare vad som avses med begreppet omvårdnad. Socialstyrel-
sen har därför i föreskrifterna angett exempel på vad som ska 
inkluderas i begreppet, bl.a. hjälp med att tillreda måltider, 
äta, dricka samt göra ärenden och inköp.”

Även Sveriges Kommuner och Landsting ville få 
säga vad de tyckte: 

”Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd in-
kluderas i begreppet omvårdnad bl.a. hjälp med att tillreda 
måltider, äta, dricka, förflytta sig, sköta personlig hygien, 
klä sig, sköta hemmet, kommunicera, upprätthålla sociala 
kontakter, göra tillvaron begriplig, planera framåt m.m. Det 
är en alltför långtgående tolkning att begränsa kommunens 
möjligheter att ta ut avgifter eller ersättning för samtliga kost-
nader som uppstår i samband med dessa hjälpbehov. Det 
skulle t.ex. innebära att kommunen är skyldig att stå för 
tvättmedel och städmaterial eftersom de kostnaderna ingår i 
hjälpbehovet ”sköta hemmet”. Vid sådan skötsel, liksom vid 
tillagning av måltider, tillkommer kostnader oavsett om en 
person är funktionshindrad eller inte. I kommunallagens 
grundläggande kompetensbestämmelse ligger ett principiellt 
förbud mot att ge understöd åt enskilda. Måltider som serve-
ras i anslutning till en insats är inte att betrakta som en del 
av denna och ska därför bekostas av brukaren. Kostnader 
som tillkommer för personer utan funktionshinder bör således 
tillkomma även för personer med LSS-insatser, t.ex. kostna-
der för resa i samband med inköp, utrustning och elförbruk-
ning vid tillagning.”

Och Högsta förvaltningsdomstolen tyckte så här: 
”En förutsättning för att tillsynsmyndigheten ska kunna 

besluta om föreläggande är att det aktuella missförhållan-
det har betydelse för enskildas möjligheter att kunna få de 
insatser de har rätt till. Av förarbetena framgår att därmed 
avses att förelägganden ska kunna utfärdas endast vid så-
dana missförhållanden som når upp till en viss nivå. Som 
exempel nämns situationer där den enskilde inte kan ta del 
av en insats som han eller hon har rätt till eftersom insatsen 
överhuvudtaget inte tillhandahålls av kommunen eller där 
kvaliteten på insatsen inte uppfyller socialtjänstlagens krav.

Det påstådda missförhållande som lagts till grund för det i 
målet meddelade föreläggandet avser beräkningsmodellen för 
kostavgifter vid en kommunal bostad med särskild service för 
vuxna. I målet har inte ifrågasatts att kommunen har rätt 
att ta ut avgifter för måltider som serveras vid en sådan bo-
stad eller att de beslutade avgifterna understiger kommunens 
självkostnad. Kommunen har emellertid vid sin beräkning 
av avgiften tagit med vissa kostnader för inköp och tillred-
ning, vilka åtgärder enligt tillsynsmyndigheten ingår i den 
kostnadsfria omvårdnad som de boende har rätt till.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening har kom-
munens beräkning av kostavgifterna i detta fall inte sådan 
betydelse för de enskildas möjligheter att kunna få de insatser 
som de har rätt till att avgiftsberäkningen utgör ett sådant 
missförhållande som krävs för ett föreläggande. Föreläggan-
det bör således redan på denna grund undanröjas, varför 
överklagandet ska bifallas.

Högsta förvaltningsdomstolen saknar därmed anledning 
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att ta ställning till frågan om vilka kostnader som får 
ingå i avgifterna.”

Vad händer nu? 
Vänersborgs kommun fick alltså rätt. Men vad 
kommer detta innebära för praxis? Det är inte ett 
missförhållande att ta ut en kostavgift – betyder 
det att det bara är att tuta och köra för kommu-
nerna? 

Cecilia Molinder-Berglund arbetar vid Social-
styrelsens enhet för social juridik. Hon säger så 
här:  

– Om du läser sista stycket i domen så framgår 
det tydligt att Högsta Förvaltningsdomstolen inte 
tar ställning till vilka kostnader som ska ingå. Hur 
rättsutvecklingen kommer se ut framåt kan vi inte 
sia om. Så jag kan inte uttala mig om detta. Rätts-
fallet tar inte ställning så då gör vi inte det heller. 

Därefter hänvisar Cecilia Molinder-Berglund 
mig till att fråga SKLs jurister vad de tycker. Men 
det framgår ju klart av domsinlagorna. 

Maria Korpskog

Intra kommenterar:

Så här står det i LSS:
19 § För bostad, fritidsverksamhet och kulturella ak-

tiviteter får sålunda i dessa fall skäliga avgifter tas ut 
enligt grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna 
får dock inte överstiga kommunens självkostnader.

21 § I andra fall än som anges i 18-20 §§ är insatser som 
ges enligt denna lag avgiftsfria.

Utgår man från denna lagtext borde det vara omöj-
ligt att ta ut avgift för matlagning. 

Åndå skriver departementschefen i sin kommentar:
En viktig handikappolitisk princip är att människor inte 

skall ha merkostnader på grund av funktionshinder. Det är 
enligt min mening angeläget att omfattande stödbehov på 
grund av funktionshinder inte medför en lägre levnadsstan-
dard än den som gäller för personer som inte har motsva-
rande behov. Utgångspunkten bör därför vara att stöd och 
service som ges enligt den nya lagen skall vara avgiftsfri. 
Avgift för t.ex. måltid som serveras i anslutning till en in-
sats bör däremot kunna tas ut. Den bör vara skälig och inte 
överstiga kommunens självkostnad.

Här kan man då hårddra resonemanget och säga 
att också kostnad för tillredning vid matlagning ingår 
i kommunens självkostnad.

Men det var knappast så man menade!

Socialstyrelsens handbok
Socialstyrelsen skriver i sin handbok ”Bostad med 
särskild service för vuxna enligt LSS – Stöd för rätts-
tillämpning och handläggning”:

I avgiften för boendet ingår inte matkostnader; dessa kost-
nader får den enskilde själv svara för. Om måltider serveras 

i anslutning till en insats kan en avgift tas ut, men avgiften 
bör då vara skälig och inte överstiga kommunens självkost-
nad. Avgift för själva måltiden regleras inte i LSS. Behöver 
den enskilde hjälp med att laga mat eller hjälp med att äta 
och dricka som en del av sin omvårdnad regleras dock detta. 
Av 21 § LSS följer att stöd och service som är att betrakta 
som omvårdnad inte kan avgiftsbeläggas.”

Alltså: Hjälp med matlagning är omvårdnad och får 
inte avgiftsbeläggas.

Förvanskar lagens syfte
I praktiken har man nu hamnat i samma läge som när 
det gäller hyran för gruppbostad. Det framgår tydligt 
för den som studerar bakgrunden till LSS att lagstif-
taren haft ett syfte med lagen. Men på grund av att 
skrivningen varit för vag har någon kommun tänjt på 
rättigheterna och efter överklagande har man fått rätt 
i högsta instans – där man uppenbart läser lagtexten 
på ett annat sätt än vad riksdagen menade när man 
antog lagen. Lagens syfte har därmed förvanskats vil-
ket gör en översyn av LSS än mer angelägen!

Till dess gäller att de gode männen måste bevaka så 
att kommunernas avgift inte överskrider förbehålls-
beloppet. Så här står det i LSS § 19:”Kommunen ska 
se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel 
för sina personliga behov”. Det är dags att den be-
stämmelsen tas på allvar!
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Man vill kalla det ogenomtänkt, men det är 
snarast så att det inte är någon som har tänkt 
alls då man planerat in den autistiske Jonas 

som förste patient på sal två. Det borde inte ha gjorts, 
och någon borde reagerat åtminstone dagen före och 
åtgärdat det. Men säkert av en mängd skäl – bra, då-
liga eller bara slumpmässiga – så blev det alltså inte så 
och operationslaget står redo och väntar medan Jonas 
har låst in sig på toaletten efter att ha vägrat ta på sig 
sina patientkläder. 

Här finns ett vägskäl. Personalen kan säga att de har 
ett flöde att tänka på och att Jonas fall nu skapar för-
seningar och att vi därför får stryka undersökningen 
och göra ett nytt försök någon annan dag. Det finns 
en viss logik i detta resonemang. Individer och or-
ganisationer lär sig av erfarenhet; när man avviker 
från denna erfarenhet och börjar göra saker på ett 
annat sätt bildas det luckor. Dessa kan vara kreativa, 
men riskerna för att 
något ska förbises är 
 uppenbara.

Att till exempel 
söva Jonas på toalet-
ten, lyfta över honom 
i en patientsäng och 
sedan rulla in honom 
i operationssalen är 
fullt möjligt. Men det 
innebär en ordentligt 
ökad risk. Och risken 
måste värderas mot 
nyttan. Det rör sig om en rutinundersökning. Inget 
som inte kan skjutas upp en dag, eller en vecka eller 
till och med en månad. Jonas kommer dessutom att 
behöva bli sövd åtskilliga gånger i sitt liv, och om detta 
blir en traumatisk upplevelse, kommer nästa att bli 
ännu svårare. Ett akut läge hade förändrat allt, men 
nu rör det sig som sagt inte om det.

Det är också logiskt att skjuta upp operationen med 
hänsyn till de andra patienterna som har fastat och 
nervöst ligger och väntar på sin tur. Akutlistan är full 
och förseningar kommer att drabba dem som blivit 
akut sjuka och vars operationer kommer att få skju-
tas upp. Man kan även argumentera att när något väl 
börjat gå fel är det inte sällan så att det fortsätter. Det 
finns alltså flera goda skäl att stryka Jonas från dagens 
undersökning . Och det är även det klart lättaste.

Personalen väljer den andra vägen. Det sker sam-
stämmigt och egentligen utan någon diskussion. Alla 
anstränger sig för att Jonas upplevelse ska bli så bra 
som möjligt. Hans far ringer efter hans syster som bru-

kar ha en lugnande effekt på honom. Hon lyckas över-
tala honom att svälja en tablett som tar bort den värsta 
oron och tillsammans sätter de på  EMLA-plåster på 
handryggen.  En narkossköterska som är van vid att 
arbeta med barn kommer och pratar med honom; 
utan en tår eller en grimas får hon in en liten venka-
nyl i hans armveck. Den är i hans favoritfärg. Opera-
tionskoordinatorn ändrar om i schemat och låter de 
andra patienterna gå före. Patienter som Jonas kom-
mer alltid att ha svårt att passa in i ett standardiserat 
flöde.

Verksamheten på salen fortgår, och på avdelningen 
fortsätter förberedelserna, men när det är dags att åka 
in på salen tar det helt stopp: Jonas vägrar gå och vill 
inte ens sätta sig i sängen. Tonläget hos de anhöriga 
som spenderat en god del av dagen på sjukhuset höjs 
och mutorna har nu övergått till hot, men ingenting 
fungerar. Han är rädd och vill inte.

Alla går ut ur rum-
met och kvar finns 
bara Jonas och hans 
syster. Jag hämtar 
sömnmedlet inne på 
operationssalen och 
när Jonas slutligen 
sätter sig i sin säng 
ger jag honom en li-
ten dos. Det har gått 
flera timmar sedan 
jag först träffade ho-
nom på morgonen 

och jag har hunnit få reda på en hel del om honom 
och hans familj, bland annat att hans stora intresse är 
musik och då särskilt dansband. Operationssalen har 
ingen stereo och jag har ingen dansbandsmusik på 
min telefon. På väg till sjukhuset på morgonen har 
jag lyssnat på Spring steens livespelning från Ham-
mersmith som jag nu sätter på över högtalaren med 
telefonen vilande på hans kudde.

Ackompanjerad av E Street 
Band rullar så Jonas in på ope-
rationsrum nummer två, och 
när de ljudliga applåderna ef-
ter »She’s the one« har tystnat 
så sover han lugnt.

VÄGSKÄLET

Tidigare publicerad i 
Läkartidningen 2015:112

Av: Jakob Ratz Endler.
Narkosläkare på Södersjukhuset 
och krönikör I Läkartidningen.

Illustration: Christoffer Pettersson.
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Mentalisering är förmågan att leva sig in i andras käns-
lor och reaktioner.  Närliggande begrepp är empati, 
reflektionsförmåga och insikt. Det är en förmåga som 
vi tränar upp i samspel med våra föräldrar när vi är 
små.  När föräldrarna speglar och bekräftar våra käns-
louttryck bygger vi upp förmågan att förstå oss själva 
och andra. 

Mentalisering handlar om att ta hänsyn till och re-
flektera över sina egna och andras känslor, tankar och 
intentioner. 
En värld som är osynlig, som vi måste föreställa oss. 

Mentaliserar gör vi när vi stannar upp och undersöker 

vad som händer i en situation, när vi inte reagerar 
spontant och intuitivt. Ett sätt att försöka göra egna 
och andras handlingar begripliga. Vid många psykiska 
sjukdomstillstånd – och hos personer med autism är 
förmågan till mentalisering ofta låg. 

Det går att träna upp sin förmåga till mentalisering, till 
exempel genom MBT, mentaliseringsbaserad psykote-
rapi. Och alla vi som inte har tillgång till MBT får ägna 
oss låtsaslek, rollspel, lajv och dramalek. Det är också 
bra sätt att bli bättre på mentalisering. 

Mera lek till alla! 

     MK

m e n t a l i s e r i n g
Alla pratar om

– men vad är det egentligen?

Till våren ska regeringen tillsätta en ny LSS-utredning, det 
berättade Guy Lööv, sakkunnig på Socialdepartementet, 
på Intradagarna.

Ny LSS-utredning
Guy Lööv.

Årets upplaga av Intradagarna blev ett innehållsrikt eve-
nemang med ca 350 deltagare! Föreläsare och artister, 

var bland annat: Conny Bergqvist, Thomas Jansson, Guy 
Lööv, Pehr Granqvist, Linda Vikdahl, Lena Lagrén och Anna 
Högberg, Emma Rasmusson, Lotta Löfgren-Mårtenson, Erik 
Löwenthal, Pehr Iversen m fl från Hudiksvall, June Jansson, 
Tobias Skog, Medis 5 – med Kent Sidvall, Anders Wieslan-
der, Harri Raatikainen, Åsa Niklasson och Hans Lundquist, 
– Helena Harrysson, Mårten Söder, Patrik Arvidsson, Malin 
Nystrand, Magnus Östling, Chang Im Ohlsson, Eva Olofs-
son, Monica Larsson och Kerstin Ivarson Ahlstrand. 
  2016 års Intradagar kommer att vara 19–20 september.

Medis5, en kulturverksamhet i Stockholm 
gjorde succé. Här är det Harri Raatikainen 
som sjunger framför Hans Lundquist och 
Kent Sidvall.

Fullsatt som alltid!

Linda Vidahl föreläste om Svenska 
kyrkans förhållande till personer 
med utvecklingsstörning.

Pehr Granqvist berättade om sin 
forskning kring barns anknytning till 
mödrar med utvecklingsstörning.

Erik Löwentahl, ståuppkomiker 
och pappa fick många att 
skratta.

Lotta Löfgren Mårtenson har föreläst 
många gånger på Intradagarna. 

INTRADAGARNA 2015

Läs om Intrapriset på sid 32!
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S om missförhållande räknas alla övergrepp som 
hot om bestraffning, trakasserier, kränkande 
bemötande och sexuella anspelningar. Även 

handlingar som trots beslut inte, av försummelse el-
ler andra skäl, blir utförda.

Även brister i handläggningen av ett ärende, ska 
rapporteras, liksom risk för ett missförhållande. Det 
kan handla om otillräckliga utredningar av en ansö-
kan om en insats, långa handläggningstider och otyd-
liga beslut. Det kan också vara fråga om att en förvalt-
ning inte lämnar ett skriftligt beslut om avslag.

Vem är skyldig rapportera?
Alla anställda, praktikanter och uppdragstagare, som 
t ex anlitas för ledsagning eller som kontaktperson, är 
skyldiga att rapportera om de uppmärksammar eller 
får kännedom om ett missförhållande, eller en risk 
för ett sådant. De personliga assistenter som inte är 
anställda av den assistentberättigade har också skyl-
dighet att rapportera. 

Den som bedriver verksamheten – kommunal eller 
enskild – ska undanröja missförhållandet utan dröjs-
mål och ska dessutom göra en utredning som doku-
menteras.

Brukarna har ställts utanför
Brukarna, anhöriga och gode män kan inte hänvisa 
till Lex Sarah om de upptäcker ett missförhållande. 
De har ställts utanför. De kan däremot framföra kla-
gomål till den ansvariga. Dessa klagomål ska beaktas 
och utredas, men hur det handläggs i övrigt avgörs 
av den som ansvarar för verksamheten. Det står inget 
i LSS om det. Gränsen mellan ett klagomål och ett 
missförhållande har blivit en gråzon som den ansva-
rige för verksamheten avgör.

Risk  för repressalier
Socialstyrelsen skriver i sin handbok om Lex Sarah att 
det är nödvändigt att det råder en öppenhet i verk-
samheten och att personalen kan rapportera utan 
rädsla för repressalier. ”Det är därför viktigt att den 
som fullgör uppgifter inom en verksamhet vågar på-
tala uppkomna missförhållanden och påtala risker för 

Ny handbok för Lex Sarah 
Lex Sarah stadgar skyldighet för personalen att rapportera alla missförhållanden 
som kan uppstå vid genomförandet av LSS-insatser. Men den som är berörd – 
den enskilde och dennes gode man – kan inte använda sig av Lex Sarah. En stor 
brist i lagstiftningen!

sådana utan rädsla för påföljder. Det kan vara fråga 
om trakasserier eller ogrundade arbetsrättsliga på-
följder”, skriver man. Bakgrunden är att Kommunal-
arbetarförbundet har vittnat om att det förekommer 
repressalier och kanske till och med avsked från an-
ställning, för den som påtalar missförhållanden. 

Önsketänkande
Jag tror att en sådan öppenhet är ett önsketänkande 
av Socialstyrelsen. Risken för att utdefiniera sig ur ar-
betsgemenskapen är för stor och mobbning kan fö-
rekomma även bland vuxna. Hur undviker man det? 
Vem vänder man sig till när ingen lyssnar på en? 

De flesta lär nog tänka sig för både en och två gång-
er innan man rapporterar om det man anser vara ett 
missförhållande. Utan stöd från arbetskamrater och 
utan att ha rejält med fakta lär det inte ske.

De psykologiska och sociala följderna av en påtving-
ad rapportering av personalen är sannolikt orsak till 
att varken den tidigare eller den nu gällande lex Sa-
rah har någon framgång. 

Många tiger medvetna om att en utebliven rappor-
tering inte kan straffas. En och annan kanske skriver 
en anonym rapport och det händer att en anställd tar 
vara på sitt meddelarskydd och vänder sig till media. 
Den rättigheten, meddelarskyddet, borde man ha in-
formerat om i sin handbok. Liksom den fullt legitima 
handlingen att anonymt påtala brister i verksamheten 
till nämnden eller till den som bedriver verksamhe-
ten. Att göra på det sistnämnda sättet innebär inte 
att man formellt  har fullgjort sina skyldigheter enligt 
Lex Sarah, vad det nu kan innebära.

Gäller inte när personalen utsätts för hot
Skyldigheten att rapportera gäller inte när personal 
utsätts för hot eller övergrepp av den som får en in-
sats eller av anhöriga. Inte heller ska en minskad be-
manning, flytt till nya lokaler, ändrade scheman eller 
ordningsregler i en verksamhet rapporteras. De är ”i 
regel” inte sådana missförhållanden eller sådan på-
taglig risk för det, som ska rapporteras med stöd av 
lex Sarah, anser Socialstyrelsen. – Här tycker jag att 
Socialstyrelsen gör en oförsiktig generalisering.

Socialstyrelsen. Lex Sarah. Handbok för tillämpningen av bestämmelserna om Lex Sarah. Art.nr 2014-1-24, 
166 sidor. Kan beställas (138 kr) eller laddas ner gratis från www.socialstyrelsen.se
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Regler ska finnas
Varje verksamhet ska fastställa regler för vilka rutiner 
som bör gälla vid tillämpningen av lex Sarah, till ex-
empel vilka personer som ska informeras och vilka 
åtgärder som vidtagits med anledning av en rapport. 
Vi vet idag att en rapportering kan få tragiska följder 
för den som rapporterar även om det var berättigat. 
Därför bör man i varje verksamhet ange hur berörd 
personal kan ges psykologiskt och socialt stöd.

Handboken
Socialstyrelsen har gett ut en handbok på över 160 
sidor om tillämpningen av Lex Sarah. Den gäller även 
socialtjänstlagen. I handboken behandlas alla möjliga 

Lex Sarah består av §§ 23e, 24a–g i LSS

Enligt bestämmelserna ska

• anställda genast rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden 
till den som bedriver verksamheten

• den som bedriver verksamheten utreda och avhjälpa eller undanröja det rapporterade 
missförhållandet utan dröjsmål

• den som bedriver verksamheten, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, 
snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

juridiska och sociala situationer som följd av Lex Sa-
rah. Den är omöjlig att tillgodogöra sig för varje per-
sonal. Den är ännu ett exempel på hur Regeringen 
tror att man kan lagstadga goda levnadsvillkor istället 
för att verka för utbildning och fortbildning av perso-
nal och se till att varje verksamhet har en tillräckligt 
närvarande föreståndare och tillgång till experter.

Lex Sarah måste arbetas om och ge rättigheter för 
personalen – inte skyldigheter – att liksom  den en-
skilde och dess ombud, få framföra klagomål,  som 
ska utredas och dokumenteras.

     K G

En fusk-
delegation

F usket i välfärdssystemen ska bekäm-
pas, sa statsminister Stefan Löven 

i sitt  öppningsanförande till Sveriges 
Riksdag den 15/9.

”Ett arbete påbörjas för att komma 
tillrätta med missbruk kring personlig 
assistans och subventionerade anställ-
ningar. Välfärden ska skyddas från 
ekonomisk brottslighet. En ny fuskdele-
gation tillsätts.”

Dessutom lovade han mer pengar till 
funktionshinderrörelsen.

”M an får utgå från att de här personerna inte talar om 
när de mår sämre”. Det säger Monica Stjernsten FUB 

Västernorrland. Hon har vänt sig till landstinget med en krav-
lista på 11 punkter. Bland annat vill man att alla ska hälsoun-
dersökas en gång om året.

FUB skriver att många kvinnor på så kallade LSS-boenden 
aldrig kommer iväg på mammografiundersökningar eller cy-
tologprovtagningar. Det innebär i klartext att bröstcancer och 
livmoderhalscancer inte upptäcks lika snabbt.

– Idag vet man inte var ansvaret är, hos gode män, hos an-
höriga, hos personal på boenden eller hos de utvecklings-
störda själva, säger Monica Strjernsten. Hon jobbar själv på 
en gruppbostad i Härnösand och har en tioårig dotter med 
Downs syndrom.
Källa Allehanda.se

Bröstcancer 
upptäcks inte
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” Aerobic – A love story” är en ny, svensk film 
som handlar om en ung kvinna med utveck-
lingsstörning som inleder en kärleksrelation 

med en äldre, kufisk man. Filmen är regisserad av 
Anders Rune, som berättar att han alltid drivits av 
en önskan att utmana bilden av vilka som får före-
komma i media. Han vill att folk som inte ser ut 
som normen och som inte uppträder som normen 
ska få plats – det var upprinnelsen till historien om 
Maria och Janne. 

– Jag vill inte lägga mig i och ge pekpinnar, säger 
Anders Rune. Då kan en fin och känslig kärleks-
historia vara en bra ingång för att skapa diskussion 
och väcka känslor. 

Skådespelarna i filmen är utbildade och har inte 
egna funktionsnedsättningar. Men om någon så-
dan hade funnits tillgänglig vid inspelningstillfäl-
let så hade Anders Rune gärna valt henne istället. 

– Kanske kan filmen leda till att fler vill utbilda 
sig, ta plats och synas? 

– Vilka tycker du ska se din film?
– Folk som har fördomar om funktionshinder 

och kärlek.
– Det blir många det?
– Ja, filmen borde ha en jättepublik, skrattar An-

ders Rune. 
Håll utkik efter filmen. Efter att ha varit på biogra-
ferna kommer den att visas på landets skolor. 
     M K Graphic Design by Mathias Martinsen Foto & Form® www.mfofo.se

Best Actor
Cannes 

Underground
Best Actress

Cardiff
Best Film
Orlando

Best Film
Toronto

Best
Screenplay

Cannes 
Underground

AEROBICS

Directed by Anders Rune  Screenplay Niklas Holmgren Anders Rune  Cinematography Caleb Eike Smith  Music Juha Silventoinen   
Edited by Lars Gustafson  Producer Markus Strömqvist  Produced By Family Planning Film Fatale AB  Distributed by Picture Wings  

Marina Nyström    Victor Von Schirach    Madeleine MartinAEROBICS  
A LOVE STORY

A film by Anders Rune

Kärlek med förhinder
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       Antal personer   Antal tim/
                                                  person

2014  16 158         123,9
2013  15 866  121,2
2012  15 892  118,2
2011  15 967  115,5
2010  15 932  113,1
2009  15 748  110,3
2008  15 274  108,2
2007  14 896  105,9
2006  14 146  103,3
2005  13 393  101,2
2004  12 544    98,7
2003  11 759    95,7
2002  11 035    92,3
2001  10 953    90,6
2000    9 703    88,2
1999    9 083    85,5
1998    8 480    81,1
1997    7 923    76,9
1996    7 690    71,6
1995    7 289    68,5
1994    6 141    66,9

Assistansen ökar igen

Antalet personer som erhåller per-
sonlig assistans enligt LSS är fler 
än någonsin. Efter att ha minskat 

något mellan åren 2011 till 2013 så är det 
nu 16 158 som har personlig assistans. På 
samma sätt är det med antalet timmar per 
person, där har det skett en gradvis ökning 
och genomsnittet är nu uppe i 123,9 tim/
vecka.

Antalet personer som mister sin assistans, 
eller får minskad assistans vid tvåårskon-
trollen och antalet nybeviljade/avslag ver-
kar vara ungefär samma sedan 2008. Kan-
ske har det skett något fler avslag, men det 
är svårt att se att det skulle vara en trend. 
Det verkar inte heller som det skett någon 
övervältring av assistanskostnader på kom-
munerna. 

Kostnaden för den statliga assistanser-
sättningen ligger nu på 28,5 miljarder kr. 

Källa: Försäkringskassan.

Kärlek med förhinder

E n ny holländsk studie har visat att barn under 
fyra års ålder som sövts med narkos testat sämre 

i språk- och intelligenstester. Resultaten gäller främst 
hörförståelse och icke verbal IQ. Genom hjärnrönt-
gen upptäcktes en lägre densitet i vissa delar av den 
grå hjärnsubstansen hos de testpersoner som fått 
narkos före fyra års ålder. Dock fanns inga andra 
skillnader jämfört med barn som inte exponerats 
för narkos såsom förändringar i hjärnstruktur eller 
skillnader i hjärnsubstansen som funnits när man 
tidigare testat djur. 

Det går inte att säga att det är narkosen i sig som 
orsakat den nedsatta förmågan eftersom andra fak-
torer såsom ingreppet i sig, smärta eller associerad 
inflammation kan ha spelat in.
Backeljauw B. et al. Pediatrics. 
Läkartidningen

E n omfattande studie har gjorts på för tidigt föd-
da barn som visar att Sverige är bra på prenatal 

vård
Risken för kognitiva såväl som grava funktionsned-

sättningar samt även dödlighet är större ju tidigare 
barnets föds men studien visar även att barn med 
kognitiva svårigheter blir bättre efter 2,5 års ålder. 
Då omhändertagandet påverkar barnets framtida 
funktioner är en utveckling av vården ett måste me-
nar Elisabeth Olhager, docent och Mikael Norman, 
professor på Karolinska Institutet. Familjecentrerad 
vård, där vårdnadshavare får vara delaktiga och lär 
sig tolka barnets signaler har i både svenska och in-
ternationella studier visat sig hjälpa barnets kogni-
tiva utveckling samt förkorta vårdtiden.
Läkartidningen.

Narkos i tidig barndom 
kopplas till  sämre 

språkförmåga

Sverige bra 
på prenatal vård 

– men kan bli bättre
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”Så här är det att bo i gruppbostad”. 
Inte sällan under mina år som personal i grupp-
bostad har jag fått höra kommentarer som den. 

När nya personer flyttar in så ska de ”lära sig hur det 
är att bo i gruppbostad”, eller till och med ” i den här 
gruppbostaden”, eftersom man, rent av stolt och mer 
eller mindre medvetet, gett gruppbostaden en profil, 
en sorts ideologisk överbyggnad. Kanske löst inspire-
rad av någon pedagogik av något slag, som troligtvis 
några av dem som jobbat längst lärt sig på kurs för 
tjugo år sedan. Där såg de LJUSET och så skulle det 
vara på just deras gruppbostad. 

Jag vill inte raljera, verkligen inte, jag gillar när folk 
engagerar sig och jag har stor förståelse för personer 
som blir förförda av goda och färgstarka föreläsare, 
som har förmågan att förmedla ljuset de en gång själ-
va sett, hört, upplevt eller läst sig till. Men, inbakat i 
den här tanken att ”det här är rätta vägen” finns en 
rad problem. Ett av problemen är att man bryter mot 
själva grundtanken med LSS. 
När man väljer en metod, en 
pedagogik så väljer man ock-
så bort andra metoder och 
pedagogiker. Därmed väljer 
man också bort brukarens 
egen vilja, eller åtminstone 
naggar den betänkligt i kan-
ten

Till vardags har jag även ett 
annat arbete än att skriva för 
Intra eller att jobba i grupp-
bostad för personer med utvecklingsstörning eller 
autism. Jag jobbar i två olika projekt som drivs av ILI, 
Independent Living Institute. ILI är en funktionshin-
derorganisation som är sprungen ur den så kallade 
Independing Living-rörelsen, alltså personer som 
slåss för självbestämmande och oberoende.

Jag tänker att jag fått tillgång till ett slags facit. Ma-
joriteten av de assistansberättigade har inga intel-
lektuella funktionsnedsättningar utan ”bara” fysiska 
och nästan alla har personlig assistans. De säger helt 
frankt att så här vill jag ha det. Punkt. De är själva ar-
betsledare och assistenterna är deras personal. Något 
utrymme för tolkning finns inte och därmed heller 
inga diskussioner i någon personalgrupp om vad som 
är rätt eller fel.

Ett av de projekten jag jobbar i heter PA-tips, där 

PA står för Personlig Assistans. Det är en webbsida 
där assistansanvändare delar med sig av sina egna er-
farenheter och tipsar andra assistansanvändare om 
hur man kan lösa diverse problem i sin vardag. Na-
turligtvis är många tips av det praktiska slaget, om hur 
man kan tillkalla assistenten eller hur man kan göra 
en smidig förflyttning mellan rullstol och säng, men 
väldigt mycket handlar om hur man kan förhålla sig 
till att ha personlig assistans och inte sällan till sina 
assistenter.

Så, hur ser facit ut? Hur vill de ha sitt stöd? Vilka 
förväntningar har de på assistenterna? Svaret är, kort 
sagt, att det är en oändlig variation. 

Det är frapperande att läsa dessa intervjuer, lyssna 
på alla dessa olika röster, och bli varse den oändliga 
variation av syn på hur de vill ha det med sin assis-
tans. Och det var just det som var tanken, det som 
idéknäckarna till projektet hade i huvudet: det finns 
inte ett sätt att ha personlig assistans på utan oändligt 

många.
Ett av alla dessa ämnen som 

tipsen handlar om, och som 
man som personal på grupp-
bostad mycket väl känner 
igen, är till exempel frågan 
om huruvida man ska vara 
kompis med sina assistenter 
eller inte. Svaren är oändligt 
varierade: vissa assistansan-
vändare ser absolut inte sina 
assistenter som vänner utan 

enbart som ”deras armar och ben” som det brukar 
heta. De vill inte prata med assistenterna, vill inte äta 
tillsammans med dem, vill inte veta vad de sysslar med 
på sin fritid eller hur det är med deras barn. Samma 
personer tycker heller inte att assistenterna har något 
med deras privatliv att göra, vad de tycker eller tän-
ker . Det ämnet är förbehållet de ”riktiga vännerna”. 
Medan andra assistansanvändare tvärtom betraktar 
sina assistenter som sina vänner och mycket medvetet 
väljer assistenter som delar deras intressen och som 
de sedan strävar efter att få relativt djupa relationer 
till. Och sedan naturligtvis en oändlig mängd av varia-
tioner mellan dessa ytterligheter. 

Det enda som skiljer att stödja en person med in-
tellektuella funktionsnedsättningar från stödet till 
personer med fysiska funktionsnedsättningar är, el-

Den oändliga 
variationen 
att vilja leva sitt liv på

Krönika av Erik Tillander

”Hur vill de ha sitt stöd? 
Vilka förväntningar har de 
på assistenterna? 
Svaret är, kort sagt, att det 
är en oändlig variation.”
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Krönika av Erik Tillander

ler borde vara, inslaget av tolkning som uppstår när 
personen ifråga saknar eller har nedsatt förmåga att 
tydligt uttrycka sin vilja. (Därmed också en sorts be-
dömning om vad som är möjligt att gå till mötes.)

Det förhållandet att de bor i en gruppbostad och 
har andra personer med utvecklingsstörning som 
grannar borde inte alls påverka hur de ska få leva sina 
liv på något annat sätt än de möjligheter det ger: att 
de lever i ett (av förhoppningsvis flera) socialt nät-

verk. Att personalen i den gruppbostaden bestämmer 
sig för att de är en grupp som ska ha ungefär samma 
stöd på ungefär samma sätt, kan inte bli annat än en 
nackdel när man inser att vi alla har så vitt skilda öns-
kemål om hur vi vill ha det i våra liv.

Så, diskuterar ni kompetenshöjning på er gruppbo-
stad? Hoppa över nästa föresläsning och ta en tur på 
PA-tips hemsida istället!

Illustration: Christoffer Pettersson.
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Bättre brukarfokus 
                 genom strukturAv June Jansson och Tobias Skog

Brukarna deltar i en ständig utvärdering kring 
insatserna och i utvecklandet av sin genom-
förandeplan. Detta sker genom något som vi 

kallar ”Mitt samtal” som brukarna erbjuds minst fem 
gånger per år. Samtalen följer till stora delar en be-
stämd dagordning som säkerställer att brukaren får 
möjlighet att uttrycka sina åsikter kring de insatser 
denne behöver. Samtalen förs självklart anpassade 
utifrån individens kommunikationsnivå, exempelvis 
med pictogrambilder som stöd.

På våra enheter har varje brukare tillgång till de 
dokument som berör dennes insatser. De förvaras 
hemma hos brukaren i det vi kallar ”Min pärm”. Där 
finns t.ex. genomförandeplanen, anpassad efter bru-
karens förmåga att ta till sig information. Likaså finns 
beskrivningar för hur varje insats skall utföras, även 
de anpassade. För att brukare i så hög utsträckning 
som möjligt skall kunna ta egna beslut, driva sin vilja 

och sina önskningar, behöver de ha tillgång till och 
förstå dessa dokument.

Verktyg för olika situationer
Deras behov och vilja ligger bakom de individuella 
arbetsbeskrivningar som personalen följer varje dag. 
De brukare som får stöd med sin frukost skall inte 
varje morgon behöva svara på frågan om de vill ha 
mjölk i kaffet. Och, precis som de flesta, vill brukare 
följa sina morgonrutiner och inte följa de rutiner som 
den personalen just den dagen anser vara de bästa.

Vidare har verksamheten utvecklat ett system som 
beskriver olika specifika bemötanden som personal 
använder i arbetet med brukarna. Den kallas Primas 
verktygslåda och innehåller ett antal förhållningssätt, 
kallade verktyg. Bra personal är lyhörd för vilket be-
mötande som passar vilken brukare bäst i vilken situa-
tion, de har helt enkelt ett genomtänkt pedagogiskt 

Under åren har Södermalms grupp- och servicebostäder samt Teckentullens dagliga verksamhet i 
Stockholm utvecklat en struktur som värnar och bevakar LSS grundtankar kring självbestämmande, 
delaktighet, trygghet, kontinuitet och respekt för brukarens integritet. 
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förhållningssätt. Med verktygslådan kan personalen 
berätta för varandra vilka ”verktyg” som de tycker 
fungerar bäst, eller som fungerade bra i just den spe-
cifika situationen. Detta nedtecknas sedan i arbetsbe-
skrivningarna vilket gör att även personal, som kan-
ske inte tidigare varit i just denna situation, eller som 
ännu inte känner brukaren tillräckligt väl, använder 
ett bemötande och förhållningssätt som brukaren be-
höver och trivs med. 

Brukaren styr skutan
Vissa kan uttrycka att struktur dödar den spontana 
kraften hos personalen; ”det är så roligt när vi bakar 
bullar eller spelar fotboll ute på allmänningen”. En 
del personal uppskattar just den delen av arbetet, att 
det känns fritt och att dagarna ser så olika ut; ”Det är 
så härligt att få hitta på något roligt för brukarna”. 
Men för vem är då dagen ordnad? I vår verksamhet 
kan dagarna se väldigt olika ut, men det spontana sker 
på brukarnas initiativ. För Lisa kanske inte vill ha bul-
lar och bollar och skall då inte behöva känna sig tråkig 
när personalen kommer glada i hågen andra dagen i 
rad med förslag om picknick med fotboll. Dock kan 
vissa brukare vara i behov av verktyget ”Sätta igång”, 
när personalen är den som startar en aktivitet, men 
då är det viktigt att de också använder verktyget ”ge 
val” eller ”söka val”, beroende på brukarens nivå, så 
att det ändå är brukaren som styr vart skutan skall gå.

Vi märker att struktur ger en effektivitet kring insat-
serna t.ex. gällande planering, som skapar bra förut-
sättningar för spontana aktiviteter. Det blir lättare att 
få en översikt över dagen och på så sätt blir det lättare 

att kunna flytta runt insatser om brukaren så önskar 
och lättare se var det finns utrymme att göra det där 
roliga som plötsligt dök upp.

Med vår utvecklade struktur säkerställer vi att bru-
karen är den som sitter i förarsätet. Den förmedlar 
även en kultur där personalen tydligt förstår att det är 
brukaren som bestämmer över sin egen vardag. 

Ingenting kan ersätta bra personal men det är av 
vikt att bra personal kan ersättas. En brukares trygg-
het och kontinuitet kan inte stå och falla med ifall en 
personal slutar, tar föräldraledigt eller går i pension.  
Personalens kunskap måste sättas på pränt och följa 
brukaren vidare oavsett om det är Pelle, Kalle eller 
Eva som står för stödet. 

Stockholms stads kvalitetsutmärkelse
Vid två tillfällen, 2000 och 2009, har Södermalms 
grupp- och servicebostäder samt Teckentullens dag-
liga verksamhet vunnit Stockholms stads kvalitetsut-
märkelse. När privatiseringen skedde 2010 blev vi 
Prima LSS konsult AB och vann med vårt anbud och 
fick fortsätta driva verksamheten utifrån det som vi 
skapat under dessa nu tjugo år. Vi hoppas få fortsätta 
med detta även efter att vårt nuvarande avtal med 
Stockholms stad går ut sista december 2016. Annars 
får vi hoppas att vår struktur gör att vår kunskap kring 
brukarna och att vår kultur med tydligt brukarfokus 
lever vidare, även om vi inte är kvar.

Och så hoppas vi vinna kvalitetsutmärkelsen då vi 
ställer upp i år igen, man skall aldrig sluta försöka bli 
bättre.

June Jansson och Tobias Skog förestår fem LSS-verksamheter på Södermalm, två gruppbostäder, två service-
bostäder och en daglig verksamhet. Tre av enheterna riktar sig till personer som är döva med en utvecklings-
störning. 
  June har arbetat som ledare och chef inom omsorgerna sedan 1977. Hon var med och startade Sveriges 
första gruppbostad, som riktade sig till döva med utvecklingsstörning där det var av stor betydelse att stö-
det skulle ges på de dövas villkor med teckenspråk. June övertog ledningen för Södermalms grupp- och 
servicebostäder 1994 som en direkt följd av Estonias förlisning där nästan en hel personalstyrka gick bort. 
Den katastrofen påvisade med sorgliga förtecken i vilken hög grad brukarna var beroende av sin personal, 
inte bara som stödgivare, utan även som kunskapsbärare. En hel personalgrupp försvann i djupet och med 
dem all upparbetad kunskap och erfarenhet kring brukarnas behov, både de vardagliga och de mänskliga. I 
arbetet som följde var det därför av vikt att skapa en verksamhet där brukarna stod trygga oavsett vem eller 
vilka som skulle ge dem stöd. 
  ”I dagens samhälle kan personalomsättningen emellanåt vara hög och då blir det av ytterligare vikt att kun-
skapen kring hur brukaren vill ha sitt stöd finns i strukturen och inte enbart i medarbetarnas goda minne.”, 
säger June
   Tobias kom till Södermalms grupp- och servicebostäder vid privatiseringen 2011, då socialstyrelsen ställde 
högre krav på antal enheter per chef i privat regi. Han hade tidigare främst arbetat som psykolog inom Habi-
literingen och även varit aktiv i POMS, habiliteringspsykologernas yrkesförening.
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Gustav Henriksson och Felix Swahn träffades 
första gången när de gick på lågstadiet i sär-
skolan. Sen skildes deras vägar åt. Felix van-

trivdes i särskolan och trots sina svårigheter fick han 
prova att börja i en vanlig lågstadieklass med assistent. 

Gustav fortsatte i särskolan och sedan i specialklass. 
Idag går Felix på en KY-utbildning där han läser ani-

mation och experimentfilm. Han behöver inte längre 
någon assistent. Gustav läser upp högstadiet på Kom-
vux och ska sen fortsätta att läsa in gymnasiet. I år fyl-
ler de 22 år och har blivit vuxna. Men att få känna sig 
vuxen när man har en funktionsnedsättning är inte 
alltid självklart. Vi träffas hemma hos mig. 

Vad betyder det egentligen, att vara vuxen?

– Det innebär att man ska ta ansvar, dammsuga och 
ta hand om disken, svarar Gustav.

Jag pekar på mitt eget diskberg som är några da-
gar gammalt bakom min rygg och frågar: är jag inte 
vuxen då?

– Jo det är du ju, skrattar Gustav. 

Men du tycker att det finns krav som en vuxen person ska 
leva upp till?

– Mja, jo 

Om man inte kan leva upp till kraven, är en person inte 
vuxen då?

– Jo men kanske en omogen vuxen, säger Felix.

Känner ni er vuxna?

Felix: Ja,  men jag blir ibland som en lekfull liten ung-
dom också.
Gustav: Vad vill du göra då?
Felix: Jag vill leka och göra bus. Se på filmer som ung-
domar tycker om och fjanta till lite.
Gustav: Jag också, det tycker inte jag är så farligt.

Vad finns det som är bra med att bli vuxen?

Felix: Man får bestämma själv över sitt eget liv och 
man har en större frihet att få det liv man drömmer 
om än om man var barn. Man kan tjäna egna stålar. 

Känner ni att det är skillnad nu från när ni var barn?

Gustav:  Jag brukar gå till en kyrka på deras verksam-
het för ungdomar. Det var för ungdomar som gick i 
högstadiet och gymnasiet och jag brukade prata med 
dem. Men pastorn där är väldigt fixerad vid ålder och 
sa till mig att jag är ju en riktig man nu och borde 
umgås med folk i min egen ålder. 

Barn – vuxen – ung – gammal så ser livets gång ut. Men övergången från att vara ett barn och sedan 
vuxen innebär mer än att uppnå en viss ålder. Att ha rätten att bestämma över sitt eget liv.

Vuxen
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Varför tror du han sa så?

Gustav: För att det kunde se konstigt ut inför föräld-
rarna som hämtade sina barn om en 22-åring satt där 
och pratade med deras 13-åring. De kanske skulle 
undra varför jag ville prata med deras barn. Fast de 
som jobbar där vet ju att jag är schysst.

Men du tyckte inte åldern spelade någon roll?

Gustav:  Nej, jag brukade fråga om hur deras liv ser ut 
så jag ska förstå hur det är att gå i högstadiet eftersom 
jag inte har gjort det. Man kan lätt tro att alla bara 
simmar i kompisar till exempel, men nu vet jag att så 
är det ju inte.

Så det är ett sätt för dig att ta igen tiden du gick i special-
klass och förstå vad andra har upplevt?
Gustav: Ja exakt! Då lär jag mig om hur ungdomar har 
det i högstadiet.

Det låter som en smart strategi.

Gustav: Men pastorn förstod inte det. Så nu är grup-
pen bara för ungdomar. Men det är okej.

Känner ni någon gång att ni blir behandlade som barn på 
grund av att ni har en funktionsnedsättning?

Gustav: Ja jag gick på en fritidsverksamhet för unga 
vuxna med funktionsnedsättningar förut. Men jag 
kunde inte gå dit mer. Jag klarade inte av det. Titta 
bara på hur deras logga ser ut.

Gustav visar upp en bild på en visserligen fin logga 
men den ser kanske mer ut som att den representerar 
en verksamhet för barn än vuxna. 

– Zebran ... låter inte det som en verksamhet för 
barn?
Jo det gör det.
– Jag sa det till dem. En i personalen ville att jag skulle 
spela spel när jag var där, men det ville jag inte.  ”Jag 
förstår inte varför du inte bara kan prova, Gustav” sa 
hon, om och om igen. Nästa gång vi träffades också. 
Jag pratade med chefen och då hade den personalen 
sagt att jag inte ville göra de aktiviteter som de före-
slog. Jag ville inte baka, rita, spela spel eller pyssla.

Hm, det låter ju som sånt barn gör på dagis..
– Ja, eller hur! 

Gustav visar fler bilder, det är närbilder på muffins 
med glasyr och rulltårta dekorerad med strössel.

Gustav: Titta, det är ju verkligen som på dagis. Strös-
sel! 

med hinder
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I vetenskapen delas ålder in i tre delar: 
 kronologisk ålder,  fysiologisk ålder och social ålder

Den kronologiska åldern är det faktiska antal år en person har levt. Den fysiologiska åldern är vilket tillstånd 
en persons kropp befinner sig i och innefattar även den psykologiska åldern. Den sociala åldern är ett bredare 
begrepp som täcker såväl den ålder en person själv upplever sig vara i,  som vilken ålder omgivning uppfattar 
att en person befinner sig i. Sociala normer kring hur ett barn, en ungdom eller en vuxen ska vara och inte 
vara ingår i vad vi definierar som ett vuxenblivande.

I boken Bara funktionshindrad skriver den norske sociologiprofessorn Johans Tveit Sandvin om hur forskning 
har sett ut kring ålderskategorier och funktionsnedsättningar. Han menar att barn och personer med funk-
tionsnedsättningar delar flera viktiga beskrivningar med varandra. Grupperna är underordnade vuxna, de 
representeras av andra (familj eller personal), de bedöms vara mindre kompetenta än vuxna, de är berövade 
medborgerliga rättigheter och de är sårbara och därmed beroende av andra. 

Något som skiljer dem åt är dock att omgivningen förhåller sig till barn och personer med funktionsnedsätt-
ningars framtid på olika sätt. Barn får vara i utveckling mot senare roller som unga och vuxna. Fokus ligger 
på att införliva sociala normer och själständighet. Deras omgivning vet att barnet en dag själv kommer att 
bestämma över sitt eget liv. Personer med funktionsnedsättningar går lätt miste om det bemötandet på grund 
av sitt framtida behov av omsorg och sitt beroende av andra. 
Läs mer: Lars Grönvik, Mårten Söder. Bara funktionshindrad? Intersektionalitet och funktionshinder. Gleerups. 2008. 
216 sidor. 255 kr. www.gleerups.se

De kanske tänkte att ni skulle lära er något ni kunde an-
vända när ni flyttade hemifrån?

Gustav: Men vi bakade ju med pulvermix! Då kan man 
faktiskt bara lika gärna låta bli.

Ja, då lärde ni ju er inte så mycket ... vad ville du göra när 
du var där då?

Gustav: Prata med personalen. Bara sitta och prata. 
Ställa frågor om olika saker.

Det var viktigt att du själv skulle få bestämma vad du ville 
göra där?
– Ja.

Vad händer med en person när han eller hon blir behand-
lad som ett barn?

Gustav:  Man blir bitter, känner sig förnedrad och ur-
löjlig. Till slut tror man nog själv att man är ett barn. 
När jag känner mig behandlad som ett barn tror jag 
att folk inte tar mig på allvar, de ser mig inte som 
en person. Jag blir så ledsen när jag tänker på min 
kompis. Han jobbar på en daglig verksamhet och han 
tjänar 11 kr i timmen. 5 kr efter matavdrag. Han går 
upp kl. 6 varje morgon och går ut med hunden sen 
åker han till jobbet. Han bad en personal om tejp 
för att sätta upp en lapp. Då sa hon ”Men vad duktig 
du är som kan sätta upp en lapp helt själv”. Så kan 
man ju inte prata med folk! Han gillar inte att vara 
där, för de behandlar alla deltagare som barn. De går 
en promenad en timme i veckan. Då går personalen 
längst fram och pratar och deltagarna går efter. Som 
på dagis! Han tycker det är förnedrande. Min kompis 
var annorlunda förut, han hade hopp. Nu orkar han 
inte ses eller prata så ofta. 

Många personer med funktionsnedsättningar ses aldrig 
som vuxna av omgivningen. De går från att vara barn till 
gamla.

Felix: När jag var yngre hade jag oroskänslor att jag 
inte skulle få det liv jag ville ha. Ett liv bland alla andra 

vanliga människor. Jag var bara ett litet barn som inte 
kunde uttrycka mig. Så andra bestämde åt mig. 

Du har varit orolig att det skulle bli så igen?

– Ja. Att folk inte ska ta mig på allvar, inte lyssna på 
mig och säga nä det här går inte Felix.

Känner du att folk kan behandla dig som ett barn nu?

Felix: Ja Ibland kan det kännas svårt. När man ser att 
andra blir bemötta annorlunda så kan man tänka att 
andra har mer rätt än vad man själv har. Då vill man 
vara med dem för att se hur de gör. Ibland kan det 
kännas skönt för då kan man känna en extra trygghet. 

Så det är skönt att bli behandlad som ett barn?

Felix: Ja, men i längden känns det inte helt rätt. Ibland 
kan jag sluta tro på mig själv och tänka att jag aldrig 
kan bli vuxen.

Varför kan folk bemöta personer med funktionsnedsätt-
ningar som barn?

Gustav: Vi med funktionsnedsättningar är redan så 
segregerade i samhället, det spelar ingen roll om du 
har Aspergers syndom eller något grövre för det är 
samma segregation. Det har vi gemensamt. Vi går i 
specialskolor, går i specialverksamheter, speciella 
sommarläger och har andra slags jobb. 
Felix: Personer med funktionsnedsättnigar kanske lär 
sig saker på ett annat sätt men folk är ovana vid det 
och tror att man kan behandla dem som barn. De kan 
tro att ens känslor inte är på riktigt och att man kan 
hitta på vad som helst. Vuxna har erfarenhet och då 
tror folk på den personen. Men vuxna kan också hitta 
på och ljuga! Bara för att man har svårt att uttrycka 
sig eller är annorlunda betyder inte det att man inte 
ska tas på samma allvar som andra vuxna människor!
                                                                                  SH
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E tt redskap för alla som är 
engagerade i stödet till 

personer med funktionshinder
Det finns två lagar som ger 

personer med funktions-
hinder rätt till stöd i sin 

livsföring: Socialtjänstlagen, SoL, 
och Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS. Dess-
utom finns Socialförsäkringsbalken 
som reglerar statens ersättning för 
personlig assistans.
LSS riktar sig till dem som har stora 
funktionshinder och ett omfattande 
behov av stöd och service. SoL riktar 
sig rent allmänt till dem som, på grund 
av fysiska, psykiska eller andra skäl, har 
betydande svårigheter i sin livsföring 
LSS-insatserna är gratis, bortsett från 
bostad, fritidsverksamhet och kulturella 
aktiviteter, medan kommunen har rätt att 
ta betalt för SoL-insatser. 
   Den enskilde skall genom insatserna en-
ligt LSS tillförsäkras goda levnadsvillkor, till 
skillnad från skäliga levnadsvillkor i SoL.
Ungefär dubbelt så många personer med 
funktionshinder får stöd genom LSS som 
genom SoL.
  Förutom SoL och LSS finns skrivningar i Häl-
so- och sjukvårdslagen, Förvaltningslagen och 
Lagen om registerkontroll som berör stödet till 
personer med funktionshinder. Dessutom finns 
en rad regeringskommentarer, allmänna råd 
från socialstyrelsen, prejudicerande domslut och 
andra föreskrifter som är bra att känna till.
Allt detta, lagtexter, kommentarer och föreskrif-
ter har vi samlat i en skrift. Där finns dessutom 
bestämmelserna som reglerar god manskapet, 
tillsynen, MAS och registerkontroll. Där finns en 
genomgång av skillnaderna mellan SoL och LSS 
och en redovisning av de grundläggande principer 
som ligger bakom arbetet med ett inkluderande 
samhälle. 

Intras LSS-skrift gavs ut första gången 1994. Alltef-
tersom stödet och lagstiftningen förändrats har vi 
arbetat om skriften och tryckt upp nya upplagor. 
Under årens lopp har handläggare, anställda och 
andra engagerade använt sig av skriften för att ta 
reda på vad som faktiskt är bestämt. Det är många 
som tycker olika saker – men om man vill vara säker 
på vad som faktiskt gäller är Intras LSS-skrift ett 
givet redskap!

Pris 160 kr. Pris från 10 ex: 140 kr/st. 
Porto tillkommer.
Beställ från: www.tidskriftenintra.se
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V ad det betyder att ha varit elev i särskolan för 
vilken sysselsättning man får som vuxen har 
diskuterats så länge särskolan funnits. De se-

naste 20 årens utveckling med mer än en fördubbling 
av antalet elever i särskolan och en kraftigt ökad efter-
frågan på daglig verksamhet enligt LSS har förstärkt 
föreställningen om att den absoluta majoriteten gym-
nasiesärskoleelever har sysselsättningen daglig verk-
samhet efter skoltiden. Det skulle innebära att många 
därmed riskerar en roll som ”omsorgstagare” för res-
ten av livet eftersom inlåsningseffekten i daglig verk-
samhet enligt tidigare studier är betydande; endast 
ett fåtal individer som beviljats daglig verksamhet går 
vidare i någon form av anställning på arbetsmarkna-
den. 

Sedan januari 2011 pågår på Högskolan i Halmstad 
projektet Särskolan – och 
sen? som finansieras av 
företaget MISA AB. Det 
övergripande syftet är att 
öka kunskaperna om sys-
selsättning och etablering 
i arbetslivet för personer 
med gymnasiesärskolebak-
grund. Projektet bygger på ett nyupprättat nationellt 
register över 12 269 elever som gick ut gymnasiesär-
skolan i Sverige mellan 2001 och 2011. Registret är en 
totalundersökning som omfattar alla som under de 
åren tog studenten (med visst förbehåll – se nedan). 
Grunden för registret utgörs av information från de 
f.d. elevernas slutbetyg.

Slarvig hantering av betygsdokument
Dokumentet ”Slutbetyg” är en allmän handling, 
oavsett om den upprättats inom gymnasieskolan el-
ler gymnasiesärskolan. Kommunerna är skyldiga att 
skyndsamt lämna ut kopior på slutbetyg när en sådan 
begäran inkommer. Med offentlighetsprincipen i 
ryggen och med godkännande från etikprövnings-
nämnd samt tydlig information om hur de insamlade 
uppgifterna skulle hanteras ställde vi hösten 2011 en 
begäran till alla svenska kommuner om slutbetyg för 
alla elever som gått ut den svenska gymnasiesärskolan 
mellan 2001 och 2011. 

Det visade sig dock ganska snart att hela årskursers 

betygsdokument saknades i arkiven hos en del kom-
muner. Man hade helt enkelt inte haft några rutiner 
för att vare sig upprätta eller hantera dokumenten och 
flera kommuner gjorde egna interna bedömningar 
kring utlämnandet, bedömningar som går stick i stäv 
med offentlighetsprincipen. Någon kommun ringde 
runt till f.d. rektorer för att på så vis kunna skapa listor 
över tidigare elever och en annan kommun förstod 
inte vilka dokument som efterfrågades och skickade 
därför en hel låda med intyg som visade vilka som pas-
serat kraven för ”G” i ämnet Hälsa och Idrott. Brister-
na i hanteringen av de f.d. gymnasiesärskolelevernas 
slutbetyg är i sig ett viktigt resultat eftersom det riktar 
ljuset mot en strukturell diskriminering och noncha-
lans gentemot avgångselever i gymnasiesärskolan som 
förekom i ett antal svenska kommuner. Några motsva-

rande brister i hanteringen 
av slutbetygen för elever 
som gått ut den s.k. vanliga 
gymnasieskolan finns inte 
rapporterade.

Trots bristerna skickades 
drygt 12 000 slutbetyg in 
och dessa bildar idag un-

derlag för registret HURPID (Halmstad University 
Register of Pupils with Intellectual Disability). HUR-
PID har inför analyserna i projektet kopplats ihop 
med LSS-registret som finns hos Socialstyrelsen och 
som visar vilka LSS-insatser en person har samt Statis-
tiska Centralbyråns LISA-registret som har uppgifter 
om arbete, aktivitetsersättning m.m. Den information 
som samkörningen mellan de tre registren bildar ger 
bred och innehållsrik kunskap om hur sysselsättning-
en ser ut för dem som tidigare gått i gymnasiesärsko-
lan. 

Överraskande resultat
De första analyserna ledde fram till en uppdelning i 
fyra olika grupper av efter(sär)gymnasiala sysselsätt-
ningar: daglig verksamhet, förvärvsarbete, studier och 
”någon annanstans” (dvs varken i daglig verksamhet, 
förvärvsarbete eller i studier). Resultaten visar att år 
2011 hade knappt hälften av de 12 269 av de f.d. gym-
nasiesärskoleeleverna, 47 %, sysselsättningen daglig 
verksamhet, något mer än femtedel, 22,4 %, hade ett 

Särskolan 
        - och sen då?

”Det visade sig dock ganska 
snart att hela årskursers 
betygsdokument saknades 
i arkiven hos en del kommuner.” 

Vad händer efter gymnasiet för elever som gått ut gymnasiesärskolan? En unik studie från högskolan 
i Halmstad har kartlagt de fd eleverna och resultatet visar att uppfattningen om att eleverna per auto-
matik hänvisas till daglig verksamhet inte stämmer.

Av Jessica Arvidsson och Magnus Tideman
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förvärvsarbete som generade lön och 6 % studerade 
(eftersom man om man gått i gymnasiesärskola inte 
är behörig att söka in till högskola/universitet så rör 
det sig om studier på t.ex. komvux eller folkhögsko-
la). Den fjärde gruppen – de som varken hade daglig 
verksamhet, förvärvsarbete eller studerade – utgjorde 
en fjärdedel, 24 %, av samtliga.

Det är framförallt tre resultat som överraskar och 
som utmanar rådande föreställningar om efter(sär)
gymnasial sysselsättning. För det första är det en läg-
re andel än förväntat som har sysselsättningen dag-
lig verksamhet. För det andra är en det högre andel 
än förväntat som har ett förvärvsarbete, även om det 
bara är 339 st (2,8 % av samtliga) som har ett arbete 
utan några subventioner (de flesta har lönebidrags-
anställningar eller liknande). Framförallt är det i små 
privata företag som man är 
anställd och resultaten visar 
även att det är en betydligt 
större andel män än kvin-
nor som får ett lönearbete. 
För det tredje, och kanske 
den allra största överrask-
ningen, är det en betydligt 
större andel än förväntat som varken återfinns i dag-
lig verksamhet, i förvärvsarbete eller i studier. De har 
så att säga hamnat utför systemet och vilka de är och 
vad de gör är just nu föremål för en särskild studie av 
Renee Luthra, doktorand vid Högskolan i Halmstad. 

Betydande kunskapsbrist
Att etablera sig på arbetsmarknaden är en central del 
av det vuxna livet. Hela det svenska välfärdssystemet 
är uppbyggt kring tanken om att människor som är i 
arbetsför ålder arbetar. Men att ha en sysselsättning är 
naturligtvis inte bara centralt i samhällets ögon utan 
även viktigt för den enskilde. En sysselsättning – och 
en inkomst – påverkar en persons ekonomi och ma-
teriella villkor, bidrar till att skapa en struktur i var-
dagen, medför kontakter och erfarenheter utanför 
den egna familjen, medverkar till att skapa mening i 
tillvaron och till personlig status och identitet. Dessa 
förhållanden gäller i alla avseenden även personer 
som har gått i gymnasiesärskolan, men lönearbete har 
sällan setts som ett möjligt alternativ för dem. 

Bristen på kunskap om unga vuxna med intellektu-
ell funktionsnedsättning i allmänhet och arbetslivet 
efter gymnasiesärskolan i synnerhet, är betydande 
och forskningen på området är mycket begränsad. 
Tidigare studier, som bygger på små urval, ger inte 
kunskap om hur det ser ut för gruppen i stort. Per-
soner som har gått i gymnasiesärskolan förekommer 
inte heller så ofta i den nationella statistiken och har 
hittills varit i det närmaste ”osynliga” i offentliga kart-
läggningar och uppföljningar. Skolverket har t.ex. 
inte rätt enligt Personuppgiftslagen att samla in upp-
gifter på individnivå och kan med andra ord inte följa 
upp eleverna och se hur det går för dem efter skolan.

Nu kan vi för första gången diskutera utifrån fakta 
istället för gissningar. Analyserna av varför f.d. gym-
nasiesärskoleelever har olika typer sysselsättning när 

de slutat skolan pågår för 
fullt. Framöver kommer 
vi bl.a. kunna presentera 
unika kunskaper om vilka 
de kvinnor och män är som 
etablerat sig på den öppna 
arbetsmarknaden och har 
ett förvärvsarbete, om vil-

ken betydelse det har vilket program man gått och 
var i landet man bor när det kommer till olika typer av 
sysselsättningar samt kunskaper om sambandet mel-
lan föräldrarnas födelseland samt utbildningsnivå 
och de f.d. elevernas typ av efter(sär)gymnasial sys-
selsättning. 

Mer forskning behövs
Nästa fråga blir hur samhället kan utveckla stödet 
så att alla som gått gymnasiesärskolan får möjlighet 
till det arbete/den sysselsättning de vill ha? Man kan 
också fråga sig hur det kommer att se ut framöver –
kommer t.ex. den nya gymnasiesärskolan (från 2013) 
att innebära större möjligheter till arbete? För att 
kunna svara på den typen av frågor krävs mer av det 
som länge varit en bristvara i Sverige: forskning som 
bygger på totalundersökningar, dvs omfattar alla, och 
som följer personer över tid. Vi hoppas att vår unika 
studie bara är den första i en lång rad.

”en betydligt större andel än 
förväntat varken återfinns i 
daglig verksamhet, i 
förvärvsarbete eller i studier.”

Jessica Arvidsson, doktorand i Hälsa & Livs-
stil inriktning Handikappvetenskap (som 
beräknas disputera våren 2016).
Magnus Tideman, professor i Handikapp-
vetenskap, huvudhandledare för Jessica 
Arvidssons och Renée Luthras avhandlings-
arbeten vid Högskolan i Halmstad.
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M ellan åren 2010 och 2013 rapporterade 
kommunerna nästan 10 000 LSS-beslut som 
inte hade verkställts. De LSS-beslut som 

kommunerna haft svårast att klara av var bostad för 
vuxna och kontaktperson.

Straffavgift
För att komma till rätta med väntetiderna fattade riks-
dagen beslut om att införa en skyldighet för kommu-
ner att rapportera beslut som inte verkställts inom tre 
månader. Man ska rapportera detta till IVO, till kom-
munens revisorer och till kommunfullmäktige. Man 
införde också en straffavgift som en kommun får be-
tala om den dröjt oskäligt länge med att verkställa ett 
beslut eller en dom. Över hälften av de ansökningar 
om särskild avgift som förvaltningsrätten behandlat 
har rört LSS-beslut.

Ingen minskning av väntetiderna
Enligt IVO har detta lett till en större medvetenhet i 
kommunerna om rättighetslagstiftningen och om be-
hovet av planering, vilket var en av avsikterna. 

Trots det har inte väntetiderna minskat. Lagstift-
ningen har ”haft en begränsad effekt.” 

”När det gäller boende handlar svårigheterna främst 
om brist på resurser, brister i planering och svårighe-
ter till följd av komplicerade byggprocesser som kom-
munerna inte helt kan styra över själva.”, skriver man. 
”Människor vill idag också i högre utsträckning själva 
kunna välja boende vilket kan medföra längre vänte-
tider.”

När det gäller kontaktperson handlar svårigheterna 
främst om att rekrytera och matcha individer. 

Negativa konsekvenser
Man har också sett några negativa konsekvenser av 
lagstiftningen:

• Synen på vad som är omedelbar verkställighet och 
skälig väntetid har förändrats. Genom att införa kra-
vet att rapportera beslut som inte verkställts inom tre 
månader har det i kommunerna ibland kommit att 
uppfattas som att kommunen har tre månader på sig 
att verkställa beslut. Uppfattningen står i strid med 
lagstiftningen, som säger att beslut gäller omedelbart 
och ska verkställas inom skälig tid. 

• Ärenden avslutas ibland när den enskilde tackar 
nej för att kommunen inte ska behöva rapportera be-
slutet som ej verkställt. Ibland förekommer också att 
ärendet avslutas utan att en ny bedömning görs och 
att avslagsbeslut inte fattas. Detta innebär att den en-
skilde inte kan få sin sak prövad. 

• Tidsbegränsade beslut fattas ibland för att kom-
munen inte ska riskera att ärendet blir föremål för 
särskild avgift. Det förekommer även att kommuner 
fattar beslut som är kortare än tre månader för att helt 
undvika rapportering. 

• Det förekommer att kommuner väntar med att 
fatta beslut tills det går att verkställa. 

• Det förekommer att prioriteringar görs utifrån 
rapporteringsskyldigheten. Det kan innebära att 
kommunen exempelvis erbjuder det boende man för 
tillfället har tillgång till istället för att tillmötesgå den 
enskildes önskemål. I vissa fall kan också prioritering-
ar göras som följd av rapporteringskravet då personer 
med större behov trängs undan av personer som ris-
kerar att inte få sin insats verkställd inom tre månader. 

I väntan på...

Människor kan få vänta oskäligt länge på 
insatser som de beviljats av kommunen enligt 
SoL och LSS, skriver Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO) i en rapport till regeringen. 
För att komma till rätta med detta vill man 
förbättra sin tillsyn. Däremot tycker man att 
kommunerna ska slippa att rapportera till IVO 
om de beslut man inte verkställt. 
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gande i organiserade underhållnings- och kulturakti-
viteter är klart koncentrerade till helger med början 
på fredag eftermiddag/kväll. Men det gäller inte alla. 
Ungefär en tredjedel har under veckan varken träffat 
anhöriga eller deltagit i organiserade underhållnings- 
och kulturaktiviteter. Det rör sig mest om kvinnor, de 
med svår intellektuell funktionsnedsättning och äldre 
personer. 

I genomsnitt ägnar sig personerna i studien unge-
fär tre timmar per vecka åt organiserade och oorga-
niserade fritidsaktiviteter, cirka 40 procent av denna 
tid tillsammans med personal. Ungefär hälften har 
inte deltagit i någon organiserad eller oorganiserad 
fritidsaktivitet under den vecka som studerats. Delta-
gande är vanligare bland män, bland dem som har en 
måttlig nivå av intellektuell funktionsnedsättning och 
de i åldersgruppen 40–49 år.  

       K G

Kommunerna kritiska
Många kommuner är också kritiska till rapporterings-
kravet och den särskilda avgiften och menar att syste-
met medför onödig administration. 

Kommunernas egna förslag på att minska proble-
men med väntetider handlar främst om mer resurser 
för att bygga bostäder, förenklade byggprocesser och 
begränsningar i den enskildes möjligheter att tacka 
nej till erbjudande om insats. När det gäller svårig-
heterna att verkställa beslut om kontaktperson och 
kontaktfamilj anser många att det är en svårighet att 
kommunerna är helt i händerna på det civila samhäl-
let. Kommunerna har dock inte kunnat ge några kon-
kreta förslag på hur man ska kunna komma tillrätta 
med svårigheterna att verkställa dessa insatser.

Ta bort rapporteringsskyldigheten
IVO föreslår nu att man ska ta bort skyldigheten att 
rapportera till IVO. Hanteringen av dessa rappor-
ter har kostat mycket pengar (ca 15 milj kr/år) som 
skulle kunna användas bättre, anser man. Istället vill 
man öka tillsynen av de kommuner som har problem 
med att verkställa sina beslut. Hur man ska kunna veta 
vilka kommuner som har problem med sina beslut 

Hur länge ska man behöva vänta. En uppföljning av rapporte-
ringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade. IVO. 2014. 80 
sidor. Artikelnr: IVO-2014-26. Kan laddas ner från www.ivo.se

när man inte längre får rapporter om detta, skriver 
man inte.

Däremot vill IVO att rapporteringsskyldigheten till 
revisorer och kommunfullmäktige ska finnas kvar. På 
så vis kan IVO begära in dessa rapporter när man an-
ser att det behövs.

IVO tycker inte heller att straffavgifterna har fung-
erat så bra. Man vill ha tydligare regler runt dessa och 
man vill att det ska införas någon typ av schablonbe-
lopp.  Så här skriver man: ”Vi bedömer att den sär-
skilda avgiften har haft en marginellt avskräckande 
effekt, bland annat på grund av att beloppen är låga 
och att det inte finns någon tydlig förutsägbarhet i 
vilka belopp domarna utmynnar i. Schablonbelop-
pen bör vara knutna till de olika insatserna. På så sätt 
kan förutsägbarheten vad gäller avgifternas storlek bli 
större. Schablonbeloppen bör också sättas så högt att 
de får en avskräckande effekt.”

       K G

Stockholms stad har undersökt hur vuxna boen-
de på gruppbostad tillbringar sin fria tid, vad de 
gör, var de bedriver olika aktiviteter samt i vilken 

utsträckning de är ensamma eller tillsammans med 
andra. 

De aktuella gruppbostäderna drivs i såväl kommu-
nal som privat regi i Stockholms stad. Personerna som 
deltar i studien har gjort det av fri vilja.

I undersökningen har uppgifter insamlats för tid-
punkterna 7.00–23.30 på helger och 15.00–23.30 på 
vardagar. Studiegruppen omfattar totalt 58 personer 
från 22 gruppbostäder från två likvärdiga undersök-
ningar 2011 och 2013 i åldern 20–66 år med olika ni-
våer av intellektuell funktionsnedsättning. 

Resultaten visar att en stor del av tiden – oberoende 
av om det handlar om vardagar eller helger – ägnas 
åt vardagliga aktiviteter, måltider, tv-tittande och inte 
minst sömn/vila. Det senare får ses som anmärknings-
värt med tanke på att nätterna inte ingår i studien. 

Vid sidan av detta finns en tydlig skillnad mellan 
vardag och helg. Umgänge med anhöriga och delta-

Tre timmar fritidsaktiviteter i veckan

Fritiden för personer med utvecklingsstörning. 2015. Stock-
holms stad och Stockholms universitet. Stig Elofsson och 
Linda Lengheden. 61 sidor. Artikelnr: IVO-2014-26. Kan lad-
das ner från www.ivo.se
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Är det resursbrist eller brist på vilja som gör att 
begärda LSS-insatser alltför ofta avslås?

Regeringsrätten slog tidigt fast att resursbrist 
inte är ett skäl till avslag av en begärd LSS-insats. Om 
man läser LSS-propositionen så är det självklart. Det 
räcker att individen har rätt till och har behov av samt 
vill ha insatsen.

Om det således inte är resurser som kan styra LSS, 
är det då fortsatt kommunal ovilja mot rättighetslagen 
som blir styrande? Eller är det som jag påstår att ”goda 
levnadsvillkor” i LSS har devalverats i kommunernas 
tolkning?

Vad som styr LSS i dag är lätt att se.  Avslag av insat-
ser motiveras formellt med att man bedömer att per-
sonen inte har rätt till insatsen, men bakomliggande 
finns också att de är för dyra eller att de inkräktar 
på annan viktig kommunal verksamhet. Det visar sig 
i interna dokument om budgetöverdrag och bespa-
ringsuppdrag. Kommunerna bygger allt större grupp-
bostäder med motivering att det blir billigare, oavsett 
vad som är bra för den enskilde! Kommunerna, som 
vid platsbrist har placerat personer i andra kommu-
ner, pratar regelbundet om ”att ta hem” dessa per-
soner med ekonomiska argument – inte för att per-
sonerna vill! Förbehållsbeloppet som skall se till att 
du har tillräckliga medel kvar för dina andra avgifter 
när nettohyran är betald har genom juridiskt dribbel 
försvunnit för just LSS-gruppen. Trots att lagtexten är 
tydlig har ingen ansvarig gjort något åt detta på alla 
20 åren! Vad som styr LSS är således pengar – trots att 
Regeringsrätten (nu HFD) förtydligat lagen med att 
det inte är tillåtet!

Vem som styr LSS är svårare att se. Det borde vara 
en objektiv och välutbildad LSS-handläggare med full 
integritet. Men alltför ofta ser vi att de berövas besluts-
rätten, både genom tveksamma kommunala riktlinjer 
men även helt synligt genom att beslutsrätten flyttas 
uppåt till överordnade chefer. Ibland överlåter kom-
munen tolkningen till Förvaltningsdomstolen som 
tyvärr ofta saknar kompetens om LSS och funktions-
hinder.

När lagen för drygt 20 år sedan röstades igenom i 
Riksdagen var Sveriges ekonomi betydligt sämre än 
idag. Men samhällets inställning till att personer med 
funktionsnedsättningar skulle kunna leva ett liv som 
alla andra var trots ekonomin stark! Det var två Bengt-
ar från olika partier som tillsammans skrev underlaget 
till propositionen. Det var ingen höger-vänster-fråga 
utan handlade om mänskliga rättigheter.

Så här skrev Bengt W bland annat i propositionen:
”Människor med handikapp har i alltför liten grad 

fått del i Sveriges välståndsutveckling. Många med 
funktionshinder saknar tillträde till arbetsmarkna-
den. Levnadsvillkoren för familjer med barn med 
handikapp är ofta svåra.”

”Som jag nyss påpekade har människor med allvar-
liga funktionshinder sämre livsvillkor än de flesta an-
dra. Deras livsvillkor måste alltid jämföras med villko-
ren för dem som inte är handikappade. Det är också 
motivet för att nu genomföra en lag om individinrik-
tade rättigheter. Familjerna skall inte behöva kämpa 
för det som borde vara en självklarhet. De skall inte 
vara prisgivna åt vad de uppfattar som myndigheters 
godtycke.”

”Målet för verksamheten enligt den nya lagen bör 
vara att människor med omfattande funktionshin-
der skall kunna skapa sig ett värdigt liv, så likt andra 
människors som möjligt och i gemenskap med andra 
människor. Insatserna skall vara så utformade att de 
stärker den enskildes möjlighet att leva ett självstän-
digt och oberoende liv och att delta aktivt i samhälls-
livet.”

Varför heter inte socialministern Bengt idag?

Vad och vem 
                        styr LSS?!

Av Harald Strand
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Mårten Söder: 

Dags att nyansera 
bilden av 

vårdhemsperioden! 

M årten Söder har läst Karl Grunewalds bok 
”Omsorgsrevolutionen”. Han studerar den 
fantastiska kurvan över institutionsboendet 

under 1900-talet. 
Visst är det en vacker kurva! 

– Jovisst, men det finns många kommentarer som 
behöver göras. Tillväxten av antalet institutionsplat-
ser mellan åren 1900 och 1976 handlar egentligen 
om olika, vitt skilda perioder, både vad gäller institu-
tionernas innehåll och målsättning.

Den första perioden fram till slutet av 20-talet styr-
des av filantropiska strävanden och en maternalistisk 
omvårdnad. I förhållande till det liv många utveck-
lingsstörda levde utanför anstalterna, så var den vår-
den många gånger att föredra.

Den andra perioden startar i och med specialsjuk-
husens tillkomst. Då handlade det mer om att avskilja 
och isolera utvecklingsstörda, ofta av grumligt rasis-
tiska skäl.

Under den tredje perioden, från 60-talet och fram-
åt, var vårdhemsutbyggnaden en del av välfärdssam-
hällets framväxt. Trots allt fanns det många positiva 
inslag i detta. Det får man inte glömma. 

Sverige och Norge 
Sverige och Norge är de två länder i världen som lämnat 
anstaltsepoken bakom sig. Vad beror det på?

– I Norge kom utflytten från vårdhemmen mycket 
som en reaktion på de stora vårdhemsskandalerna 
under 60- och 70-talen. Det var framför allt den ne-
gativa beteendeterapin som bedrevs på några av de 
större institutionerna som orsakade dessa skandaler. 
Nedläggningarna kom alltså som en reaktion på en 
bestämd vårdideologi. 

I Sverige kom förändringen som en reaktion på in-
stitutionslivet i stort. 
Detta med beteendeterapins betydelse för avvecklingen i Nor-
ge, var nytt för mig. 

– Jo, den inriktningen har visserligen haft en stark 
position på universiteten i Sverige. Men i praktiken 
har den haft en större tillämpning i Norge. Och kri-
tiken har varit starkare. Kanske gör detta att vi i vårt 
land har svårare att inta en kritisk attityd till tvångsin-
slag inom omsorgen. 

Nyansera bilden 
Du vill nyansera bilden av vårdhemmen? 

– De måttstockar som vi använder idag är inte 
självklara. Det är som om vi alltid måste konstruera 
de här brytpunkterna för att hitta förklaringar och 
kanske också för att försköna det nuvarande stödets 
utformning. Man målar i svart-vitt. Diskussionen om 
dagens stödformer blir så lätt förgiftad när man an-
vänder dessa svartvita bilder av vårdhemsepoken och 
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Karl Grunewalds bok ”Om-
sorgsrevolutionen” ger en bred 
bakgrund till hur dagens LSS-
stöd vuxit fram. Boken har 228 
sidor och handlar om hur de 
avgörande åren mellan 1950 
och 2000 avhandlades i debatt 
och media. Den är rikt illustre-
rad med över 150 bilder.

Pris 200 kr + frakt.
Beställ från 
www.tidskriftenintra.se

tiden därefter som utgångspunkt. Risken är stor att vi 
hamnar i en instrumentell syn på den enskildes liv. Vi 
fortsätter att säga nej till alla typer av kollektiva boen-
deformer därför att de påminner oss om vårdhems-
tiden. 

Individualiseringen leder till märkliga ideologiska 
felslut. Att kunna klara sig själv, att kunna leva så auto-
nomt som möjligt, ses som detsamma som ökat själv-
bestämmande. Men den som inte vill tränas dagligen 
till ett självständigare liv får det svårt. Den som under 
stora svårigheter kan städa själv, kanske hellre skulle 
föredra att personalen gjorde det så att han kunde 
göra något annat som han tycker är roligare? Det 
märkliga har alltså hänt att den ökade betoningen av 
individualiserat stöd på många sätt lett till att vi inte 
får syn på individen. Vi ser formerna. Våra modeller, 
våra ideologiska föreställningar, gör oss blinda. Ly-
hördheten försvinner. 

Lindrigt funktionshindrade drabbas hårt 
Din avhandling kunde till en del ses som en undersökning 
av sambandet mellan samhällsekonomin och stödet till funk-
tionshindrade. Hur vårdideologin utvecklas sägs där vara 
beroende av t ex behovet av ytterligare arbetskraft. Men det 

sambandet är väl tvivelaktigt, med tanke på utvecklingen 
under det senaste årtiondet?

– Jo, förvisso. LSS-lagen kom ju samtidigt som vi 
gick igenom den största depressionen sedan 30-talet. 
Handikappreformen var kanske den enda offensiva 
och kostsamma reformen under dessa år. Mycket på 
grund av Bengt Westerbergs starka engagemang. Men 
man måste ha klart för sig att LSS bara vänder sig till 
en liten del av alla med funktionshinder.

Förr pratade vi om att de handikappade var minst 
10% av befolkningen, ja vi sa att så många som hälf-
ten hade någon form av handikapp. Kanske var det 
på grund av att man minskade gruppen drastiskt 
och bara räknade med dem med allra svårast funk-
tionshinder som handikappreformen blev möjlig att 
genomföra. Samtidigt innebar det att de med lindri-
gare funktionshinder som hamnade utanför lagens 
personkrets har drabbats mycket hårt av besparings-
politiken. 

                H H

Årets Intrapristagare
Stiftelsen Utvecklingsstörda i Fokus har beslutat att Intrapriset 
2015 skall gå till Mårten Söder. Så här skriver man i sin motivering:

Mårten Söder, professor emeritus i sociologi med inriktning funk-
tionshinder, har lagt grunden till den moderna funktionshinder-
forskningen i Sverige. Sedan 1970-talet har han med ständigt nya 
frågeställningar, skarpa analyser och genuint engagemang pekat 
på – och pedagogiskt förmedlat – hur strukturer, stödinsatser och 
bemötande i samhället påverkar livsvillkoren för personer med 
utvecklingsstörning. En kunskapsbildning som har haft stor bety-
delse för personer med intellektuell funktionsnedsättning och för 
anhöriga, organisationer, personal, politiker, forskare med flera. 

Intrapriset är på 25 000 kr och delades ut på årets Intradagar den 
22/9.



INTRA 3 • 15                                            3332                                 INTRA 3 • 15

Bilder 
som 
berättar

B ilden är tagen av Anna-Greta Johansson som arbetade som vårdare i 42 år på vårdhemmet Nyhem 
i Helsingborg. Så här skrev hon i ett brev till Intra: 

”Eftersom jag stannade i så många år är det ett bevis för att man trivdes med patienterna. Värre var det 
med alla cheferna.” …/ ”Vår matrast var ½ timme, men vi fick ibland vänta på chefen 10 min där vi stod 
vid våra stolar, ty vi skulle först niga innan vi fick sätta oss. Vi var hungriga så det gällde att förse sig, ty 
chefen var inte hungrig och när hon reste sig skulle vi också vara färdiga.” 

”Nyhem upptog ett helt kvarter i ett villaområde. Det var omöjligt få plats för utevistelse för fler än 20 
åt gången och det var ont om plats för daglig sysselsättning.”/…/ 

”Barnen växte till men sängarna blev inte utbytta, utan det blev så att sidorna på sängarna bågnade 
och det stod på sina ställen 14 sängar. Och de hade muffatröjor och selar. Alla patienter hade 
samma rutiga hemmavävda klänningar och förkläden och de fick en ny uppsättning varje 
jul. Pojkarna hade randiga bomullskostymer.”

…/”De flesta barnen hade blivit glömda av alla även sina föräldrar, inga besök, ingen ringde 
och frågade hur de hade det.”

Barnen på vård- och arbetshemmet Nyhem i Helsingborg på 1940-talet.

       Karl Grunewald
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 Fabrizio Ghiglione Sassarini

I år är det jubileum för gruppboendet i Övertorneå. I 20 år har man, varje höst, gett sig ut på en resa till-
sammans. 

– Det började med att det var kvinna som arbetade här som var same, berättar Mikael Ylitalo. Hon bjöd 
in oss att besöka hennes hemviste och alla följde med. Det blev så lyckat så sedan har vi fortsatt varje år med en 
resa i Norrbotten. Vi har farit till Piteå i söder till Abisko i norr. Vi har även besökt Finland och Norges fjällvärld.

Mest har man färdats med minibussar som man hyrt men man har också åkt helikopter för att komma in i 
fjällvärlden.

– Vi har legat i tält och vi har vandrat, ett år gick vi t ex Kungsleden, ca 4–5 km. Vi besökte bland annat Dag 
Hammarskjölds minnesmärke. Då var vi 8 brukare och 6 personal. Det har varit fjällresor som gäller. Ett år åkte 
vi till Pite havsbad men det var inte populärt. Men nästa år åker vi nog utomlands.

Åren av resande ska man nu dokumentera med en utställning på biblioteket i Övertorneå.

Utställning på biblioteket i Övertorneå:

20 höstresor med gruppboendet

Boken om Axel
M ats Ahlsén upptäckte, som så många andra, att det fanns en släkting 

långt bak i tiden som ingen talade om. I hans fall var det hans farmors 
bror Axel Bergman, som föddes 1903 och dog 1977. 

Axel hade en utvecklingsstörning och hans föräldrar blev uppmanade att 
glömma bort att han fanns. Han lämnades bort och växte upp på olika anstalter, 
bland annat på specialsjukhuset Vipeholm utanför Lund. Axel var en av dem 
som samhället stött ut och som man ansåg att man kunde behandla hur som 
helst. Bland annat genomförde man ett vetenskapligt försök på de intagna, i 
stor skala. De s k Vipeholmsförsöken.

Axel Bergman (längst till vänster) med familj i Djursholm 1908. 
Axel Bergman 1932 när han bodde på 
asylen i Östhammar.

När Mats Ahlsén slutade sitt arbete som 
chefredaktör för tidningen 8 Sidor år 2012 
beslöt han sig för att skriva om sin släkting. 
Det blev en bok på lättläst svenska så att han 
kunde nå dem det gällde.

– Mycket klokt har skrivits om historien, 
säger Mats Ahlsén. Om politiska beslut, 
historik, värderingar etc. Men jag tyckte att 
själva huvudpersonerna fattades. Därför 
ville jag skriva Axels berättelse från vaggan 
till graven. En biografi alltså, av samma snitt  
som kända, framgångsrika och på andra sätt 
bemärkta personer får. Och så blev det. 

I år for gruppbostaden i Övertorneå till 
Abisko. Här står Andreas Heikkilä med 
Lapporten i bakgrunden.
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Konstskolan Linnea firar 25 årsjubileum nästa år. Idag är man både skola 
och daglig verksamhet vilket ställer till problem  eftersom kommunerna har 
svårt att passa in verksamheten i sina mallar.

Men Gunilla har hittills lyckats lotsa verksamnheten genom de kommu-
nala beslutsgångarnas långa korridorer. Till glädje för de ca 100 elever som 
fått en grundläggande konstnärlig utbildning på Linnea.

– Vi mår fint, säger Gunilla. Och vi känner verkligen att vi behövs! Idag 
är det många som har Asperger som kommer hit. Vi erbjuder kvalificerad 
utbildning och professionell vägledning. Och lugn och ro i den skapande 
processen, vilket många har stort behov av. För många handlar det inte bara 
om en konstnärlig utbildning. Många har känt sig missförstådda och levt i 
konflikt med sin omgivning. Här finns möjlighet att hitta sig själv. 

Gunilla Lagergren, 63, startade Linnea 1992 Skolan döptes 
efter Gunillas dotter Linnea som har en intellektuell funk-
tionsnedsättning. 
Främsta inspiratör inom konsten: Siri Derkert.

“Jag är intresserad av film, musik och 
media. I tonåren växte intresset för 
teckning och målning. Blev inspirerad 
av tecknade filmer men fascinerades 
också av kyrklig konst och arkitektur 
som jag såg och upplevde på resor 
i norra Italien. I Rom och Florens 
har jag sett de stora mästarna som 
Michelangelo och Botticelli.
Nu studerar jag andra läsåret på 
Konstskolan LINNEA.”

Omslagets konstnär

 Fabrizio Ghiglione Sassarini20 höstresor med gruppboendet

Hallå Gunilla Lagergren, hur mår konstskolan Linnea nuförtiden?
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Den som är förtroendevald i kommunen 
behöver veta vad LSS-verksamheten är. 

Här förklaras det mesta.  

Politikerna

behöver utbildning!

S kriften diskuterar rutiner och 
tillvägagångssätt vid övergrepp och 

missförhållanden inom LSS-verksamhet.

övergrePP 

Bra skrifter från Intra:

gruPPbostaden

M assor av bra  läsning 
om gruppbostäder.  

Svåra frågor 1 och 2 tar upp frågor av etisk och moralisk karak-
tär i LSS-verksamheten. 

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

funktionshinder.

god man

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

Pris per ex   60 kr 
10 ex          40 kr per ex

Pris per ex  100 kr 
10 ex           80 kr per ex 

Pris per ex   160 kr 
10 ex          140 kr per exPris per ex   60 kr 

10 ex            40 kr per ex

Pris per ex   100 kr 
10 ex             80 kr per ex

Pris per ex   100 kr 
10 ex           80 kr per ex

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

Här finns kunskap, inspiration och intres-
sant läsning!

daglig verksamhet

Pris per ex   160 kr 
10 ex          140 kr per ex

Intra är en fri och obunden tidskrift som riktar sig till 
personal, tjänstemän, anhöriga och förtroendevalda 
och andra som är intresserade av funktionshinder och 
samhälle.
Intra kommer ut med fyra 36-sidiga nummer per år. 
En prenumeration kostar 340 kronor och gäller för fyra 
nummer när du än börjar.

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:

V ikarier som anställs behöver få en bra 
introduktion. Kanske är det någon av 

dem som blir ordinarie? INTRAs välkom-
menfolder ger de nödvändiga kunska-
perna för arbetet med stöd och service.

en bra introduktion

Vi finns på Facebook också!

Sök på Tidskriften Intra!

Nästa nr av Intra kommer i december.

www.tidskriftenintra.se
eller e-post: info@tidskriftenintra.se

eller tel: 08-647 87 90

Prenumerera!


