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Ledare

Du kan inte ha goda levnadsvillkor
        om du är fattig!

Det finns visserligen ett gammalt ordspråk som säger att lycka inte kan köpas för pengar, men 
alla som haft snålt med pengar vet att få saker är så tärande på både självkänslan och livsgläd-
jen som ekonomiska problem. Och att som LSS-gruppen, på grund av sina funktionsnedsätt-
ningar och samhällets brist på solidaritet, hamna i livslång fattigdom är verkligen inte att leva 

som andra med goda levnadsvillkor som LSS föreskriver.
Inga politiker pratar om den dåliga personliga ekonomi som alltför många i LSS-gruppen har. Alla sä-
ger sig vilja minska antalet personer som tvingas leva på socialbidrag år efter år. Samtidigt tvingas alltfler 
i LSS-gruppen till just detta på grund av ökade hyreskostnader, minskade inkomster och fortsatt högre 
skatter än andra. Man säger att vägen till oberoende och självständighet är eget arbete – inte bidrag. 
Hur tror ni det låter för den grupp som på grund av svåra funktionshinder tvingas leva på ”bidrag” ef-
tersom möjligheten att få ett arbete inte finns. De är hänvisade till DV (Daglig verksamhet enligt LSS) 
med en hab-ersättning som i bästa fall täcker deras lunchkostnad.
Det är hög tid att fokusera på LSS-gruppens ekonomi, eller snarare brist på sådan. 2014 var jag med i 

arbetsgruppen som tog fram FUB:s rapport ”Fångad i fattig-
dom”.  Jag blev varse vad som orsakade de ekonomiska pro-
blemen för LSS-gruppen. De bestod i stagnerande inkomst 
samtidigt som de stora utgifterna för gruppen ökade. Spe-
ciellt hyreskostnaden för en lägenhet på gruppbostad. Jag 
uppmärksammade de stora skillnaderna som finns i olika 
delar av vårt land. 
Det största problemet för LSS-gruppens ekonomi är den ac-
celererande hyreskostnaden för en lägenhet i gruppbostad. 
Utöver det har Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD, tvärte-
mot vad som står i lagen, möjliggjort för snåla kommuner 
att ta betalt för gemensamhetsutrymmen av dem som bor i 
gruppbostad. Samtidigt har byggkostnader ökat, i delar av 
storstäderna med ända upp till 80 procent de senaste 10 
åren. Likaså har markkostnaden flerdubblats i vissa områ-
den under samma period. Men detta gäller bara vissa delar 
av landet. I andra är kostnadsökningarna blygsammare och 
därmed också hyrorna för dem som bor i LSS-bostad. Skill-
naden i kostnad skiljer stort i landet, men inkomsten är lika 
oavsett var du bor. Likaså systemet med bostadstillägg. Rätt-
vist? Med tanke på att de som omfattas av LSS i princip har 
kommunarrest och oftast bara blir tilldelad bostad, blir det 
enligt mitt förmenande orättvist!
Tre statliga utredningar har påpekat detta: ”Brist på bråd-
ska” och ”Möjlighet att leva som andra” från LSS-utredning-
en 2008 samt ”Alltjämt ojämlikt” av Socialstyrelsen år 2010. 
Dessa utredningar hamnade, som vår nuvarande minister 
Annika Strandhäll påpekade i SR P1 Plånboken från april 
2016, i frysen på departementet under alliansens styre. Men 
hon verkar ha svårt att tina upp dem? Att pengarna, för de 
som bor i gruppbostad i storstadsområden, inte räcker när 
hyran när betald, är lätt att räkna ut, om man vill! 
Som ett extra påslag hittar våra kommunpolitiker ständigt 
på nya avgifter att ta ut av LSS-boende, t ex ta extra betalt för 
tillagning av måltider, ta betalt för utkörning av mat, ta be-
talt för fönsterputsning, ta betalt för turbunda resor till DV, 
ta betalt för att dela medicin mm. Det mesta av detta ingår 
enligt LSS i omvårdnaden. Dessutom strider det mot den så 
kallade merkostnadsprincipen –  att ingen ska ha merkost-
nader pga. funktionshinder. Nu är det hög tid att politiker 
åtminstone följer de lagar de och deras företrädare stiftat!
               Harald Strand.
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Gruppbostad Marks kommun.
Alla anställda har arbetskläder. 
Man får beställa bussaronger och t-
shirts i olika färger från kommunen.
Kommunens logga på alla kläder.
Alla har namnbrickor.

Gruppbostad Sollefteå kommun
Alla har arbetskläder. 
Man får pikétröjor i olika färger från 
kommunen.
Ingen kommunlogga på kläderna.
Inga namnbrickor.

Gruppbostad Sävsjö kommun
Ingen har arbetskläder – men det är på 
gång. 
Man ska få pikétröjor i olika färger från 
kommunen.
Alla har namnbrickor.

Gruppbostad Ronneby kommun
Alla har arbetskläder. 
Manlig personal har svarta eller blå 

Hur har det gått med arbetskläderna?
2015 kom Socialstyrelsen med nya föreskrifter om hygien inom vård och omsorg (SOSFS 2015:10). Där 
bestämde man att alla anställda i bostad med särskild service enligt LSS (d v s de som jobbar i gruppbostad 
eller servicebostad) skulle ha arbetskläder i arbetet. 

Tidskriften Intra och en rad andra instanser och personer var mycket kritiska till de nya bestämmelserna. 
Men fackförbundet Kommunal såg det som en seger och har drivit på för att införa arbetskläder inom LSS-
verksamheterna i landet.
Hur har det gått? 
Jag ringde runt till 25 slumpvis utvalda olika gruppbostäder runt om i landet och frågade om personalen 
hade arbetskläder. I de fall de hade arbetskläder frågade jag vilken typ av kläder de hade, om kläderna hade 
kommun- eller företagslogga påtryckta och om man hade namnskyltar.

I tio av de uppringda gruppbostäderna hade personalen inga arbetskläder, även om några av dem sa att 
det var på gång.
De flesta av de som infört arbetskläder hade kommun- eller företagslogga på kläderna. 
Även om det fanns viss variation på kläderna var de flesta av den typ som saluförs av klädfirmor med inrikt-
ning på arbetskläder inom vård- och omsorg, d v s med tydlig sjukhusprägel. 

skjortor, kvinnlig har vinröda.
Ingen kommunlogga på kläderna.
Inga namnbrickor.

Servicebostad 
Skellefteå kommun
Ingen personal har arbetskläder (utom 
vid behov). 
Ingen kommunlogga på kläderna.
Inga namnbrickor.

Gruppbostad Örebro kommun
Alla har arbetskläder. 
Man får t-tröjor eller pikétröjor i olika 
färger från kommunen.
Alla kläder har kommunlogga.
Inga namnbrickor.

Gruppbostad Halmstad kommun
Ingen har arbetskläder. 
Däremot arbetsjackor för personal – 
svarta stora parkasjackor. 
Inga namnbrickor.

Gruppbostad Bräckö kommun
Alla har arbetskläder. 
Man får välja från kommunen. Kan vara 
olika färger på rockarna, blusarna osv.
Alla kläder har kommunlogga.
Inga namnbrickor.

Gruppbostad Eslöv kommun
Inga arbetskläder.
Inga namnbrickor.

Gruppbostad 
Hässleholms kommun
Inga arbetskläder. Men det är kanske 
på gång.
Inga namnbrickor.

Gruppbostad Åsele kommun
Alla har arbetskläder. 
Man får 1000 kr/anställd och år för att 
köpa egna kläder.
Inga namnbrickor. 

30–40-tal
(Salberga specialsjukhus)
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Gruppbostad Västerås privat
Inga arbetskläder. 
Inga namnbrickor.

Gruppbostad 
Härnösand kommun
Alla har arbetskläder. 
Man får t-tröjor eller pikétröjor eller 
tunikor, jeans eller bomullsbyxor i olika 
färger från kommunen.
Ingen kommunlogga
Inga namnbrickor.

Gruppbostad Skara kommun
Alla har arbetskläder. 
Man får klänning eller byxor och tunika. 
Beställer från ett bolag.
Inga kommunloggor på kläderna.
En del har namnbrickor.

Gruppbostad 
Katrineholm kommun
Alla har arbetskläder. 
Man får skjortor, t-tröjor, pikétröjor, 
byxor och ytterjackor i olika färger från 
kommunen.
Alla kläder har kommunlogga.
Inga namnbrickor.

Gruppbostad Borås kommun
De som vill ha arbetskläder har och de 
som inte vill ha har inte.
Man får beställa från katalog. Det finns 
också arbetskläder på enheterna. Det 
är sjukhusliknande bomullskläder med 
kommunlogga. Det är sällan någon 
använder dem.
Inga namnbrickor.

Gruppbostad Grums kommun
Inga arbetskläder. Men det är på gång. 
Har tittat på exempel.
Bomullströjor och byxor i tre olika 
färger.
Inga namnbrickor.

Gruppbostad Umeå kommun
Ingen har arbetskläder. 
Inga namnbrickor.

Gruppbostad Göteborgs kommun
Ingen har arbetskläder. 
Inga namnbrickor.

Gruppbostad Säter kommun
Alla har arbetskläder. 
Man får välja t-tröjor eller pikétröjor 
mjukisbyxor mm i olika färger från 
kommunen.
Alla kläder har kommunlogga.
Inga namnbrickor.

Korttidsboende Partille kommun
Korttidsboendet har fått arbetskläder. 
t-shirts, byxor mm för något år sedan.
Inte så många som använder dem.

Gruppbostad Kramfors kommun
Alla har arbetskläder. 
Man får skjorta eller pikétröjor och 
byxor. Byxorna är svarta eller vita. Tröj-
orna har olika färger.
Alla kläder har kommunlogga.
Inga namnbrickor.

Gruppbostad Uppsala kommun
Alla har arbetskläder. 
Alla har likadana, jeans och röd t-shirt.
Alla kläder har kommunlogga.
Inga namnbrickor.

Gruppbostad Stockholm privat
Personalen får välja om de vill ha 
arbetskläder. I denna gruppbostad var 
det ingen av personalen som hade 
arbetskläder. Men enligt uppgift hade 
flera anställda arbetskläder i gruppbo-
staden intill (samma bolag). Det var 
enhetliga arbetskläder med företags-
logga på.
Inga namnbrickor.

Gruppbostad Växjö privat
Alla har arbetskläder. 
Mörkblå byxa. Kan välja bussaronger, 
t-shirt eller piké i färgerna grönt, blått 
eller vitt. 
Alla kläder har diskret företagslogga.
Arbetskläder får inte användas utanför 
gruppbostaden.
Inga namnbrickor.

50-60-tal
(vårdarinneutbildning Stretered) 80-90-00-tal

(gruppbostad Stockholm)

2017
(personalkläder)
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P å många områden har levnadsvillkoren blivit 
bättre för personer med utvecklingsstörning 
de senaste 20 åren. Men på några områden 

har det blivit sämre.
Det står klart att det inkluderande förhållningssätt 

som samhället har till denna grupp är mycket skör. 
Vilket gör det nödvändigt att ha ständig fokus på be-
tydelsen av människovärde och tillhörighet. Så till 
exempel måste vi ständigt påminna olika personer 
och befattningshavare att utvecklingsstörning inte är 
en sjukdom. I flera kommuner i Norge blir anställda 
tvungna att uppföra sig som om de jobbar med någon 
som är sjuk. De tvingas att använda uniform.

De kallar det “arbetskläder”
Då jag fick höra om detta första gången tänkte jag att 
det måste vara ett missförstånd. Men det var det inte. 
Det sker i verkligheten. De kallar det ”arbetskläder”. 

Dessa ”arbetskläder” är likadana för alla som arbe-
tar och kläderna signalerar till omgivningen att perso-
ner med utvecklingsstörning inte är som andra, att de 
är sjuka och behöver ha speciell tillsyn. Brukarorga-
nisationer och andra har i åratal försökt förmedla att 
utvecklingsstörning inte är en sjukdom och att man, 
för att åstadkomma inkludering, inte får stigmatisera 
denna grupp. Men det vi ser nu är lika fullt en stig-
matisering av personer med utvecklingsstörning. Och 
den kan vi inte åse utan att reagera.

Skapar skiljelinje mellan “vi” och “dom”
Kravet att använda uniformer är ett svek mot det goda 
arbetet. Uniformer gör något med oss och med våra 
relationer. Uniformerna skapar en stark skiljelinje 
mellan ”vi” och ”dom”. 

Den skillnaden blir den som har en utvecklingsstör-
ning alltför ofta påmind om redan idag och vi uppnår 
ingenting positivt genom att förstärka den skillnaden. 

Tvärtom.
Personer med utvecklingsstörning är först och 

främst som alla andra, men de har vissa speciella be-
hov. Dessa speciella behov kräver ingen uniformering. 

Är de speciellt smittsamma?
Genom anställda som blivit tvingade att ta på sig dessa 
”arbetskläder” har jag fått höra att huvudargumentet 
är hygienkrav. Tror verkligen de som bestämmer att 
personer med utvecklingsstörning är speciellt smitt-
samma? I så fall är de verkligen oupplysta! 

Visst kan man som personal i något enstaka fall ha 
behov av att ta på sig kläder som skyddar mot olika 
former av sölande i speciella situationer. 

Under tio års arbete inom stödet till personer med 
utvecklingsstörning har jag varit med om många olika 
upplevelser och någon gång har det hänt att jag ta-
git på mig speciella kläder i situationer där avföring, 
spyor eller matsölande förekommit. Men det har varit 
undantag. Det har varit sällsynt och det har bara gällt 
vid speciella situationer. Och vi tog självfallet av oss 
hygien-uniformerna när de inte längre behövdes. 

Men i de kommuner där man infört uniformer har 
man dem på sig, inte bara när de löser ett problem, 
utan också när uniformeringen skapar problem. 

Förstör inkluderingen
Uniformeringen av personal förstör hela tanken med 
den inkludering som har varit vägledande tidigare.

Arbetskläder/uniformer inom stödet till personer 
med utvecklingsstörning är enligt min mening diskri-
minerande. I Norge har vi därför anmält detta bruk 
till vår diskrimineringsombudsman och bett denne 
att värdera om detta inte strider mot FN:s konvention 
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som 
Norge ratificerade 2013.

Översättning: Hans Hallerfors.

Att använda uniformer 

Av Jarle Eknes, Stiftelsen SOR, Norge

Norge är det enda land i Europa som tillsammans med Sverige 
har avvecklat alla sina anstalter för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning. Även där finns tendenser att vilja införa 
institutionerna bakvägen genom att t ex tvinga personalen att 

bära speciella “arbetskläder”. 

Den här artikeln är hämtad ur den Norska tidskriften RAPPORT. Den är skri-
ven av Jarle Eknes som har arbetat  tio år i gruppbostäder innan han utbil-
dade sig till psykolog. Han har författat flera fackböcker och leder Stiftelsen 
SOR, (Samordningsrådet for mennesker med utviklingshemming) i Norge 
som ger ut tidskriften RAPPORT.

SOR arbetar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska ha 
goda levnadsvillkor. Läs mer på: www.samordningsradet.no

i stödet till personer med utvecklingsstörning
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Bitte Fritzson, enhetschef på Socialstyrelsen, 
menar att införandet av arbetskläder som alla 
anställda i gruppbostäder har på sig hela tiden 

bygger på en missuppfattning.
– Det är viktigt att det finns arbetskläder att tillgå 

när det finns risk för överföring av smittämnen, säger 
hon. Som t ex när någon har influensa eller är mag-
sjuk. I övrigt finns det inget krav från Socialstyrelsen 
att alla ska ha ”arbetskläder”.

Tvärtom, Bitte Fritzson är kritisk till att anställda i 
gruppbostäder nu har enhetliga sjukhuskläder med 
kommunlogga, om än med olika färger. 

– Man missförstår våra föreskrifter, säger hon. Det 
handlar ju om vanliga bostäder i de flesta gruppbo-
städer och där ska man undvika institutionsliknande 
klädsel. 

Om man ändå inför 
gemensamma kläder för 
personal är det en fråga 
för IVO (Inspektionen för 
vård och omsorg), menar 
Bitte Fritzon. Socialstyrel-
sen planerar nu att göra 
om sina föreskrifter.

Socialstyrelsen:

Det finns inget generellt krav
på arbetskläder i gruppbostad!

Bitte Fritzson.

– Det är ju svårt att göra föreskrifter om hygienkrav 
som omfattar både verksamheter där det är hög smit-
torisk, som t ex sjukhus, och andra verksamheter där  
smittorisken är liten och det finns andra viktiga fakto-
rer att ta hänsyn till, säger hon.

Under 1900-talets senare hälft kallades stödet 
till personer med intellektuell funktionsned-
sättning för ”omsorgerna”. 

Kännetecknande för dessa omsorgers språngartade 
utveckling under denna tid var dess enkla och glas-
klara målsättning: Personer med intellektuell funk-
tionsnedsättning ska leva som andra. I den mån de be-
höver hjälp ska denna hjälp vara grundad på respekt 
för den enskildes självbestämmande och integritet. Så 
har det hetat i de lagtexter som sedan 1968 drivit fram 
utvecklingen.

1968 års omsorgslag var på många sätt en märklig 
lag. Tillsammans med den stadga som kopplades till 
lagen var det den mest detaljerade lagstiftning som 
funnits på det sociala området. Detta innebar att 
landstingen tvingades avsätta medel för omsorgernas 
upprustning. 

Gruppbostaden 
– uppgång och nedgång

De arbetskläder som nu på bred front införs inom LSS-boendet är tveklöst en återgång 
till mer institutionsliknande boende. De ökar skillnaden mellan ”vi” och ”dom” och för-
stärker ett medicinsk/psykiatriskt omhändertagande på bekostnad av den socialpsyko-
logiska inriktning som styrt utvecklingen av boendet sedan 1980-talet. Därmed speglar 
denna förändring väl den pågående utarmningen av insatsen Bostad med särskild 
service för vuxna (LSS § 9:9). 

Varför blev det gruppbostäder ?

Lagstiftningen och de nya målsättningarna banade 
väg för det integrerade boendet. När kunskaperna 
växte om det omänskliga i att fösa samman männ-
iskor på speciella anstalter, ökade också kraven på att 
erbjuda fler personer bostad ute i samhället. De peda-
gogiska ambitionerna växte parallellt. För att kunna 
klara av att flytta ut från vårdhemmen skulle det trä-
nas. ADL-träning (Aktiviteter i det Dagliga Livet) och 
speciella träningslägenheter blev på modet. Man trä-
nade för att kunna flytta ut till ett inackorderingshem.

Inack-modellen på 60 och 70-talet
Från början såg de flesta inackorderingshem rätt likar-
tade ut. Där fanns 4–6 tjänster varav en föreståndare, 
en biträdande föreståndare och resten vårdare på hel- 
eller deltid. Antal boende skiftade mellan 4 och 10 
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beroende på lokalernas utformning och vårdtyngd. 
De flesta som bodde i inackorderingshem hade en 
lindrig intellektuell funktionsnedsättning. 

All personal, inklusive föreståndaren, gick på sche-
ma med regelbundna journätter och likartade ar-
betsuppgifter. Merparten av tiden var man ensam på 
enheten. De boende delade i början rum, hygienut-
rymme, kök och vardagsrum. Så småningom fick alla 
enkelrum.

Föreståndaren gjorde samma arbetsuppgifter som 
övrig personal men var också ansvarig för verksam-
heten, skötte kassor, bokföring och planering m m. 
Organisationen hade fördelar: den skapade en stark 
vi-känsla bland personal och boende. I bästa fall blev 
man en liten väl sammanhållen enhet som höll ihop 
genom åren som en familj. Föreståndaren som fatta-
de besluten fick också vara med och genomföra dem. 
Modellen förutsatte att alla tog ansvar för sin del och 
ingen kunde smita undan.

Men det som var styrkan i dessa enheter kunde 
också bli dess största svaghet. Den lilla och väl sam-
manhållna personalgruppen förutsatte att alla drog 
jämt, att arbetsledningen fungerade och att vårdarbe-
tet flöt utan större störningar och avbräck. När så inte 
var fallet kunde resultatet bli förskräckande. 

Bostadsgrupper 
1985 års omsorgslag innebar att personer med intel-
lektuell funktionsnedsättning fick överklagningsbara 
rättigheter till bl a gruppbostad och daglig verksam-
het. Det innebar i praktiken att den grupp på ca 
35 000 människor som i vårt samhälle fått beteckning-
en utvecklingsstörda omdefinierades från att vara ett 
”socialt problem” till att bli enskilda individer med 
rättigheter. För att de skulle kunna ta sin alldeles själv-
klara plats i samhället, fick den personal som de varit 
beroende av, omvandla sin personalroll från att ha 
varit samhällets redskap för kontroll och bevakning 

till att bli den enskildes högst personliga stöd. 
Nedläggningen av anstalterna och flytten ut till in-

tegrerade bostäder krävde en kraftfull organisation, 
starka och kunniga föreståndare och välutbildad per-
sonal. Landstingen svarade för det mesta upp till dessa 
krav och byggandet av bostadsgrupper – de  kallades 
så på 80-talet – exploderade. 

Från början hade även bostadsgrupperna enkelrum 
till dem som bodde där. Men nu infördes en bestäm-
melse som skulle få stor inverkan på utbyggnaden av 
integrerade bostäder: För att kunna erhålla lån var 
landstingen tvungna att bygga gruppbostäder där den 
enskilde hade en lägenhet på ca 40 kvm med tillgång 
till kök och eget badrum/toalett. De dåvarande läns-
bostadsnämnderna skulle godkänna utformningen 
och bevilja bidrag. Detta skrevs in i den statliga bo-
stadsförsörjningsförordningen. Och så blev det. An-
tingen man bodde i friliggande villa, radhus eller i ett 
flerfamiljshus – alla fick egna lägenheter.

Gruppbostäder 
Den nya boendeformen döptes om till gruppbostad 
och hade fyra lägenheter, i något enskilt fall fem, samt 
ett rejält tilltaget gemensamhetsutrymme där man 
kunde samlas och umgås och laga mat.

En annan bostadsform som utvecklades nu var servi-
cebostaden där lägenheterna var fler och ofta var mer 
utspridda. För dem som bodde där fanns inte något 
krav på gemensamhetsutrymme. 

Gruppbostäderna, antingen de bestod av lägenhe-
ter i en stor villa eller radhus eller lägenheter i ett 
flerfamiljshus, och servicebostäderna, visade sig kun-
na möta behoven från personer med olika grader av 
funktionsnedsättning. 

Omvandlingen från anstalter till integrerat boende 
hade gått över förväntan och ambitionerna hos såväl 
förvaltningar som hos personal var höga. De pedago-
giska ambitionerna från vårdhemstiden fanns i många 

I en gruppbostad kan man välja om man vill ha personalstöd, om man vill umgås eller om man 
vill vara i fred i sin lägenhet. Därigenom ger boendet stora möjligheter att utforma sitt liv som 
man själv vill ha det. Bilderna från Nathorstvägens gruppbostad i Stockholm. Foto: Stefan Ilstedt.
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fall kvar. Nu gällde det att träna för att kunna bli så 
självständiga som möjligt och kanske flytta vidare från 
gruppbostaden ut till en egen lägenhet.

När Lagen om stöd och service (LSS) kom 1994 
innebar den att bostäderna fördes över till kommu-
nerna. Samtidigt infördes nu rätten till personlig as-
sistans och för många av de personer med intellek-
tuell funktionsnedsättning som också hade andra 
svåra funktionsnedsättningar, blev den insatsen det 
självklara valet. Där såg man gruppbostaden som allt-
för institutionslik och stödet som alltför personalstyrt. 
Liknande kritik riktades också från de förespråkare 
av Trapphusmodellen (eller Östersundsmodellen som den 
också kallades). Den förespråkade att man skulle låsa 
gemensamhetsutrymmet, att personalen skulle arbeta 
i lägenheterna, och att de som bodde i lägenheterna 
kunde träffas hos varandra som alla andra människor. 

Trapphusmodellen var en reaktion mot den gemen-
skap som många tvingades in i och den fungerade 
fint för vissa. Men när den lanserades som en modell 
för alla blev det fel. Många blev isolerade och deras 
anhöriga protesterade. I insatsen gruppbostad ingår 
gemensamhetsutrymme så kommunerna fick backa 
och istället blev det en tolkningsfråga för personalen 
vem som ville ha gemenskap (i gemensamhetsutrym-
met) och vem som ville vara själv eller med vänner i 
den egna lägenheten.

Vad är en gruppbostad?
När omsorgerna gick över till kommunalt huvudman-
naskap, och bytte namn till LSS-verksamheter eller 
liknande, blev det viktigt att peka på det som skiljde 
denna verksamhet från kommunens övriga verksam-
heter på det sociala området. Allra tydligast var detta 
behov när det gällde boendet, eftersom man ofta 
hamnat under samma nämnd som äldrevården eller 
barnomsorgen.

Ett hem – inte en vårdavdelning
Gruppbostaden är ett hem, sade vi, inte en vårdav-
delning. Det är alltså inte fråga om sjuka människor 
som under en begränsad tid ska behandlas för någon 
åkomma, utan om friska människor som behöver nå-
gonstans att bo. Detta är fundamentalt för förståelsen 
av hur organisationen vuxit fram. På ett sjukhus är 
det behandlingen som är det centrala och den ex-
pert, läkaren, som föreskriver behandlingen har det 
avgörande inflytandet. På gruppbostaden är det den 
utvecklingsstörde själv som måste ha det avgörande 
inflytandet över hur hens hem och liv ska se ut. Och 
organisationen måste anpassas efter detta.

Inte förskola eller äldrevård
Gruppbostaden är inte förskola eller äldrevård. Mer-
parten av samhällets omsorger är riktade till antingen 
barn eller äldre. Det är i de perioderna av ens liv som 
man normalt kan behöva stöd i form av förskola, skola 
eller hemtjänst och äldreboende. Men på de flesta 
gruppbostäder bor oftast vuxna människor som är i 
sin mest intensiva fas i livet. Deras funktionsnedsätt-
ning medför att också de behöver stöd av personal 
utan att de för den skull ska bli behandlade som barn 
eller åldringar. 

Finns inga mallar för stödet
Funktionsnedsättningen ställer speciella krav på det 
stöd som ges. De som bor i grupp- eller servicebo-
städer är inte någon homogen grupp. Funktionsned-
sättningen kan se mycket olika ut. Därför finns inga 
enhetliga mallar för hur stödet bör se ut. 

Däremot är det viktigt att ha kunskap om vad funk-
tionsnedsättningen innebär, hur en begriplig kom-
munikation ska utformas och hur man på olika begåv-
ningsnivåer upplever sin omgivning. Kunskapen om-
fattar också att kunna se när behovet av gruppbostad 
minskar, när den enskilde kanske skulle må bättre av 
att bo i eget boende med visst personalstöd – och att 
då kunna stödja den enskilde i dennes utveckling mot 
större självständighet.

En populär insats hittills
Trots återkommande kritik har gruppbostaden och 
servicebostaden förblivit de populäraste bostadsfor-
merna för personer med intellektuell funktionsned-
sättning. Genom sin utformning har de gett den en-
skilde möjlighet att välja självständighet i lägenheten 
eller samvaro där eller i gemensamhetsutrymmet. 
Personalen kan, utifrån de boendes behov, välja att 
erbjuda stöd för matlagning i den egna lägenheten 
eller att erbjuda gemensamhetsmåltider. Antalet per-
soner som sökt och erhållit insatsen Bostad med särskild 
service för vuxna  har hela tiden ökat:

2003  19 000 platser

2007  22 000

2011  24 000

2016  27 000
Bostad med särskild service för vuxna är en insats 

som ges till betydligt fler personer än t ex personlig as-
sistans som nu ges till ca 20 000 (statligt + kommunalt 
beviljad assistans) personer. 

Håller på att utarmas
Gruppbostaden kan bara fungera bra om målsätt-
ningarna och inriktningen hålls levande, om perso-
nalen är kompetent och engagerad och har stöd från 
arbetsledningen och t ex handledare, och om man 
får de resurser som behövs för att skapa ett bra stöd 
till den enskilde.

Tyvärr finns alltfler tecken som tyder på att grupp-
bostaden som insats nu är på väg att utarmas. 

• Antal boende ökar. 
Tidigare hade gruppbostäderna som regel fyra lägen-
heter. I Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2002:9) 
skrev man att antalet personer i en gruppbostad i 
regel ska vara tre till fem. Men att ytterligare någon 
boende bör kunna accepteras i undantagsfall. Detta 
har lett till att så gott som alla gruppbostäder nu har 
sex platser.

• Kostnader för boendet ökar. 
Genom att hyreskostnaderna för lägenheterna, samt 
kostnaderna för gemensamhetsutrymmen, lagts på 
den enskilde har ekonomin för dem som bor i grupp-
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bostäder stadigt försämrats. Trots att detta strider mot 
LSS har den politiska viljan att ändra på praxis inte 
funnits. En del tvingas därför söka försörjningsstöd 
från kommunen.

• Personalutbildningen försummas. 
Från att ha varit en bra utbildad yrkeskår med till-
gång till internutbildning har utbildningsnivån hos 
dem som arbetar i gruppbostad stadigt sjunkit. Trots 
lovvärda initiativ, med KY-utbildningar för Stödpeda-
goger mm så saknas krav på utbildning med speciell 
inriktning på LSS-stöd, liksom enhetliga yrkestitlar 
och rejäla utbildningssatsningar.

• Enhetschefen har blivit en ren administratör.
Personer med intellektuell funktionsnedsättning rå-
kar ut för många svårigheter i tillvaron. Personalen 
arbetar tätt intill dessa svårhanterliga problem och 
har som uppgift att stärka den utvecklingsstörde så att 
hen förmår bemästra dem. Ibland går det, ibland går 
det inte. Följaktligen pendlar omsorgen i en grupp-
bostad ofta mellan de dalar där konflikter och svå-
righeter tornar upp sig och de höjder där allt tycks 
fungera jättebra. Att stå lite utanför dessa svängningar 
är enhetschefens uppgift. Men samtidigt måste hen 
ha en bra kontakt med verksamheten. Därför finns 
det anledning att vara kritisk mot den utveckling som 
har förvandlat enhetschefen till en ren administratör 
som servar så många enheter att hen knappt hinner 
med ett besök i veckan. 

Det finns också en viktig skyddsaspekt i detta med 
att ledningen har en direkt insyn i arbetet. När grup-
perna utlämnas åt sig själva finns risk att verksamhe-
ten spårar ur utan att någon egentligen hinner rea-
gera innan det är för sent. 

• Sämre fritidsutbud. 
I insatsen Bostad med särskild service för vuxna ingår 
möjlighet till fritidsverksamhet och kulturella aktivite-
ter. Det är en del av insatsen som blivit alltmer åsido-
satt. Från början var det viktigt att den boende skulle 
ha möjlighet att själv, med personalstöd, komma ut 
på de aktiviteter som hen var intresserad av. Men det 
förutsätter tillräckligt med personalresurser och så är 
inte alltid fallet. Istället blir det vanligare att fritidsak-
tiviteter utförs i grupp, som på institutionstiden, eller 
att den begränsas till att gälla t ex en bestämd kväll i 

veckan som kommunen eller vårdbolaget bestämmer.

• Allt fler institutionskrav läggs på gruppbostäderna. 
Det kan t ex gälla mathållningen där man vill införa 
samma regler som gäller för storkök i äldreomsorg 
och skolor. Eller dokumentationskrav som tvingar de 
anställda att ägna mer tid åt blanketter än åt själva 
arbetet. Det är som om man inte vill inse att grupp-
bostaden består av enskilda lägenheter som i sig inte 
skiljer sig från andra lägenheter i samhället.

• Privatisering har lett till ytterligare försämringar. 
Genom att de stora vårdfirmorna lagt under sig allt 
större delar av LSS-verksamheterna har utarmning-
en accelererat. Genom sämre avtal för personalen, 
främst vad gäller jourersättning, fler deltider och fler 
timanställda har stödet tunnats ut. Vinstkraven leder 
också till en ständig press på att minska personalstö-
dets omfång. Ofta sträcker sig avtalen inte längre än 
tre år, varvid inte sällan nya utförare tar vid, ofta med 
byte av chefer, personal och målsättningar som följd. 
Detta skapar stor otrygghet. 

• Uppluckrad målsättning. 
Det nuvarande stödet till personer med intellektuell 
funktionsnedsättning skapades till stor del i opposi-
tion mot dem som ville medikalisera stödet och inord-
na det som en sidodisciplin till psykiatrin. Den social-
psykologiska inriktningen segrade och den intellektu-
ella funktionsnedsättningen kom att betraktas som en 
funktionsnedsättning bland andra. Målsättningarna 
på 80- och 90-talen var uttalat att undvika stigmatise-
ring och skapa sammanhang där den enskilde slapp 
känna sig annorlunda och utpekad.

Men nu finns tecken på en långsam återgång till ett 
medicinskt inriktat stöd. 

I brist på andra utbildningar har huvudmännen, 
om de överhuvud taget begär utbildning av dem man 
anställer i gruppbostäder, krävt undersköterskeut-
bildning, dvs en utbildning som är helt inriktad på 
ett medicinskt omhändertagande. 

I den utvecklingen har kravet på gemensamma 
arbetskläder för personalen inneburit ett stort steg 
bakåt mot ett medicinskt inriktat och institutionslik-
nande stöd.

Hans Hallerfors

Läs mer:
Gruppbostaden. Intra. 2009. 52 sidor. 160 
kr. Kan beställas från: 
www.tidskriftenintra.se

Bostad med särskild service för vuxna. 
enligt LSS – stöd för rättstillämpning och 
handläggning. Socialstyrelsen. 2007. 196 
sidor.
Kan laddas ner från: 
www.socialstyrelsen.se

Kan jag leva som andra? Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) 2015. 25 sidor. Kan 
laddas ner från: www.ivo.se

På nätet kan man nu hitta reklam för de ”ar-
betskläder” som personal i gruppbostäder 
ska ha på sig.
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Skolan i dag lever inte upp till skollagen. De styrdo-
kument som ska motverka traditionella könsmöns-
ter och se till att de som behöver stödinsatser får 
det , följs inte. Inte heller uppfylls målsättningen om 
barns rätt till en likvärdig utbildning. Den slutsatsen 
kan man dra av Specialpedagogiska skolmyndighe-
tens (SPSM) antologi Genus och specialpedagogik 
– praktiknära perspektiv där ett antal forskare i åtta 
skilda artiklar beskriver hur såväl könstillhörighet 
som funktionsnedsättning är normskapande. 

De olika artiklarna tar upp välkända fenomen 
som ”stökiga pojkar” och ”tillbakadragna flick-
or” och hur yttre attribut som kropp, genus 

och funktionalitet formar normativa begrepp och 
värderingar, både hos individerna själva och hos om-
givningen. 

Olika förväntningar på pojkar och flickor
Det intressanta är när författarna medvetandegör 
läsaren om hur dessa normer formas genom jämfö-
relser med det avvikande och hur de vidmakthålls 
genom att de ständigt repeteras, om inte i ord så i 
handling, förväntningar och bemötande. 

Intressant är också när en diagnos blir tolkad och 
förstådd på olika sätt för pojkar respektive flickor, 
beroende på normativa och könsstereotypa förvänt-
ningar. 

Men normer är inte oföränderliga. Ett normkritiskt 
förhållningssätt kan bidra till förändring genom att 
medvetandegöra, ifrågasätta och omforma rådande 
föreställningar.  

Formas av lärarnas och elevernas bemötande
Många av artiklarna tar sin utgångspunkt i ett ”ini-
från-perspektiv” där informanterna i de flesta fall är 
individer som själva har en funktionsnedsättning. Det 
ger en beskrivning av hur personernas identitet och 
självbild formas av hur de upplever att de blir bemötta 
av såväl lärare som andra elever i skolan. 

Det är uppenbart att skolan inte endast är en are-
na där den enskilde skaffar sig kunskaper utan även  
handlar om att hen konstruerar sin identitet och sin 
sociala position där. 

Det hade även varit intressant att få ett inifrån-per-
spektiv på hur elever utan funktionsnedsättning ser 
på sina skolkamrater med funktionsnedsättning och 
om det finns någon överlappning eller diskrepans 
mellan dessa båda synsätt. Det får bli i den fortsatta 
genus- och funktionalitetsforskningen!  

Förslag på förbättringar
Det finns inga generella lösningar på problemet med 
bristande likvärdighet i skolan, men flera förslag ges, 
som t ex  

• ökad kunskap och genusmedvetenhet,
• ett normkritiskt perspektiv, 
• en didaktisk medvetenhet som kan utmana 
   och påverka etablerade mönster, och 
• mer konkret specialundervisning som är 
   tillgänglig för alla elever utifrån behov 
   i en inkluderande skola. 

Inkludering innebär att hela undervisningen be-
höver struktureras och modifieras. Det gäller att om-
pröva och utmana invanda mönster. En bra utgångs-
punkt kan vara att tänka att det som är nödvändigt 
för några kan vara bra för alla. Sådana exempel finns 
i skriften. Man ska aldrig underskatta värdet av kon-
kreta goda exempel.

Cecilia Olsson har 
läst en ny rapport 
från Specialpedago-
giska skolmyndiug-
heten.

Cecilia Olsson är är fil.dr 
i specialpedagogik och 
verksam som pedago-
gisk handledare och 
konsult. Hon har tidi-
gare varit projektledare 
på stiftelsen ala och 
bl.a. varit med och gjort 
läromedlet Ninjakoll. 

Genus och specialpedagogik – 
praktiknära perspektiv. En vetens-
kaplig antologi från Specialpeda-
gogiska skolmyndigheten
Författare: Charlotta Pettersson, 
Eva Silfver, Göran Widding, Kim 
Wickman, Staffan Karp, Elisabet 
Apelmo, Kamilla Peuravaara, De-
nise Malmberg, Marjatta Takala, 
Marko Kielinen. 
256 sidor. Kan laddas ner från 
www.spsm.se

Skolan 
behöver bli 
normkritisk!
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Ann-KAtrin Hegvold är operasångerskan 
som blev brukarombudsman i Botkyrka. Hon 
är en länk mellan brukarna och personalen 
och andra företrädare för kommunen. Nu 
väntar hon på att det ska bli fler brukarom-
budsmän i landet.   
– Jag tycker det är skam att det inte redan 
finns, säger hon.
Ann-Katrin Hegvold är Sveriges andra kommunala 
brukarombudsman för personer med funktionsned-
sättningar*. Hon är anställd av kommunen med ar-
betsuppgiften att företräda brukarna. 

– Det handlar om att få handläggare och besluts-
fattare att förstå den enskildes situation. Men ibland 
kanske också att ge den enskilde en större förståelse 
för hur kommunen arbetar, säger hon. 

Det låter som en post som kan ge upphov till kon-
flikter: att hon ska företräda brukarna mot sina egna 
kolleger på kommunen. Men hon säger att hon blivit 
väl mottagen.

– Jag var rädd för det i början, men det blev tvärtom! 
De flesta, både kommunanställda och brukare, säger 
att det är jättebra att jag lyfter sådant som de själva 
inte ser, att det är en tillgång att se det från andra 
sidan.

Mycket handlar om bemötandet
Hennes arbete innebär både möten med handlägga-
re och beslutsfattare på kommunhuset och med både 
brukare och personal ute i verksamheterna. Ett öm-
sesidigt förtroende har byggts upp säger hon. Mycket 
handlar om bemötande.

– Som personal kan man ibland vaggas in i något 
slags lugn, man tänker kanske att ”jag kan det här”, 
och att man vet hur brukaren fungerar. Men så får 
man absolut inte tänka! Varje dag är en ny dag, så 
man måste lyssna på och anpassa sig till brukaren och 
inte ”tillämpa sin egen världsbild på någon annan”.  

Ska inte företräda enskilda – utom ibland
Arbetet som brukarombudsman innebär inte att hon 
ska företräda enskilda brukare i några specifika fall. 

Brukarombudsmannen

En BRO mellan brukare 
     och kommun

Hennes uppgift är att jobba övergripande. Men efter-
som det kommit önskemål direkt från brukare i vissa 
situationer, så har det hänt att hon tummat på den 
principen.  

– De har haft förtroende för mig eftersom de kän-
ner mig och vet vad jag gör. Jag vet att jag inte kan lova 
saker utan bara hjälpa dem att lyfta upp problemati-
ken till en högre nivå. 

Mycket uppmärksamhet
I hennes arbetsuppgifter ingår att sprida kunskap. 
Hon har föreläst på projekt Carpe, SKL (Sveriges 
kommuner och landsting) och Socialstyrelsen, blivit 
intervjuad av DN, Vision, Unik, och Ögonblick och 
också medverkat i SVT:s Go’kväll. Hon säger att det 
var tufft i början, men att hon nu har vant sig och mest 
tycker att det är roligt.

Botkyrka har “brukarens fokus”
I Botkyrka kommun har man satsat hårt på att höja 
självbestämmandet för brukarna och, som de säger, 
”ha brukarens fokus”. Ann-Katrin Hegvold säger att 
engagemanget och viljan att förbättra för brukarna 
spelar en avgörande roll för henne. 

– Det skulle inte fungera annars. Jag har svårt att 
tänka mig att jobba i en kommun där man inte alls 
har brukarens perspektiv i fokus. 

Har själv en funktionsnedsättning
Ann-Katrin Hegvold har själv en funktionsnedsätt-
ning.

– Jag hade en reumatisk åkomma i botten och det 
ledde till att jag i princip kollapsade och satt i permo-
bil i många år. Dessutom fick jag diagnosen högfung-
erande autism, för nio år sedan.

* I Stockholm finns sedan millennieskiftet en funktionshinder-
ombudsman som har ett något bredare arbetsområde.
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”Man måste våga se sig själv 
och sina verksamheter 

helt öppet”
Magnus LubLin arbetade som verksamhets-
chef i Botkyrka kommun och han var den som till-
sammans med ledningsgruppen kom på idén om en 
brukarombudsman och anställde Ann-Katrin Heg-
vold. Idag är han chef för socialförvaltningen i Tyresö.
Du är ju den som knäckte idén med brukarombuds-
man…
– Ja. Och jag är jättenöjd med det. Jag hoppas att fler 
ska ta efter.

Hur kommer det sig att du fick idén?
– Det är så lätt att sitta vid ett skrivbord och tro att 
man gör bra saker. Man tänker att man gjort allt rätt 
och att det ska bli jättebra för våra brukare men så har 
man inte kollat med dem... Ju längre ifrån kärnverk-
samheten man sitter desto sämre inblick har man. Så 
jag ville ha ett brukarperspektiv på närmare håll. 

Hur gick det till?
– Jag satte ut en annons i DN faktiskt. Jag tyckte det 
var en så pass bra idé så jag ville att alla skulle ha 
chans att nappa på den. Och jag fick rätt många svar. 

Vilka var kraven? 
– Grundkravet, att man själv hade någon form av 
funktionsnedsättning, var jätteviktigt, och att man 
hade god kännedom om målgruppen. Man skulle 
antingen bo i Botkyrka eller få stöd av Botkyrka kom-
mun. 

Blev det som du tänkt? 
– Ja, det blev över förväntan. Ann-Katrin Hegvold har 
gjort ett fantastiskt bra arbete. Det var viktigt att hon 
vågade vara kritisk och det har hon också varit. Och 
som en bonus, kan man säga, så ledde det till att Bot-
kyrka blev årets LSS-kommun 2016. 

Man kan ju säga att det är en tjänst på ”två stolar” och 
att det skulle kunna bli konfliktfyllt…
– Ja, men jag har aldrig sett det så utan mer som att 
vi tagit in en expert på ett område, ungefär som att 
man tar in en jurist.

Är det okej att jag skriver det?
– Ja ja ja, absolut. Det är självklart, det är jätteviktigt 

att förmedla att alla personlighetsvariationer platsar i 
samhället och att alla kan jobba. 

Ann-Katrin Hegvold säger att hon själv varit en be-
svärlig brukare.

– Speciellt förr när jag kämpade både för min egen 
del och för mina barn. Det var vattentäta skott: an-
tingen var jag förälder till ett barn med diagnos el-
ler också var jag en funktionsnedsatt människa som 
råkade ha barn. Det fanns ingen samverkan mellan 
de olika förvaltningarna och jag fick själv sitta med 
all logistik. Jag gjorde tio handläggares jobb i många 
år och fick inte ett öre för det. Så nog har jag varit en 
besvärlig brukare. Jag har varit så arg… 

Beror ditt förändrade synsätt på kommunen på att de blivit 
bättre eller handlar det om att du bytte perspektiv och fick se 
det inifrån? 

– Både och. När man hamnar på insidan så ser man 
att det faktiskt är människor med hjärtan. Före det såg 
det bara ut som en fyrkantig förvaltning. Och när för-
valtningen antog visionen om full delaktighet för alla 
våra medborgare och började jobba hårt med den, 
blev det en kursändring. Alla som jobbar här brinner 
för den visionen.

Ann-Katrin Hegvold har hittat ett eget sätt att ar-
beta:

– Jag jobbar på mitt sätt. Jag har mycket livserfa-
renhet, är utbildad operasångare och har jobbat som 
läkarsekreterare, städare på sjukhus, hemsamarit, 
kontorist och pianolärare. Det har jag nytta av i mitt 
arbete. En av mina starka sidor är att jag inte har någ-
ra problem med att vara offentlig och att prata inför 
folk. 

Fler brukarombudsmän
Ann-Katrin Hegvold vill se fler brukarombudsmän i 
kommunerna. Och nu verkar det vara på gång. 
– I Uppsala tillsattes en tjänst, men den heter inte bru-
karombudsman utan brukarombud och i Huddinge 
kommun har de en brukarombudsman inom social-
psykiatrin som ett pilotprojekt. Det är positivt att man 
åtminstone gör ett försök. 

Att det går så här bra, som det verkar, hur mycket beror på 
dig som person?

– Jag vill inte se det på det viset. Det som ligger ens 
hjärta nära och det man brinner för, gör man bra. Så 
visst, ska man jobba med det här är engagemanget 
nästan en förutsättning. Annars skulle jag inte ha sökt 
jobbet. 

Målet, säger hon, är att det ska finnas en brukarom-
budsman i varenda svensk kommun. 

– Jag tycker det är skam att det inte redan finns. Det 
bör alltid finnas en talesperson för brukarna och helst 
med egen erfarenhet. Så jag hoppas att vi om några 
år är ett litet nätverk som kan träffas då och då och 
utbyta erfarenheter. Det ska bli kul att få kollegor så 
småningom.

Text och foto: Erik Tillander.
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Frågor om LSS och stödformen personlig assistans 
är högaktuella. För närvarande pågår ett omfattan-
de utredningsarbete, en statlig översyn samt flera 
andra utredningar hos olika myndigheter. 

G anska snart efter att LSS och stödformen 
personlig assistans hade införts började rät-
tighetsreformen ifrågasättas och diskuteras 

inom politiken och i media. Detta gällde främst den 
personlig assistansen.

En rad domar om personlig assistans från (dåvaran-
de) Regeringsrätten (numera Högsta Förvaltnings-
domstolen) som avgjordes under åren 1997–2004 
visade att normen för vad som skulle utgöra rätt till 
personlig assistans ansågs otydlig och att det fanns be-
hov av att den skulle preciseras.

Denna precisering skedde främst genom att rätten 
till insatsen kopplades till begreppet ”grundläggande 
behov” och prövades mot detta. Begreppet grundläg-
gande behov har sedan dess preciserats ytterligare 
men det finns fortfarande behov och krav från myn-
digheternas sida om ytterligare precisering. I likhet 
med hur det var då är frågan nu vad personlig assis-
tans består i, liksom olika gränsdragningsfrågor runt 
denna insats.

LSS-utredningen
Först och främst pågår ett arbete med en statlig över-
syn av assistansersättningen i socialförsäkringsbalken 
(SFB) och delar av LSS. Denna översyn ska redovisas 
om knappt ett år (oktober 2018). 

Syftet med uppdraget uttrycks som: ”att skapa en lång-
siktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig 
assistans och att få till stånd mer ändamålsenliga insatser i 
LSS samt att lagstiftningen ska främja jämlikhet i levnads-
villkor och full delaktighet i samhällslivet. Detta genom en 
grundläggande översyn av incitament och förutsättningar 
för val av personlig assistent, nödvändiga förändringar i 
regelverket samt genom förstärkt kvalitet och träffsäkerhet i 
övriga insatser i LSS”.

Av kommittédirektivet framgår att många av de pro-
blem som uppmärksammats genom åren inom assis-
tansersättningen kvarstår. 

Det gäller t ex att kostnaderna för assistansersätt-
ning och personlig assistans ökat kraftigt. Redan året 

efter att LSS antagits påtalade Socialstyrelsen att per-
sonlig assistans kostade mer än vad som uppskattats. 

En särskild utredning tillsattes 1995, Assistansut-
redningen, som sedan ledde fram till förändringar av 
lagen under 1996 och 1997. De högt ställda handi-
kappolitiska ambitionerna begränsades och kretsen 
av rättighetsbärare blev färre. 

En ökning av den statliga assistansersättningen 
fungerade inte väl med de allmänna besparingar 
som gjordes inom socialförsäkringssystemet under 
1990-talet. Men det fanns också en annan utveckling. 
Rättsnormerna om reducering av rättigheten fick inte 
det genomslag som lagstiftaren strävade efter. Exem-
pelvis utvidgades normen om vad som ansågs utgöra 
grundläggande behov, bland annat genom att behov 
av tillsyn kom att bedömas som ett grundläggande 
behov. 

Problem med insatserna
I utredningsdirektivet till den nuvarande LSS-utred-
ningen betonas att det finns problem med hur de in-
satser som regleras i LSS utvecklats och hur insatserna 
förmår uppfylla syftet med lagstiftningen. 

Det gäller särskilt möjligheten till full delaktighet i 
samhällslivet genom möjlighet till arbete, studier och 
meningsfull sysselsättning. 

I direktivet framhålls att problemen många gånger 
är komplexa och att reglerna alltför mycket öppnar 
för tolkningsmöjligheter och att de är komplicerade, 
särskilt när det gäller assistansersättningen. 

Risken för brister i likvärdighet och rättssäkerhet är 
stor. En annan svårighet är det delade huvudmanna-
skapet, främst det mellan stat och kommun, bl.a. på 
grund av risken för kostnadsövervältringar. 

I september i år beslutades om ett tilläggsdirektiv 
(dir.2017:92) vilket omfattar en risk- och konsekvens-
analys av hur EU:s samordningsbestämmelser kan 
påverka Sveriges åtaganden och skyldigheter när det 
gäller insatser enligt LSS samt assistansersättningen.

Fler utredningar
Utöver denna översyn pågår följande utredningar: 
• Inspektionen för socialförsäkringen – (ISF) ska på 
uppdrag av regeringen (S2012/2324/FST) följa upp 
och analysera effekterna av de ändringar i assistans-

Kommer LSS att stärkas 
eller försvagas?

Av Monica Larsson, Göteborgs universitet



INTRA 4 • 17                                            1514                                 INTRA 4 • 17

ersättningen (i socialförsäkringsbalken, SFB) som 
trädde i kraft den 1 juli 2013. En rapport är planerad 
att publiceras runt den 15 december i år. 
• Försäkringskassan ska analysera konsekvenser av 
domar i HFD som rör det femte grundläggande be-
hovet (hjälp som förutsätter ingående kunskap om 
personen med funktionsnedsättning) utifrån reger-
ingens regleringsbrev till Försäkringskassan för 2017. 
Myndigheten ska särskilt analysera antalet beviljade 
assistanstimmar, och skäl för indragningar och avslag 
av assistansersättning. Analysen ska vara klar den 15 
december 2017. 
• Även Socialstyrelsen ska med utgångspunkt från reg-
leringsbrevet analysera konsekvenser av domar i HFD 
som rör det femte grundläggande behovet. Socialsty-
relsen ska analysera hur kommunernas beviljande av 
LSS och SoL-insatser påverkats av domarna och kon-
sekvenser för brukare med personlig assistans. Klart 
15 december 2017. 
• Därutöver ska Socialstyrelsen kartlägga hur kommu-
nerna ger stöd för egenvårdsinsatser. De ska också un-
dersöka i vilken utsträckning kommuner samverkar 
med landstingen i frågor som rör egenvård för denna 
målgrupp. Uppdraget ska redovisas till Socialdeparte-
mentet senast den 1 december 2017.
• Avslutningsvis pågår också en översyn av assistanser-
sättningens utveckling och framväxten av marknaden 
för anordnare av personlig assistans. Utredningen fo-
kuserar på assistansersättningens utveckling och hur 
marknaden för anordnare av personlig assistans har 
vuxit fram. Klart 15 januari 2018.

Tidigare kunskap om LSS och personlig assistans 
Flera av de frågor som idag är aktuella i den översyn 
som görs av LSS, bl.a. frågor om utformning av rät-

tigheter i lagen och dess precisering, tydlighet och 
tolkning, fanns med in i det arbete som påbörjades 
och genomfördes av 1989 års Handikapputredning. 

Det gällde på den tiden också frågor om vilka per-
soner som skulle omfattas av rättigheterna (målgrup-
pen) samt huvudmannaskapet gällande insatser. 

När det gäller målgruppen var det framförallt till-
hörigheten i tredje personkretsgruppen som var pro-
blematisk. Hur denna fråga hanterades från början 
har fått konsekvenser som den pågående översynen 
av LSS behöver hantera. 

Det som då kallades handikapprörelsen (numera 
funktionshinderrörelsen) hade stort inflytande i det 
ursprungliga utredningsarbetet, men dess makt över 
utformningen av målgruppen minskade mer och mer 
i lagstiftningsprocessen. 

Nya kriterier tillkom efterhand i processen i syfte 
att dra en gräns för antalet rättighetsbärare. Bestäm-
melsen om vilka som skulle ingå i den tredje person-
kretsgruppen blev aldrig klar och tydlig. 

Å ena sidan fastställdes kriterierna med utgångs-
punkt om tillhörighet för en bred grupp av männ-
iskor med olika slag av funktionsnedsättningar. Å an-
dra sidan tillkom kriterier som syftade till att avgränsa 
gruppen. Det handlade om att på samma gång både 
inkludera och exkludera människor. 

Brister och motstridiga formuleringar
Hur rättigheterna skulle vara utformade – som mera 
preciserade eller som rättigheter som efterhand skul-
le få sitt innehåll fastställt och noga angett – var vid 
tillkomsten av LSS en av de svårlösta frågorna. Gru-
newald och Leczinsky (2001) skrev i inledningen till 
boken Handikapplagen LSS att ”Styrkan i lagen lig-
ger i dess utformning med preciserade och absoluta 
rättigheter. Till båtnad för en stor grupp funktions-

Monica Larsson är jur. kand., fil.dr. och universi-
tetslektor i socialt arbete. Under flera år har hon 
arbetat som lärare och forskare med inriktning 
på funktionshinder. Hon är  verksam vid Göte-
borgs universitet och har skrivit en rad böcker, 
rapporter och artiklar om främst juridiska frågor 
och frågor som rör rättigheter, funktionshinder 
och personlig assistans.
”För nu nästan tio sedan doktorerade jag på en 
avhandling i socialt arbete som heter: ’Att för-
verkliga rättigheter genom personlig assistans’, 
berättar hon. ”Utgångspunkten för avhand-
lingen är att personlig assistans beskrivs som 
en rättighet i sig och som ett sätt att förverkliga 
andra rättigheter som uttrycks i handikappoli-
tiska principer. Min avhandling belyser vad det 
innebär att förverkliga rättigheter och hur det 
går till när handikappolitiska mål och principer 
förvandlas till lagstiftning. En slutsats i avhand-
lingen är att det som skett med lagstiftningen 
kan förstås som att syftet med LSS mer var ett 
uttryck för ideala än reala mål.”

Monica Larsson och Lars G Larsson. LSS 2017 – Stöd och 
service till vissa funktionshindrade. Komlitt 2017. 192 
sidor. Pris 289 kr. Kan beställas från www.komlitt.se
I januari 2018 utkommer en uppdaterad version 
(LSS 2018) av samma bok.
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hindrade medborgare”. På detta vis lanserades LSS. 
Men rättigheternas utformning hade flera brister och 
motstridigheter som följt med genom åren. 

2008 års LSS-utredning
Även i den senaste större översynen av LSS, redovisad 
2008 i SOU 2008:77 (Möjlighet att leva som andra) 
framgick att en del av dessa olösta frågor skapade 
problem både vad gäller tolkning och tillämpning av 
lagen. 

LSS-kommitténs förslag innebar att LSS skulle bestå 
som rättighetslag för de personer som har de mest 
omfattande stödbehoven till följd av funktionsned-
sättningar. 

Kommittén ansåg att det behövdes flera föränd-
ringar i LSS, bl.a. ett tydligt barnperspektiv. Vidare att 
staten ska ha ett samlat ansvar för personlig assistans 
och att det skulle bli tydligare regler för hur behovet 
av personlig assistans ska bedömas. 

En ny insats i LSS föreslogs som skulle ge rätt till 
personlig service och boendestöd. 

Förslaget handlade också om att personer med psy-
kiska funktionsnedsättningar ska ha rätt till insatsen 
daglig verksamhet om de ingår i personkretsen för 
stöd och service enligt lagen. 

Lagen om assistansersättning (LASS) skulle upphä-
vas enligt förslaget och tillämpliga delar av denna lag 
skulle istället föras in i LSS.

Förslaget modifierades efterhand och i propositio-
nen lämnade regeringen förslag om att stärka kvali-
tet, tillsyn och kontroll av personlig assistans och verk-
samhet enligt LSS. Andra delar i förslagen innebar 
att barnperspektivet i LSS stärktes och att medel till 
försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för 
personer med psykisk funktionsnedsättning avsattes.

Det föreslogs även ändringar i LSS som avser främst 
kommunernas ansvar. Bland annat föreslogs att när 
en kommunal insats enligt LSS beviljas ska den en-
skilde erbjudas en individuell plan med planerade 
och beslutade insatser. 

Flera andra utredningsförslag, bland annat rätten 
till personlig service i eget boende slopades. 

Huvudmannaskapet 
Frågan om huvudmannaskapet har förföljt LSS-ut-
redningarna sedan starten. Detta är sannolikt en frå-
ga som det kommer att bli strid om i samband med 
översynen. Den har varit föremål för diskussioner och 
olika uppfattningar om detta har funnits i både det 
ursprungliga huvudbetänkandet inför tillkomsten av 
LSS och även i senare utredningar. 

Huvudmannaskapet för insatsen personlig assistans 
kom från början att beslutas som ett ekonomiskt delat 

huvudmannaskap mellan kommuner och stat, även 
om det bland de i kommittén inblandade aktörerna 
fanns andra uppfattningar om hur det skulle se ut. 

Dåvarande Svenska kommunförbundet och många 
kommuner i landet var kritiska till införandet av LSS 
som en rättighetslagstiftning. Att staten fick ansvara 
för en stor del av kostnaderna för personlig assistans 
var en eftergift åt kommunerna. Denna ansvarsfördel-
ning ändrades sedermera på grund av kostnadsöver-
vältringar från kommunerna till staten. Det blev ett 
fortsatt delat ekonomiskt huvudansvar, men kommu-
nerna fick ett finansieringsansvar för insatsen person-
lig assistans när det handlade om assistans som inte 
överstiger 20 timmar i veckan. Försäkringskassan fick 
ansvar för assistansersättning när de grundläggande 
behoven av assistans i genomsnitt överstiger 20 tim-
mar per vecka. 

Frågan om huvudmannaskapet är svårlöst inför 
framtiden och innefattar intressemotsättningar.

Goda levnadsvillkor 
Övriga frågor som ska behandlas vid översynen hand-
lar om vad som är goda levnadsvillkor, delaktighet 
och vad det innebär att leva som andra. I detta sam-
manhang ska hänsyn tas till människors möjlighet till 
både likheter och olikheter. 

Reglerna för daglig verksamhet ska ses över och här 
finns frågor om att reglerna ska anpassas till de behov 
som finns eller om det går att finna andra lösningar 
som arbetsmarknaden ska ta hand om.  

Det finns också andra frågor som det kan förväntas 
bli kamp om efter översynen. Här tänker jag främst på 
önskemålen om att bedömningskriterier för assistans 
och LSS ska bli tydligare. Vad innebär det? Den nya 
utredaren Gunilla Malmborg pekar i detta samman-
hang på risk för fyrkantighet och att det inte är enkelt. 
Kommer detta att leda till ett  förslag om schablonise-
rade bedömningar? 

Vad ska hända med insatsen Råd och stöd? Det är 
inte många som ansöker om denna insats idag. Finns 
det behov av en precisering? 

Ska rätten till LSS-insatser bygga på diagnos eller 
hjälpbehov, eller både och som det gör idag. Det är en 
fråga som innefattar bland annat målgruppstillhörig-
het och rätt till delaktighet. 

I likhet med när LSS tillkom finns anledning att 
anta att olika intressen strävar efter inflytande över 
dessa frågor. Vilka intressen som får mest inflytande 
över den framtida utformningen får betydelse för om 
rättighetslagstiftningen kommer att stärkas eller för-
svagas.  Detta är betydelsefulla frågor och avgöranden 
för dem som har behov av olika former av stöd. 

”I likhet med när LSS tillkom finns anledning att anta att olika intressen strävar efter 
inflytande över dessa frågor. Vilka intressen som får mest inflytande över den fram-
tida utformningen får betydelse för om rättighetslagstiftningen kommer att stärkas 
eller försvagas.”
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Funka olika-podden är en podd med samtal med, 
om och ibland av, personer med funktionsnedsätt-
ning och deras närstående. 

Producenten Åsa Böhme säger att de gillar att ex-
perimentera. Ett väldigt lyckat experiment får 
man säga: 26 000 har hittills lyssnat på deras 16 

program. Och fler lär det bli.

26 000 besök!
En av poängerna med Funka olika-podden är att det 
ska vara ett lätt och trevligt sätt att sprida information. 

– Ja det är så vi har tänkt. Vi hoppas att folk, som 
kanske har långt till habiliteringen, en kelt  ska kunna 
ta del av den. Det är ett sätt att tillgängliggöra infor-
mation till fler. 

Hur har responsen varit?
– Det känns som att vi gör något som är angeläget 

och efterlängtat. Vi är väldigt glada att så många, över 
26 000, har lyssnat på podden. 

Fler program på gång
De program som gjorts har ett brett innehåll: Skolfrån-
varo, Anhörig och nära (med Intraprisvinnaren Chris-
tina Renlund som programledare!), Adhd och Autism. 
Och mer ska det bli.

– Vi ska spela in två nya avsnitt snart. Först med en 
ungdomspanel om neuropsykiatriska funktionsned-
sättningar.  Då kommer vi att släppa både programle-

Mevelyn Ehrstrand som fick 
diagnosen adhd när hon var 
24 år. Här tillsammans med Jo-
hannes Rosenberg, program-
ledare, och Camilla Ekstrand, 
enhetschef på Adhd-center.

”Vi hoppas på en långkörare”

darskap och innehåll till ungdomarna så de får vara 
med och producera. Sen ska vi göra ett specialpro-
gram om e-hälsa.

Kommer det något om och med personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar?

– Förra sommaren och hösten spelade vi in några 
korta filmer med killar med lindriga intellektuella 
funktionsnedsättningar. Filmerna ligger på hemsi-
dan. Efter det sökte vi tjejer via vår Facebook och då 
var det en som hörde av sig och som vi också filmat nu. 
Sedan har vi tänkt lite ”tvärtom” och varit i kontakt 
med en som är lite äldre för podden. Så det blir säkert 
något framåt vårkanten.

Vill ha kontakt 
Åsa Böhme säger att man testar lite olika format och 
olika sätt att göra programmen på och att man tänker 
fortsätta satsningen.

– Vi hoppas att det här ska bli en långkörare helt 
enkelt. 

Till sist skickar Åsa Böhme med en uppmaning till 
alla Intraläsare:

– Vi vill gärna att det är en tvåvägskommunikation. 
Därför vill vi få kontakt med de som lyssnar. Har man 
tankar eller idéer om vad vi borde ta upp får man 
gärna höra av sig till oss via Facebook eller hemsidan 
eller kontakta oss per mejl eller telefon!

Funka olika-podden görs av Stockholms läns lands-
tings Habilitering. 

Erik Tillander.

Funka olika-podden
www.habilitering.se
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A tt använda Internet är en självklarhet för de 
flesta idag. Vi är sällan medvetna om hur ofta 
vi loggar in på olika tjänster och webplatser. 

Men så ser det inte ut för personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar. 

Begripsam* har i uppdrag att undersöka hur per-
soner med olika funktionsnedsättningar använder 
nätet. Resultatet från denna undersökning pekar på 
stora skillnader.

Bättre webbplatser
För att alla ska få tillgång till nätet och kunna känna 
sig trygga där behövs det programvaror som kom-
penserar för de svårigheter funktionsnedsättningen 
med för. Ett sådant program är Easy Mail. Easy Mail är 
tydligt kognitivt och hanteras med symboler samt är 
sekventiellt uppbyggt, dvs ett steg i taget. 

Easy Mail fungerar inte med MAC och behöver för-
nyas tekniskt. Vi hoppas Post- och Telestyrelsen, PTS, 
ger stöd för detta. 

Ett annat sådant program är dataskrivbordet Starta 
som ger möjlighet att strukturera innehåll på olika 
nivåer med symboler och ljudstöd. Det behövs begrip-
liga webbplatser.

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

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

Personal, anhöriga, verksamhetsledning och IT-avdel-
ningar behöver mer kunskap och de behöver samverka 
bättre. Det behövs också bättre samverkan på myndig-
hetsnivå. När jag sökt material och verktyg har jag flera 
gånger mötts av ”Detta är inte vårt bord”, ”Intressanta 
frågor”, ”Nej vi har inga sådana planer”… Trots att sam-
verkan tydligt tas upp i FN:s konvention om mänskliga 
rättigheter för personer med funktionsnedsättningar 
samt i intentionerna i vår svenska lagstiftning.

  Nätet 
som en trygg 
och säker plats

Vi måste intressera oss
Alla råd som kommer, alltifrån Bamse till Statens Me-
dieråd pekar på att vi i omgivningen måste prata om 
och intressera oss för vad som händer på nätet. Vi 
måste lära oss vara källkritiska och om vad som är okej 
och inte. 

På kursen Anpassad IT vid Mora folkhögskola an-
vände vi oss av rollspel för att tydliggöra vad som är 
okej på nätet, vad som är på gränsen och vad som inte 
är okej. Vi övade och filmade dessa rollspel. Det fram-
kom många intressanta reflektioner över hur man ska 
vara mot varandra på nätet. Dessa filmer kan du se på 
projektets webbplats www.sikta.nu  – under Handbok-
Inspiration och IT på kursen.

 

* Begripsam är ett treårigt Arvsfondsprojekt som nu omvandlats till en förening och ett företag. Syftet 
är att förbättra den kognitiva tillgängligheten i samhället. www.fungerandemedier.se
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“Nätkoll”
Allmänna arvsfonden har finansierat flera intressan-
ta och viktiga projekt som till exempel ”Nätkoll” och 
”Jag på nätet”. Men det behövs fler! Inte minst metod-
material för personal och anhöriga så att vi vågar och 
kan finnas som stöd.

Vad händer då om man får tillgång till nätets alla 
möjligheter? Deltagarna på kursen Anpassad IT har 
en måttlig utvecklingsstörning och flera kan inte kan 
läsa eller skriva. Vi gjorde en uppföljning av hur de 
använde sina datorer åtta månader efter att kursens 
avslutats. Åtta av tolv deltagare använder sina datorer 
flera gånger varje dag och de övriga fyra flera gånger 
i veckan. Och till vad, ja precis som vi, till en massa 
olika saker 

Intra 
– bästa internutbildningen!

TidskrifTen inTra strävar efter att vara ett stöd 
till chefer och personal inom LSS som vill utveckla 
och förbättra sina verksamheter.
Vi är en fri och obunden röst.

Vill du stödja Intra – prenumerera!
Du kan också stödja oss gernom att skänka 
pengar till postgiro 636 55 62–5.

Eller swisha valfri summa till 
1230075903

T ill slut blev protesterna för starka. Socialdemo-
kraterna insåg att man inte kunde gå till val 
som ett hjärtlöst parti som tog bort assistansen 

för personer med svåra funktionsnedsättningar. I no-
vember föreslog därför den minister som är ansvarig 
för LSS-frågor, Åsa Regnér, fyra åtgärder för att för-
hindra fortsatta försämringar av den statliga assistans-
ersättningen: 

1. Väntetid, beredskap och tid mellan insatser 
ska också räknas in i assistanstiden.

Försäkringskassans tolkning av Högsta förvalt-
ningsdomstolens dom från 13 juni (HFD 2017 ref. 
27) innebär att assistansberättigade inte längre kan 
beviljas assistans för väntetid och beredskap mellan 
hjälpinsatserna. Men nu vill regeringen att assistans, 
liksom tidigare, ska kunna lämnas under dygnsvila i 
form av väntetid och beredskap, samt under tid mel-
lan insatser. Lagen ska förtydligas.

2. Stopp för tvåårsomprövningarna.
Regeringen tänker göra en tillfällig lagändring som 

stoppar Försäkringskassans tvåårsomprövningar av as-

CITATET:

”Privatiseringar och avregleringar skapar mer, 
inte mindre, behov av byråkrati för att utföra kon-
troller, upphandla och skriva kontrakt”

Statsvetaren Patrik Hall i artikel i Dagens Nyheter den 
28/9 som beskriver hur antalet chefer, administratörer, 
ekonomer, personaltjänstemän och marknadsförare 
inom den offentliga sektorn ökade med närmare 50 
procent 2001 till 2013. Samtidigt stod det totala anta-
let offentliganställda still. Anställda inom vården och 
omsorgen minskade med 6 procent.

Skicka mail
Spela musik

Surfa på nätet
Behandla bilder
Använda recept

Lyssna på talbok
Använda ekon...

Spela spel
Titta på maten...

Titta på film
Skype

Med dator anv...
Skypar

Inköpslista
Streamar svtpl

Vet ej...
 

sistansbehovet. Detta för att förhindra indragningar 
av assistans innan LSS-utredningen har kommit till 
sina slutsatser. Ikraftträdande föreslås under våren.

3. Kommunerna får informationsskyldighet.
Kommunerna ska bli skyldiga att informera perso-

ner som fått beslut om indragen assistans från För-
säkringskassan om vilka rättigheter de har enligt LSS. 
De ska också se till att de som tillhör personkretsen 
får sina behov tillgodosedda. Ikraftträdande föreslås 
1 juli 2018.

4. Täcker kostnaderna vid  högre timbelopp.
Regeringen tänker lägga förslag om att återställa 

möjligheten för enskilda som har beviljats assistans-
ersättning med ett högre timbelopp än schablonbe-
loppet, att få täckning för sina kostnader. Ca 10 pro-
cent av de assistansberättigade har beviljats ett högre 
belopp än schablonbeloppet. Ikraftträdande föreslås 
1 juli 2018.

Åsa Regnér backade från tuffa linjen
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Det behövs bättre kunskap 
om kommunikationsstöd

Att kommunicera är en grundläggande mänsklig rättighet och kommunikation är en 
förutsättning för delaktighet, medbestämmande och självständighet. Många per-
soner med funktionsnedsättningar har kommunikationssvårigheter. För att de ska 
kunna utöva sin rätt till självbestämmande och inflytande bör därför personal inom 
Socialförvaltningens verksamheter kunna ge stöd till kommunikation. I Luleå har man 
utbildat all LSS-personal i AKK (Alternativ kompletterande kommunikation). Det har 
gett fina resultat.

Av Åsa Gardelli & Peter Hedström Durhan

I Luleå kommun bedrevs under 2016–2017 ”AKK-
projektet”. Det vände sig till ca 1400 personal 
inom Socialförvaltningen. 

Målsättningen med projektet var att öka delaktig-
het och tillgänglighet för personer som är kommuni-
kativt sårbara genom att öka personalens kunskaper 
om AKK (Alternativ kompletterande 
kommunikation). 

Under projekttiden erbjöds perso-
nal inom Socialförvaltningen både 
utbildning och aktivt stöd i verksam-
heterna. Dessutom inrättade man 
speciella AKK-ombud på arbetsplat-
serna. 

Alla borde få utbildning
Nu har man utvärderat projektet. 
Det visar sig att majoriteten av AKK-
ombuden hade börjat arbeta mer ak-
tivt med AKK än innan projektstart. 

Ombuden ansåg att utbildnings-
träffarna gett dem viktig kunskap 
om AKK och flertalet uttryckte att 
all personal i verksamheten bör få 
samma utbildning i AKK. De ansåg 
att träffarna gett inspiration att arbe-
ta vidare med AKK på arbetsplatsen. 

Att ha AKK-ombud i verksamheter-
na har visat sig vara ett sätt att få igång arbetet med 
AKK, och majoriteten av ombuden anser att det är lätt 
att få utrymme att prata om AKK på sin arbetsplats. 

En process
Under projekttiden har det framkommit att samsyn 
kring AKK är viktigt, såväl i personalgrupper som i ar-
betet mellan olika verksamheter. Arbetet med att öka 
självständighet, medbestämmande och delaktighet är 
en process som Socialtjänsten konstant behöver ar-

beta med. 
Att följa med i utveckling, forsk-

ning och metoder är viktigt för att 
alla inom organisationen ska kunna 
bedriva ett bra arbete. 

Även andra professioner inom 
kommunala verksamheter behö-
ver information och utbildning om 
AKK för att kunna bemöta kommu-
nikativt sårbara medborgare på ett 
bra sätt. Det gäller t.ex. biblioteka-
rier, personal på badhus, busschauf-
förer, räddningstjänst och recep-
tionspersonal. Kommunala miljöer 
bör ses över så att de är anpassade 
till personer i behov av AKK. 

Bakgrund till AKK-projektet
För att uppnå delaktighet, med-
bestämmande och självständighet 
krävs att omgivningen förstår vad 
man vill säga. För att personer med 

kommunikationssvårigheter ska kunna utöva sin rätt 
till självbestämmande och inflytande bör därför per-
sonal inom Socialförvaltningens verksamheter kunna 
ge ett stöd till kommunikation. 

AKK är en samlingsterm för olika 
kommunikationssätt och metoder 
som stöder personer som är kom-
munikativt sårbara. Vanliga former 
av AKK är TSS (tecken som stöd), 
bilder, symboler, konkreta föremål, 
talande hjälpmedel och högtek-
nologiska hjälpmedel som Ipad, 
datorer, mobiler mm. Naturliga 
reaktioner och kroppsrörelser som 
ljud, mimik, signaler och gester 
används och tolkas. Personer med 
behov av kommunikationsstöd 
är olika och en person kan ofta 
behöva flera olika former av AKK 
för att kunna kommunicera, både 
för att förstå och uttrycka sig.
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Peter Hedström durHAn är projektledare i Socialförvalt-
ningen i Luleå kommun och har de senaste tre åren arbetat 
med ett AKK-projekt inom individ- och familjeomsorgen. Han 
har sedan tidigare erfarenhet av arbete inom daglig verksam-
het, gruppbostad och psykiatri. 

ÅsA GArdelli är biträdande professor i Pedagogik med in-
riktning specialpedagogik vid Luleå tekniska universitet. har 
bl a arbetat med olika projekt som rör kommunikation med 
personer med olika funktionsnedsättningar, bl.a. om informa-
tions- och kommunikationsteknologins betydelse för personer 
med funktionsnedsättning, användande av Bliss samt filoso-
fiska samtal med personer med förvärvade hjärnskador. Hon 
har också medverkat i AKK-projektets referensgrupp.

För mer information:
Hedström Durhan, P. (2015). Alternativ Kompletterande Kommunika-
tion, AKK. En förstudie av alternativ kompletterande kommunikation 
inom stöd och omsorg i Luleå kommun. Luleå kommun, Socialförvalt-
ningen. 

Hedström Durhan, P. & Gardelli, Å. (2017). Det handlar om delaktighet, 
medbestämmande och självständighet. Projektrapport, Socialförvalt-
ningen, Luleå kommun. (Hela rapporten kan fås som PDF: maila till 
SOC-AKK@lulea.se)

Kommunikationen först. Intra nr 1 2017.

Socialstyrelsens allmänna råd:
I Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2014:2. (Kun-
skaper hos personal som ger stöd, service eller om-
sorg enligt SoL och LSS till personer med funktions-
nedsättning) behöver personal som 
omfattas av råden:

• ha kunskap om kommunikation 
och dess betydelse, 

• kunskap om alternativa kommu-
nikationssätt samt 

• förmåga att anpassa kommunika-
tionen till olika situationer och 
till olika individers förutsättning-
ar och behov. 

En förutsättning för att personal 
ska kunna ge ett gott stöd samt god 
service och omsorg är, enligt Social-
styrelsen, att de ges möjlighet att lära 
sig just de kommunikationssätt som 
enskilda personer använder. Därför 
rekommenderar Socialstyrelsen att 
personer med kommunikationssvå-
righeter får tillgång till individuellt 
anpassad AKK.  

En stor del av personalen 
kände inte till AKK
En förstudie av Luleå kommuns sats-
ning på AKK visade att 72% av 377 personal inom 
gruppbostad, daglig verksamhet, korttidsboende och 
personlig assistans var i behov av utbildning inom 

AKK. 76% av de tillfrågade svarade att de inte hade 
någon form av utbildning inom AKK. Det visade sig 
att  en stor del av personalen inte ens kände till be-
greppet.  

I projektet utsågs 52 personer 
inom olika verksamheter att vara 
AKK-ombud. Genom att AKK-om-
budet under projektet fick en kom-
petenshöjning i AKK blev ombudet 
en viktig resurs i verksamheten. Om-
budet skulle tillföra verksamheten 
ökad kunskap om olika kommunika-
tionssätt och bidra till att exempelvis 
fånga upp behov och framgångsfak-
torer samt bistå enhetschefen i AKK 
för att medverka till samsyn i arbetet 
kring kommunikativt sårbara perso-
ner.

Sprida erfarenheter
En intention med utvärderingen var 
att sprida projekterfarenheterna för 
att andra verksamheter ska kunna ta 
del av dem. 

Projektteamet har under projekt-
tiden träffat 290 personer som ar-
betar inom gruppbostad, korttids-
boende och daglig verksamhet för 
personliga intervjuer. 

Av de intervjuade ansåg en majo-
ritet att det finns behov av AKK i verksamheten och 
att man behöver mer utbildning, handledning och 
information om AKK på arbetsplatsen. 

sociAlstyrelsen genomför 
under 2017 regeringsuppdraget 
”Stödja vuxna personer med ned-
satt beslutsförmåga att uttrycka 
sin vilja”. Målgruppen är personal 
som arbetar inom socialtjänsten, 
t.ex. bistånds- och LSS-handläg-
gare samt personer som upprät-
tar genomförandeplaner. Syftet 
med att ta fram ett metodstöd är 
att vuxna personer med nedsatt 
beslutsförmåga, som har insatser 
enligt socialtjänstlagen, SoL, och 
lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS, i högre 
grad än idag ska få ta del av insat-
ser som de vill ha och har behov 
av. Projektledaren medverkade 
under 2017 i en expertgrupp 
kring arbetet med metodstödet.



22                                 INTRA 4 • 17

Utbildningarna som krävs för de olika titlarna:
Stödassistent: Vård och omsorgsutbildning på gymnasienivå.

Stödpedagog: Yrkeshögskolenivå 200 YH poäng inom funk-
tionshinderområdet Utbildningarna kan ha olika namn; exem-
pelvis: Stödpedagog med inriktning mot personer med funk-
tionsnedsättning eller 60 högskolepoäng med inriktning mot 
funktionshinderområdet.

Arbetsidentifikation, AID
Arbetsidentifikation kommuner och landsting (AID) är ett sys-
tem för gruppering av arbetsuppgifter. AID är avsedd för att 
kunna analysera lönebildningen på central och lokal nivå samt 
att ge underlag för viss planering. 

Källa: SKL

Nästan hälften av Sveriges kommuner har gått över 
till de nya titlarna stödassistent och stödpeda-
gog. Det visar en undersökning som gjorts av NKR, 
Nationella kompetensrådet inom funktionshinder-
området. 

Mathilda isaksson, som haft uppdraget att göra 
undersökningen, säger att dessutom cirka 30 procent 
av kommunerna diskuterar en övergång, medan cirka 
20 procent väljer att, än så länge, låta bli.   

– Arbetet med yrkestitlar som startade i Göteborg 
har spridit sig runt om i hela Sverige, säger Mathilda 
Isaksson. 

Rollerna lite otydliga i början
Resultatet av de förändrade yrkestitlarna är ännu för 
tidigt att uttala sig om och Mathilda Isaksson menar 
att det är en process som måste få ta tid.

– Det är ju en resa som man gör. Man kan ha ett 
dokument som visar vad en assistent eller en pedagog 
ska göra, sedan måste det förankras och rollerna kan 
upplevas som otydliga i början.  Det kan vara lite sva-
jigt i början. Det tror jag alla upplever. 

Finns det risk för att vissa väljer att bara byta titlarna 
utan att samtidigt ha utbildningskrav bundna till titlarna?

– En kommun skulle kunna bestämma sig för att 
göra så. Men då förstår man inte nyttan med föränd-
ringen. 

”Inte alltid bekväma saker man hamnar i”
20 procent har som sagt inte diskuterat en föränd-
ring. Orsaken till det vet man inte på NKR. Men Ma-
thilda Isaksson har sina funderingar. 

– Det krävs ett engagemang och kräver en arbets-
insats. Man måste kartlägga hur personalsituationen 
ser ut och hur konverteringen ska göras och det är 
inte helt problemfritt. Det är inte alltid bekväma saker 
man hamnar i.

Ett exempel på problem är att välja rätt titlar till den 
befintliga personalen. 

I vissa kommuner har man till exempel fått kritik, 
bland annat från Kommunal, för att man är alldeles 
för fixerad vid utbildningen och inte tar hänsyn till 
arbetslivserfarenhet. 

Mathilda Isaksson håller med om att det är proble-
matiskt, men säger att om man också skulle ta med 
arbetslivserfarenheten så skulle det bli än mer subjek-
tiva bedömningar.  

– Nu sätter man titlarna efter utbildningsnivå och 
en del blir inte nöjda med den titel de får. Men när vi 
pratar löner blir det en annan sak. Då kommer den 

praktiska biten in om hur man ut-
för sitt arbete. Arbetserfarenhet är 
jätteviktigt. 

De privata företagen bromsar
En annan orsak till att vissa verk-
samheter vill stå utanför föränd-
ringarna kan vara att de privata 
företagen ”inte varit lika angelägna”, som Mathilda 
Isaksson säger. I kommunerna ser man en fördel som 
de möjligtvis inte delar med de privata aktörerna.

– Vi ser hur mycket pengar äldreomsorgen fått till 
fortbildning och som vi saknar inom funktionshin-
derområdet. Vi tror att om vi kan enas om titlarna kan 
vi visa för Socialstyrelsen och regeringen hur många 
utbildade eller outbildade vi har på ett tydligare sätt. 
På det viset kan vi skapa förståelse för att även vårt 
område behöver vissa satsningar. 

Nationella titlar
Arbetet med yrkestitlar handlar om att göra yrket 
mer attraktivt och därigenom underlätta när man re-
kryterar personal. På längre sikt är målet att titlarna 
ska bli nationella och legitimerade. En tydlig utbild-
ningsnivå skulle då vara knuten till varje titel, ungefär 
som sjuksköterska eller fysioterapeut. För det krävs att 
SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, ger titlarna 
så kallade AID-koder. Även på den punkten ser det 
ljusare ut menar Mathilda Isaksson.

– Sedan Göteborgsregionen startade den här pro-
cessen har man försökt påverka SKL för att få koder 
för stödassistent och stödpedagog. Och SKL har sagt 
nej, för att inte tillräckligt många personer har haft 
titlarna. Men nu har det ju blivit fler och vi ligger på 
från flera håll. Så just nu håller SKL på att arbeta med 
frågan. 

Erik Tillander.

Stödassistent Stödpedagog

Allt fler går över till nya titlarna!

         Mathilda Isaksson.
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annBrith davidson har arbetat med personal-
kompetens inom funktionshinderområdet i nästan 
hela sitt yrkesliv. Från att ha varit chef på olika nivåer 
i olika kommuner, jobbar hon sedan ett år tillbaka 
som utvecklingsledare för funktionshinderområdet i 
Göteborgs stad.

– Det har alltid varit ett problem att rekrytera männ-
iskor med grundkompetens. Ungdomarna söker inte 
”rätt” utbildning till gymnasiet, säger hon.

Ett annat problem är att det inte alltid finns lärare 
med kompetens till vård- eller omsorgsprogrammet.

– Även för att bli lärare inom det området krävs en 
lärarutbildning. Det räcker inte med erfarenhet och 
utbildning inom socialtjänsten.

Stödassistent och Stödpedagog
2011 införde Göteborgsregionens kommunalför-
bund (en samarbetsorganisation för 13 kommuner) 
två titlar för arbete i LSS-verksamheter, stödassistent 
och stödpedagog. Man insåg att det behövdes för att 
kunna förbättra verksamheterna och locka fler ung-
domar. 

Nästan sedan urmin-
nes tider har personal 
som arbetat med per-
soner med intellektu-
ella funktionsnedsätt-
ningar hetat ”vårdare”. 
Efter kommunalise-
ringen kom en uppsjö 
av andra titlar, olika på 
olika ställen. Nu breder 
dock titlarna stödas-
sistent och stödpeda-
gog ut sig över landet. 
Det är på många sätt 
AnnBrith Davidsons 
förtjänst.

– Det handlade om att få samma titlar inom hela 
verksamhetsområdet, berättar AnnBrith. Det är ett 
problem att man kan kallas allt möjligt, fast man job-
bar med samma sak. Nu har det gått fem år och de nya 
titlarna gäller i Göteborgsregionens alla kommuner 
och är väl inarbetade.

Pedagogerna ger assistenterna stöd
Övergången till de nya titlarna har varit positiv. Ann-
Brith Davidson nämner att man bland annat blivit 
bättre på att ringa in vad kompetens i yrket är för nå-
got. 

– Innan var det många som trodde det skulle bli hie-
rarkier och att stödassistenterna bara skulle få göra 
skitjobbet och pedagogerna det roliga. Men i en ny 
undersökning visar svaren tydligt att det inte blivit så. 
För assistenterna är det tryggt att ha pedagogerna på 
plats om man känner sig osäker. Man kan alltid bolla 
problem med pedagogen som har mer utbildning än 
vad assistenten har.  

”Hur ska vi få kompetent personal?”
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På frågan om övergången genererar en högre livs-
kvalitet för brukarna tvekar hon lite och säger att det 
faktiskt är svårt att veta, så här långt. Men fortsätter:

– Det ger förutsättningar för det eftersom man till-
fört kvalitet. Men samtidigt, ju mer kunskap man får 
desto mer ser man hur lite man kan. Känslan är att 
det finns ett oändligt behov av kompetensutveckling.

Dörren på glänt åt outbildade
Den grupp som det rekryteras mest från är de som 
från början är outbildade. De tas exempelvis in som 
sommarvikarier och får chansen att jobba kvar om de 
vill. I Göteborg ser man till att de blir utbildade efter 
hand. 

– De senaste tre åren har det anordnats validerings-
utbildningar för visstidsanställd personal och vikarier 
som har närmat sig 300 LAS-dagar. Men för att de ska 
bli anställningsbara, så att de kan få en tillsvidarean-
ställning, har vi fått ge dem kompetensutbildning en 
dag i veckan i cirka två år.

”Vi måste in i deras mobiler!”
AnnBrith Davidsson uppdrag handlar om kompe-
tensutveckling, men hon jobbar också med att mark-
nadsföra funktionshinderområdet och yrket, att få 
ungdomar att söka till utbildningarna. Hon säger att 
de som arbetar med att rekrytera måste bli bättre på 
att finnas där ungdomar finns.

– Det vill säga i deras mobiler. Där måste vi in. 
Hon menar att ungdomarna inte riktigt vet vad det 

innebär att jobba med personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar och/eller autism. 

– De tänker ”handikappade” (med ett nedlåtande 
tonfall) och ser framför sig att det handlar om att 
hjälpa till med att duscha och att gå på toaletten. Men 
vi jobbar ju med stöd i alla livets situationer, med var-
dagsstödet. Så det gäller att få fram det budskapet till 
ungdomar och få dem att förstå vad det handlar om.

”Det är ju oss de vill jobba hos!”
AnnBrith Davidson berättar om en undersökning 
som Göteborgs stad har gjort, där de ställt frågan till 
elever i högstadiet vad de vill ha ut av sitt jobb som 
vuxna. 

– De vill ha intressanta och meningsfulla jobb. De 
vill ha roligt på jobbet, personlig utveckling och bra 
arbetskamrater. Det är ju oss de vill jobba hos, tänkte 
jag när jag läste rapporten! Allt det kan man få om 
man jobbar i våra verksamheter! Ändå är de inte oss 
de tänker på. 

Men det handlar lika mycket om hur vi tar hand om 
dem som börjar hos oss, menar AnnBrith.

– Vi måste se till att vi har bra arbetsplatser och en 
god arbetsmiljö. Att det finns ett bra ledarskap, att ar-
betsgrupperna  fungerar och vet sitt uppdrag, att det 
inte är för hög personalomsättning och att det finns 
karriärmöjligheter. 

Fortfarande bilden av ett lätt jobb
En annan sak som hon gärna vill ändra på är attity-
derna i samhället generellt. Det finns en otrolig dis-
kriminering, säger AnnBrith Davidson. 

– Som anhörig eller personal måste du verkligen 
vara påstridig för att personer med funktionsnedsätt-
ningar ska få samma behandling som du och jag i vår-
den, i tandvården, i domstolar och så vidare. Det är 
med förskräckelse som jag ser tillbaka på händelser 
där brukare till och med har dött för att ingen lyssnat. 

Hon menar att det fortfarande finns en bild av att 
arbete med personer med funktionsnedsättningar är 
ett ”okvalificerat” yrke.  

– För många finns bilden kvar, att ”med ett par da-
gars introduktion så kan man vad som behövs”. Men 
det är ju fjärran ifrån verkligheten! Om man ska jobba 
med personer med autism eller personer på en tidig 
utvecklingsnivå måste man ha en enorm kunskap. 

Heltid passar dåligt på funktionshinderområdet
I vissa kommuner, t ex Umeå och Kristianstad, försö-
ker man införa rätt till heltid för alla inom LSS-verk-
samheterna.  Orsaken har bland annat varit att man 
har svårt att rekrytera ny personal utan att erbjuda 
heltid. I nämnda kommuner har det inneburit att 
personalen har fått jobba i flera olika gruppbostäder 
vilket har väckt stora protester. AnnBrith Davidson 
menar att heltid för alla passar dåligt på funktions-
hinderområdet.

– Vi behöver ha flest anställda på kvällar och helger 
i bostad med särskild service, eftersom det är då våra 
brukare är hemma och ska göra sina aktiviteter. Så är 
det till exempel inte i äldreomsorgen. För många hel-
tider kan innebära att personal blir tvungna att arbeta 
tre helger av fyra och många fler kvällar än dagar. Det 
skulle göra rekryteringen ännu svårare.

Kluven till utvecklingen
AnnBrith Davidson har en lång erfarenhet av hur ar-
bete inom funktionshinderområdet utvecklats..Hon 
är kluven, å ena sidan tycker hon att verksamheterna 
har professionaliserats och hon nämner utvecklingen 
av den sociala dokumentationen som exempel. Å an-
dra sidan ser hon fortfarande stora brister:

– I grund och botten handlar det om att brukaren 
ska få större delaktighet och självständighet och att vi 
ska bli bättre på att kommunicera och att stötta dem i 
det. Där tycker jag att vi har varit dåliga, att vi fortsatt 
med att omhänderta och att tycka åt dem. Alla tycker 
åt dem: personal, gode män, föräldrar och alla andra, 
medan hen själv har så svag röst att den knappt går 
att uppfatta.

Text och Bild: Erik Tillander.

”De vill ha intressanta och meningsfulla jobb. De vill ha roligt på jobbet, personlig 
utveckling och bra arbetskamrater. Det är ju oss de vill jobba hos, tänkte jag”
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A nna Olofsson hade praktik 
på en drama- och teater-
inriktad daglig verksam-

het för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning. Då upptäck-
te hon att det saknades litteratur 
och metodmaterial om hur man 
skulle kunna gå tillväga. 

– Jag visste inte så mycket om 
hur man kunde jobba och ville läsa 
något, men det fanns nästan inget 
skrivet. Inga handböcker och inget 
om hur man anpassar sig till mål-
gruppen. I varenda liten håla finns 
ju någon teaterverksamhet. Men 
alla har fått uppfinna hjulet själva.

”I varenda liten håla finns 
ju någon teaterverksamhet!”

Dramakällan – Metodmaterial om teater för 
personer med intellektuella funktionsnedsättningar

Anna Olofsson, Malin Martinsson 
och Maja Uddenberg arbetar på 

Sensus i Göteborg.  De har skapat 
ett metodmaterial om teaterverk-

samhet. Det finns på:

www.dramakallan.se

Delaktighet 
Insikten utmynnade så småningom i ett arvsfonds-
projekt som hon själv, Malin Martinsson och Maja 
Uddenberg drivit i snart tre år. Projektet, Dramakäl-
lan, har arbetat fram just ett sådant metodmaterial: 
vad man ska tänka på som ledare eller hur man kan 
använda bild eller tecken som stöd, hur man skapar 
struktur eller en trygg grupp. 

– Det finns annan litteratur på området men inte 
alls så grundläggande och så anpassad till målgrup-
pen. Inte sådan som förklarar metoderna även för 
deltagarna. Tidigare har man fått jobba med barnlit-
teratur eller med att förenkla mer avancerad littera-
tur, säger Anna Olofsson.

Målgruppen delaktig
För att göra materialet tillgängligt och lättläst så har 
de arbetat tillsammans med målgruppen. Förutom att 
en av projektmedarbetarna, Maja Uddenberg, själv 
har en intellektuell funktionsvariation, så har till ex-
empel handledningsboken, som Anna Olofsson skri-
vit, kommit till genom intervjuer och workshops med 
personer från målgruppen.

– Så det är inte bara mina tips utan mycket är ut-
vecklat utifrån de som jag pratat med. Det är många 
inblandade och det har verkligen varit givande och 
gett en helt annan kvalité på materialet, säger Anna 
Olofsson.

Erik Tillander.

Dramakällan är ett metodmaterial om drama och teater för per-
soner med intellektuella funktionsnedsättningar.

Materialet består av en e-bok, en film och en handledningsbok. 
På hemsidan www.dramakallan.se, står det att materialet ”på ett 
lätt och beskrivande sätt förklarar vad drama och teater är. Det 
är utformat så att många kan tillgodogöra sig det på egen hand 
men ibland behöver personer med intellektuell funktionsned-
sättning ytterligare stöd i att förstå större perspektiv, begrepp 
och begreppsvärldar. Att lära genom att göra, är oftast den bästa 
vägen till kunskap i detta sammanhang.”

Det finns inga vinstintressen bakom projektet och filmen och e-
boken finns gratis att ladda ner från hemsidan. På hemsidan kan 
man också få tips hur man kan arbeta med materialet och däri-
från kan man också beställa handledningsboken. Kostnaden för 
boken är tänkt att finansiera hemsidan även efter projektets slut.

Hjälp att komma igång – dramakällaninspiratörer 
Projektet har även utbildat dramakällaninspiratörer runt om i 
hela landet. Det kan vara både enskilda personer eller grupper 
och det har fått en särskild utbildning i materialet. Inspiratörerna 
är ca 25 till antalet och finns här och var i landet. Tanken är att de 
ska kunna finnas till hands för att hjälp till med att komma igång 
med materialet. Kontaktuppgifterna till dessa finns på hemsidan. 

Annan litteratur:
Teater Surra: från intryck till uttryck. Av Celis, A och Jonoels, M

 

Scenialt: Metodfrågor i arbetet med scenkonst och personer med 
utvecklingsstörning. Ineland, J och Sauer, L

 Anna Olofsson, Malin Martinsson och Maja Uddenberg.
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Många försöker luras ...

Våga säga NEJ
Många personer råkar illa ut när de ska handla. Man 
kan fastna i ett abonnemang som man inte vill ha, 
man kan komma hem med en vara som man inte 
behöver, men som man övertalats att köpa. 
Det är inte alltid man vågar säga nej till slipade för-
säljare.
Sveriges Konsumenter har i samarbete med Grön-
dals Servicebostad i Stockholm ställt samman en 
konsumentguide som ger tips om hur man skyddar 
sig mot dem som vill luras.

D et är bra om man pratar om grundläggande 
konsumentlagar: vad öppet köp, ångerrätt 
eller bytesrätt är för något, säger Elin Sand-

ström, som har arbetat med Konsumentguiden.
Om någon ska köpa något kan det vara bra att hjäl-

pa till och undersöka vad som är bäst och billigast.
– Jobba med förberedelser och gör en marknadsun-

dersökning, säger hon. 
Hon säger att de största riskerna, alltså de mest kost-

samma, är att fastna i olika sorters abonnemang som 
man inte vill ha.

– Så man ska lära sig i vilka situationer det kan kom-
ma fram någon som försöker sälja något. Ibland be-
höver man hjälp att kunna säga nej. En bra regel är 
att aldrig skriva under något direkt. Idealet är att man 
själv ska vara den som leder och tar initiativen till ett 
köp. Man ska heller inte skämmas för att lägga på lu-
ren när man blir uppringd av en försäljare. Vi brukar 
säga: ”Hej men nej”, och sen lägga på”.  

Lätt att bli lurad av reklam
Det är lätt att bli lurad av rekla-
men.  Den riktar sig till våra käns-
lor och produkterna bär på löften 
om lycka och ett bättre liv. Det är 
viktigt att ha ett kritiskt förhåll-
ningssätt, säger Elin Sandström. 

– Det handlar om att förstå vad 
reklam är för något och vad den 
spelar på. Man måste förstå vad ett 
företag är och vad de vill. 

Samarbete med 
Gröndals servicebostad
Materialet har tagits fram genom 
ett samarbete med Gröndals ser-
vicebostad. Elin Sandström hyllar 
deras medverkan och säger att det 
varit helt avgörande för slutresul-
tatet.

– Dels ger det hela materialet en större legitimitet 
men det har också varit fantastiskt roligt att se deras 
engagemang. De har tagit initiativ till ytterligare ett 
delprojekt, att göra film. De ska testa att vara kon-
sumenter i olika situationer, alltså som steg-för-steg-
filmer för olika konsumentproblem som kan vara bra 
att ha koll på.

Tillsammans med projektmedarbetarna från Grön-
dals servicebostäder har man också lärt sig om kon-
sumentmakt. Om man inte är nöjd med sin butik så 
kan man säga till. 

– De i Gröndal väljer att handla i den butik där de 
får ett gott bemötande, kan skoja med personalen 
och känner sig trygga, Berättar Elin Sandström. Kän-
ner du dig inte nöjd med din butik kan du alltid säga 
ifrån. Använd din konsumentmakt och berätta hur du 
upplever deras miljö. Det är först då de kan förbättra 
sig. 

Bildtext: Ann-Sofie Texén från Gröndals servicebostad tillsam-
mans med en försäljare. Bilden är hämtad från Konsumentgui-
den.

TIPS!
Konsumentguiden kan laddas ner från 
Sveriges Konsumenters hemsida:  
www.sverigeskonsumenter.se

Goda råd vid köp kan man få på  Konsu-
mentverkets hemsida: 
www.konsumentverket.se

Många kommuner har en lokal konsu-
mentvägledare som man  kan ringa. 
Lista finns på Konsumentverkets hem-
sida eller på din kommuns hemsida.

En annan bra hemsida: www.hallakonsument.se

– Prata gärna på boendet om 
konsumentfrågor: vad öppet 
köp, ångerrätt eller bytes-
rätt är för något, säger Elin 
Sandström som är projektle-
dare för projektet Med rätt att 
handla – ett treårigt Allmänna 
Arvsfondsprojekt som främst 
vänder sig till personer med 
kognitiva funktionsnedsätt-
ningar.
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Johan vill inte ha den där prylen som han köpt! 
Vad ska han göra? Vad är det som gäller?Hjälp!

Du behöver inte betala för något 
som du inte har beställt!
När du köper något på nätet ingår du ett avtal. 
• Du måste vara 18 år för att få ingå avtal.
• Både muntliga och skriftliga avtal är bindande.

Men du måste uttryckligen beställa något för att ett avtal ska 
gälla. Om ett företag påstår att du har beställt något, ska företa-
get också kunna bevisa det.

Du är inte betalningsskyldig för varor du inte har beställt, men du 
behöver alltid kontakta företaget och bestrida felaktiga krav på 
betalning. Du är heller inte skyldig att betala returfrakt för något 
du inte beställt. 

Ångerrätt
Om du köper något på nätet eller av en telefonförsäljare har du 
ångerrätt. Tänk på det här:
• Du har 14 dagars ångerrätt  från dagen du tar emot varan när 
du handlar på nätet eller av en telefonförsäljare. 
• Säljaren ska ge dig information om hur du ångrar köpet innan 
du ingår avtalet. Om säljaren inte gett dig tillräcklig information 
förlängs ångerfristen.
• Tänk på att ångra dig skriftligen och spara en kopia som bevis. 
• Skicka tillbaka varan inom 14 dagar från den dag du meddelat 
säljaren att du ångrar dig..

Du har också 14 dagars ångerrätt vid köp över 400 kr om en för-
säljare knackar på hemma hos dig och säljer något till dig eller 
om du t ex köper en mobiltelefon av ett företag som tillfälligt står 
och säljer utanför din matbutik. Även då ska säljaren informera 
dig om ångerrätten.

Om säljaren inte har informerat dig om ångerrätten  har du ett 
år på dig att ångra köpet.

Tänk på att du bör kunna visa att du skickat tillbaka varan till 
säljaren. Se till att få ett kvitto på försändelsen och spara detta.

Ångerrätten gäller inte för resor och hotellbokningar, eller tid-
skrifter. Inte heller för appar, musik och datorprogram som du 
streamar eller laddar ned.

Bytesrätt, Öppet köp, Reklamationsrätt och 
Garanti är samma som vid köp i butik.
När du handlar på nätet – tänk på att: Om det låter för 
bra för att vara sant? Då är det det!
Om det är  väldigt billigt är det ofta någon som försöker 
luras.

Bytesrätt
Vissa butiker har bytesrätt. Det innebär att du kan lämna tillbaka 
en vara som du har köpt och få en annan. Tänk på det här:
• Fråga innan du betalar om butiken erbjuder bytesrätt.
• Fråga vilka villkor som gäller, hur länge du har bytesrätt och 
om du t ex  får öppna förpackningen? 
• Spara kvittot.

Det finns ingen lag som säger att du har bytesrätt. Ibland blir du 
erbjuden ett tillgodokvitto när du vill byta varan. Då kan du köpa 
en ny vara i samma butik, men vid ett senare tillfälle. 

Öppet köp
Vissa butiker har öppet köp. Det betyder att du får pengarna 
tillbaka om du inte längre vill ha varan och lämnar tillbaka den 
inom en viss tid. Tänk på det här:
• Fråga innan du betalar om butiken erbjuder öppet köp.
• Fråga vilka villkor som gäller, hur länge du har öppet köp och 
om du t ex  får öppna förpackningen? 
• Spara kvittot.

 Öppet köp är frivilligt för butiken. Det betyder att butikerna 
själva bestämmer sina regler. 

Ångerrätt
När du handlar i en butik har du ingen ångerrätt.

Reklamationsrätt
Om det är fel på varan du köpt har du rätt att reklamera den. 
Det gäller även REA-varor. Konsumentskyddet är extra starkt de 
första sex månaderna. Om du klagar måste då företaget kunna 
bevisa att du själv har orsakat felet för att kunna säga nej till din 
reklamation. När det har gått mer än sex månader går bevisbör-
dan över på dig som konsument. Det betyder att du ska kunna 
bevisa att det är ett ursprungligt fel på varan för att kunna kräva 
något av företaget.

Garanti
Garanti betyder att säljaren ansvarar för att det du har köpt ska 
fungera under en viss tid. Tänk på det här:
• Det är upp till företaget att erbjuda garanti eller inte.
• Du ska få skriftlig information om vad garantin innebär.
• Oavsett om du har garanti eller inte, har du enligt lag rätt att 
klaga på fel i varan eller tjänsten.
• Garanti och reklamationsrätt är två olika saker. Garanti är fri-
villigt och kan ses som ett komplement till reklamationsrätten.  
Villkoren i garantin kan aldrig ge dig sämre rättigheter än vad 
konsumentlagstiftningen gör. 

Om du köper i butik:
Om du handlar på nätet 
eller av en telefonförsäljare:

Tänk på att om du handlar av en privatperson gäller inte konsumentlagstiftningen.

Det här är Dina rättigheter som konsument:

Om allt har gått överstyr...
Om Johan inte klarar av att betala det han beställt, om han inte har en god man och om Kronofogden knackar på. Vad gör man då? 
Om Kronofogden märker att någon inte har förmåga att tillvarata sina intressen måste man ta hänsyn till detta (enligt en dom från hovrätten, 
RH 1998:6) och t ex se till att en god man eller förvaltare tillsätts innan man t ex får göra en utmätning.

INTRA
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 FRÖKEN OCH JAG 

Jag står mitt i rummet 
och snurrar på mitt lock 
gult som solen.

Jag håller upp mitt finger 
o sätter snurr på locket 
det går fortare o fortare 
Å Å det känns i magen ! !
Jag älskar mitt gula lock 
som samlar mina tankar 
locket är min ägodel.

Så kommer fröken, med famnen 
full av saker! 
Nu lägger hon undan locket 
”Det är farligt att vara fixerad” 
säger hon.
Hon visar mig alla saker ! ! 
Jag ser dom inte ! !
Får oro i magen när locket är borta.

”Lek” säger hon, inte bara locket.
Bilar, bollar, dockor 
Jag kastar allt på golvet 
VILL ha locket ! ! 
”Lek nu” säger fröken, du ska inte 
bara ha locket.

När lektionen är slut, trippar 
fröken ut 

Hon är same från födseln 1934 
i Kiruna, men flyttade tidigt med 
sina föräldrar till Stockholm. I en 
vacker bilderbok om Skansen kan 
man se hennes mamma stå i same-
dräkt med några renar.

När jag frågar om hennes erfa-
renheter av att växa upp som same i 
Stockholm gjorde att hon hade lätt 
för att identifiera sig med de som 
var annorlunda, tänker hon efter:

– Jo, man kände ju att man var 
särskild. Det var så kluvet det där, 
antingen var man högt aktad som 
same eller så var man en ”skitlapp”. 

Stöd av Karl Grunewald
Ulla Tideström utbildade sig till 
förskollärare och arbetade några 
år innan hon hakade på ”Gröna 
vågen” och blev bonde i Roslagen. 
Det var först i 40-årsåldern som hon 
började intressera sig för barn med 
utvecklingsstörning.

– Jag utbildade mig till omsorgs-
pedagog och läste vidare om rörel-
sehinder, autism och blindhet.

I tio år bodde Ulla Tideström i 
Hudiksvall där hon arbetade i sär-
skolan. Det var 70-tal och ”omsor-
gerna” var fortfarande hopplöst ef-
tersatta. Ulla kämpade på med att 
förändra attityder och skapa bättre 
villkor för barnen. Och som många 
andra omsorgsrebeller fick hon ett 
bra stöd av Karl Grunewald på Soci-
alstyrelsen. Senare, när Ulla flyttat 
till Stockholm och startat en daglig 
verksamhet i Nacka brukade han ta 
med sig studiebesök:

– Han tyckte mycket om min dikt-
samling. Speciellt den där dikten 
som handlade om honom, den an-
vände han ofta, berättar hon.

Bekämpa träningsdjävulen
Ulla Tideström blev en flitig am-
bassadör för personer med utveck-
lingsstörning. Hon höll föredrag i 
Sverige och i Europa, hon blev upp-
märksammad av kungahuset och 
träffade bland annat FN-chefen 
och Martin Luther King. Och mitt 
i allt hade hon sina fyra barn att ta 
hand om. 

En av hennes viktigaste lärdomar 
var denna:

–Vi måste locka fram de kunska-
per som personer med utvecklings-
störning har. Och då måste vi se 
var de befinner sig och börja där. 
Och vi måste vara vaksamma mot 
träningsdjävulen!

Hans Hallerfors.

Ulla tideströM var arg när 
hon skrev sin första diktsamling. 
Den gavs ut på Författares bokma-
skin 1984 och ganska snart blev den 
omtalad inom det som på då kall-
lades ”Omsorgen”. 

Ilskan kännetecknar texterna i 
”Nya grepp och övergrepp” som 
samlingen kallades. Men också hu-
morn och den nästan totala identi-
fikationen med ett barn med fler-
funktionshinder. 

Försök se världen
Det har gått över trettio år sedan 
dess, men det händer att Ulla Ti-
deströms dikter fortfarande dyker 
upp. Diktsamlingen trycktes upp i 
tre upplagor och tillsammans med 
”Omsorgsfullt” som kom året efter 
spreds hennes texter till vårdavdel-
ningar och dagcenter över hela 
landet. Jag minns att Björnkulla 
Vårdhem, där jag själv arbetade på 
80-talet, köpte in 200 ex. 

Ulla Tideströms dikter var en 
uppmaning: försök se världen ur 
Lenas och Niklas synvinkel! Även 
om det inte går helt och fullt, så 
måste du försöka! Därigenom har 
de – om man bortser från  de texter 
som är präglade av vårdhemstillva-
ron som gällde då – fortfarande sin 
giltighet.

Same i Stockholm
Ulla Tideström bor idag på ett äld-
reboende i Vasastan i Stockholm. 
Där finns minnen! 

VARA UTE OCH CYKLA

Jag heter Lena
har en säng att sova i
och en stol att sitta på.

Jag har hört om en farbror
som sitter på en byrå
och är ute och cyklar i blåsväder
han vill att allt ska normaliseras.

Som om det vore normalt
att sitta på en byrå

Och cykla i blåsväder.

Ulla Tide-
ströms 
mamma, Vivi 
Joshed,  i sin 
samedräkt i 
bilderboken 
om  Skansen.

BARNABÖN

Du som haver barnen kär
se till mig som ensam är
om jag mig i sängen vänder
blir jag hjälpt av någons händer
Gittan kommer
Maggan går
LYCKLIG DEN SOM MAGGAN FÅR.
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UTVECKLING 
ENLIGT SÄRSKILD PEDAGOG

På måndag “pusten”
På tisdag “rummet”
På onsdag “bankram”
På torsdag “stödbänk”
och sen kommer freda
då ska jag leva livet
på en “bräda”

FÖRSTA FÖRSÖKET

Jag gillar dig säger pappa,
för att vara första försöket
är Du skaplig,
visst fattar Du lite långsamt,
och ser lite konstig ut
men för att vara första försöket ...

”Du ser rolig ut utanpå,
men inuti är du fin”
säger pappa och har mig
i sitt stora knä.

Min bror och syster
dom står bredvid och skojar med mig
”Säg mamma, säg tack”.
Alla skrattar, alla är glada,
jag följer med överallt !

Fast ibland ser dom sorgsna ut –
under skratten.

TRÄNINGSPROGRAM ? ?

Måndag : Sjukgymnastik
Tisdag : Bad
Onsdag : Musik
Torsdag : Träningsskola
Fredag : Ridning

Så ser mitt träningsprogram ut !

På måndag var sjukgymnasten sjuk.
På tisdagen var badfröken sjuk.
På onsdagen var musikläraren sjuk.
På torsdagen var fröken sjuk.
På fredagen var hästen sjuk.
På lördagen och söndagen var jag sjuk.
Och veckan därpå behövde jag vila

BEHÖVDE JAG DET ? ? ?

BEHÄRSKA SIN KROPP

Om jag kunde sitta
då skulle jag sätta mig
och sitta och sitta
och sitta
och när jag inte ville
sitta mer
då skulle jag lägga mig igen.

FOSTERDIAGNOSTIK

Om några år
kommer den här typen av barn
att försvinna
säger doktorn
och håller upp mig framför kandidaterna.
Det här är ett typexempel
på vad fosterdiagnostik kan förhindra.
jag fryser
doktorn håller mig hårt
jag vill till Gittan i väntrummet.

Försvinna tänker jag
om jag ska försvinna
var ska jag vara då ?

Dikter ur diktsamlingarna “Nya Grepp och Övergrepp”  (1984) och “Omsorgsfullt”  (1985) av Ulla Tideström. 
 Samlingsutgåva 2008, Nacka kommun, Sociala stödresurser. Pris 50 kr. Kan beställas från e-post jacqueline.chroona@nacka.se
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Karl Grunewald 1921 –2016

Ingen har betytt mer för att utveckla stödet till personer med intellektuell funktionsnedsätt-
ning än Karl Gruneweald. Vi bad Peter Brusén och Carl Leczinsky, som båda arbetat nära 
tillsammans med Karl under hans tid på Socialstyrelsen, att beskriva hans betydelse. 

Tillsyn, lagstiftning 
                och kompetensutveckling

Ett samtal mellan Carl Leczinsky och Peter Brusén 

Vi har haft lite olika arbetssituationer med Karl . . .

Peter Brusén: När Karl dog uppstod en stor tomhet 
vilket förvånade mig. 

Jag kom till Socialstyrelsen (SoS) år 1986 och blev 
kvar där i 25 år, men arbetade bara ett år med Karl. 
Under åren som omsorgspsykolog, först på Salberga 
specialsjukhus och sedan på habiliteringen i Stock-
holms län, där Carlslunds vårdhem ingick, var jag 
dubbelt involverad i avvecklingsarbetet. Efter Karls 
pensionering arbetade jag på Socialstyrelsen först 
med 1985 års omsorgslag och därefter med både 1989 
års handikappreform, LSS och även senare med psy-
kiatrireformen. Överallt fanns Karl med då han såg 
sin pensionering som enbart formell. Hela min yr-
kestid har innehållit kontakter och olika samarbeten 
med Karl.

Så tomrummet var inte så konstigt trots allt. 

Carl Leczinsky: Jag började som medarbetare hos 
Karl i början av 1982. 

Innan dess arbetade jag som föreståndare vid Val-
lentuna behandlingshem. Det var en verksamhet som 

Stockholms läns landsting startade för att ta emot per-
soner som hade varit tvångsintagna på specialsjukhus. 
Jag slutade mitt arbete på Socialstyrelsen en kort tid 
efter Karls pensionering. För mig har det varit otro-
ligt roligt och utvecklande att få arbeta under Karls 
ledarskap. Kontakten oss emellan fortsatte även efter 
hans pensionering. I början en del yrkesmässigt och 
på senare år mest privat som goda vänner.

Det som hände mellan 1967 års lag och 1995 års 
handikappreform inklusive LSS var ett samlat ar-
bete och en samlad avsikt. Karl inspirerade många 
och med ett stort nätverk blev telefonen ett särskilt 
användbart verktyg i hans händer.

Ett av Karls framgångsrecept 
var att skapa allianser . . .
Peter: För att få en eld att ta sig måste alla blåsa samti-
digt och inte efter varandra lärde jag mig i scouterna. 
Karl insåg att med fler engagerade når man längre 
än helt själv. Han skrev böcker, inspekterade, inspi-
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rerade, planerade, föreläste, skrattade och bannade. 
Många deltog, alla höll inte med om allt, men många 
gjorde det. Karl såg till att vi alla blåste hela tiden och 
åt samma håll och själv blåste han mest. Riks FUB ville 
avveckla instutitionerna liksom andra myndigheter 
som t.ex. Skolöverstyrelsens Lennart Wessman. Forsk-
ningen fanns där med bl.a. Gunnar Kylén på stiftelsen 
ala och Lars Kebbon på MR-gruppen i Uppsala och de 
visade hur institutioner bröt ner och motsatta effekter 
efter utflyttningen. Omsorgspsykologerna var en vik-
tig yrkesgrupp som fanns inne på institutionerna och 
i forskningen. Omsorgsnämndernas fristående roll 
mellan landsting och kommun gav nämnderna ett 
stort frihetsutrymme vilket gällde bl.a. vårdcheferna 
som var en central grupp. 

Carl: Jag håller med om att Karl var skicklig i att få 
med sig olika viktiga aktörer. Han såg vårdcheferna 
som en särskilt viktig grupp. Vårdchefen hade en cen-
tral roll i landstinget och var den av tjänstemännen 
som hade störst möjlighet att påverka utvecklingen 
lokalt. Karl använde den gruppen som sin förlängda 
arm direkt in i landstingens omsorgsledningar. Varje 
år samlade han dem till två- eller tredagarskonferen-
ser. Konferenserna var väldigt uppskattade. De tog 
både upp viktiga nyheter och frågor om ideologi och 
styrande principer. Vårdcheferna blev väldigt kunniga 
och helt uppdaterade på vad som skedde centralt och 
i andra landsting. Karl hade ett nära och förtroende-
fullt samarbete med FUB-rörelsen. Thomas Lerner 
skrev nyligen i DN att Riksförbundet FUB inte alltid 
sympatiserade med Karls krav på att vårdhem skulle 
läggas ned. Så tror jag inte alls att det var. Tvärtom var 
det viktigt för Karl att han och organisationen gick 
i takt. Redan vid inspektionerna på 1960-talet reste 
han tillsammans med FUB:s ombudsman Bengt Nir-
je. Under min tid på byrån hade han tät kontakt med 
ledningen för riksförbundet. Förbundet bjöds regel-
mässigt in till Socialstyrelsens konferenser och vid de 
årliga vårdchefs-konferenserna gav han förbundet ett 
stort eget utrymme.

PÅ 1960- och 1970-talen kom ett par uppmärksammade 
reportageböcker. Pockettidningen R skrev om både 
mentalvården och ”omsorgerna” och tidningen Se gjorde 
ett reportage från institutionsvården för utvecklings-
störda. De var en tändande gnista för arbetet med att 
ifrågasätta institutionerna.

Karl såg tidigt medias genomslagskraft . . .
Carl: Karl blev tidigt en känd person i TV och an-
dra media. Det är klart att han medvetet såg vilken 
framgångsfaktor som publicitet är. Karls öppna och 
skarpa inspektionsrapporter var någonting helt nytt 
på 1960-talet. Genom rapporterna synliggjorde han 
offentligt för första gången vanvård och oacceptabla 
förhållanden på anstalterna.  Inspektionerna fick 
enormt genomslag i tidningar som Se, DN och Ex-
pressen och inte minst i TV. Tidigare hade inte höga 
tjänstemän i statliga ämbetsverk varit öppna med vad 
som pågick bakom kulisserna i offentliga verksamhe-
ter. Karl utnyttjade media genom att vara en flitig de-

battör i dagstidningarnas debattsidor, i Läkartidning-
en och i Socialmedicinsk tidskrift. Han debatterade 
också i många TV-program. Lokalpressen var särskilt 
intresserad av inspektionsrapporterna. Då en färdig 
rapport sändes till landstinget för yttrande så blev det 
en offentlig handling. TT hade en nästan daglig be-
vakning av byråns skriftväxling och lokala tidningar 
hann därför ofta referera en rapport till allmänheten 
långt innan den hunnit komma fram till politiker och 
tjänstemän.

Peter: Intressant att höra om Karl och media. En an-
nan aspekt var hans intresse för statistik. Uppgifter 
om antalet förtidspensionerade personer med ut-
vecklingsstörning i landet delade han upp en gång på 
landstingen och skickade en fråga till var och en vad 
de tänkte göra åt detta? Han nöjde sig inte med det 
nationella utan gick på de ansvariga direkt och krävde 
svar. Vår information till verksamheterna skedde bl.a. 
med Meddelandeblad (MB). De försvann sedan och 
de Allmänna Råden gällde istället. Vi saknade MB 
som en snabb direktkanal. Ett drunkningstillbud på 
ett vårdhem t.ex. blev ett tillsynsärende, men också ett 
snabbt MB om ansvar och hur tillbud kan undvikas. 
Inga kommunikatörer fanns och allt gick snabbt. De 
var lättillgänglig information och praktisk juridik för 
verksamheterna. 
Karl betonade tre områden som särskilt centrala för både 
avvecklingen och utvecklingen: Tillsyn, Lagstiftning och 
Kompetensutveckling. Samma prioritering gäller fortfa-
rande som centrala verktyg för en fortsatt välfärdsutveck-
ling.

Karls betoning av tillsynen 
känns viktig också idag . . .

Carl: Jag kom mest att arbeta med tillsyn över lands-
tingens omsorgsverksamheter. I det ingick att grans ka 
landstingens planer, att inspektera verksamheter och 
att medverka i överläggningar med politiker och för-
valtningsledningar.

Karl använde resultaten från inspektionerna för att 
driva utvecklingen av omsorgsverksamheten framåt. 
Inspektionerna genomfördes både noggrant och 
detaljerat. Allt i en verksamhet skulle gås igenom. 
Områden som granskades var verksamhetens inne-
håll, dess ledning och personalens utbildning. Frå-
gor om enskilda personers förhållanden togs också 
upp. Det kunde handla om att bedöma om personer 
hade tillgång till det omgivande samhället, hur deras 
privata ekonomi sköttes, om de hade god hälsovård 
och omsorg och om deras kontakter med förmyndare 
och gode män fungerade. Det var viktigt att bedöma 
verksamhetens materiella standard. Karl ansåg att det 
var i det materiella som attityder avslöjas.  Ofta tog 
en inspektion ett par dar eller mer. Den första dagen 
kunde jag vara ensam för att göra en övergripande 
genomgång och därefter anslöt ofta Karl. De mindre 
institutionerna fick jag granska på egen hand eller 
tillsammans med en kollega.

Det var både lärorikt och roligt att inspektera med 
Karl. Han var så intresserad, respektfull och vänlig 
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Karl Grunewald var en inspirerande kunskapsförmedlare och föreläsare! Här en stilstudie från en föreläsning vid Intradagarna 2013.

mot de utvecklingsstörda personer och den vårdper-
sonal som vi mötte. Ibland var han bullrande glad, 
ibland var han lyssnande och stillsamt inkännande, 
allt beroende på situationen. 

Han var bra i sin kontakt med institutionsledning-
arna. På så sätt fick han veta mycket som annars inte 
skulle komma fram. Efter de stora inspektionerna 
hade vi ofta genomgångar med ansvariga politiker 
och med förvaltningsledningar. Dessa möten kunde 
vara både tuffa och konfliktfyllda. Karl redovisade 
öppet sina iakttagelser, gjorde vassa analyser och gav 
skarp kritik då det fanns skäl för det.

 Han var mycket konkret i sina krav på förändringar. 
Han berättade att han hade stor tilltro till politikens 
möjligheter. Han menade att politiker inom omsor-
gerna är personer som tagit på sig ansvar därför att 
de har ambitioner att göra förbättringar. Problemet 
var att en del av dem saknade både kunskap och mål 
för sitt uppdrag. En bra inspektionsrapport kunde ge 
dem vägledning och därtill bränsle att kräva resurser 
att förändra verksamheten. Under många år anord-
nade också Karl konferenser som vände sig direkt till 
nytillträdda politiker inom omsorgerna.   

Behovet av tillsyn med inspektioner behövs natur-
ligtvis fortfarande även om den idag inte kan se lika-
dan ut som den gjorde då Karl ledde utvecklingen 
från Socialstyrelsen. Hans inspektioner var avgörande 
för att få slut på den vanvård som förekom och de var 
ett viktigt led i att utveckla omsorgerna och till slut 
avveckla institutionerna.

Peter: Ja, tillsynen var viktig. Jag hade Stockholm/
Gotland som område vilket var bekvämt, men svårt. 
Det sistnämnda för att de flesta av landets antroposof-
institutioner fanns inom området och vi tyckte ganska 
olika. Och redan då hade vi svårt att hinna med. Ändå 
fanns få tillsynsobjekt, alla överskådligt presenterade 
i ett litet häfte. Idag finns inte den situationen, utan 
antalet enheter har ökat exceptionellt. Vår tillsyn 
gällde inte bara om man gjort fel, utan också vad som 
fattades. Idag finns en nationell enbart kontrolle-
rande tillsyn kring den avreglerade och decentralise-
rade välfärden. Stickprovskontroller blir tillsynsverk-
samhetens enda möjliga arbetssätt. Idag undviks att 
blanda ihop utveckling med tillsyn – vilket var själva 
poängen för oss.

Vi tycker båda att tillsyn med inspektioner fortfarande 
behövs fast de idag inte kan se ut som tidigare. Socialsty-
relsens inspektioner var avgörande för att få slut på den 

vanvård som förekom. Men som ett nödvändigt medel 
för utveckling krävs både en effektiv tillsyn och en stark 
lagstiftning.

Karl såg lagstiftning som ett nödvändigt verktyg, 
vilket fortfarande gäller . . .
Peter: Omsorgslagen från 1985 blev en rättighets- och 
en avvecklingslag. Tillsynens krav på bättre standard 
med t.ex. eget rum och en daglig verksamhet, liksom 
inskrivningsstoppet på vårdhemmen gjorde avveck-
ling ekonomiskt ofrånkomlig. 

Jag arbetade på Carlslunds vårdhem med avveck-
lingen och märkte att när kostnadsskillnaden mins-
kade mellan en plats på Carlslund och en lägenhet 
i gruppbostad, blev de senare med ens intressanta 
för kommunerna. Särskilt när vårdhemmets resurser 
följde med ut till kommunerna genom skatteväxling. 
Karl tog även initiativ till att statliga lån för nybyggna-
tion även gällde för gruppbostäder. Allt detta påskyn-
dade avvecklingen. 

Intressant var också en ny personkrets i lagen – de 
som fått en hjärnskada som vuxna. Många upprör-
des när media beskrev hur unga motorcyklister som 
kraschat ofta kom till långvården för att leva resten 
av livet där. 

Diskussioner om lagens personkrets hade funnits 
och den här förändringen var en öppning till 1995 års 
handikappreform med LSS som hade en större per-
sonkrets och personlig assistans som en ny rättighet. 
Idag ser vi hur lagstiftningen minskat vilket påverkar 
både utvecklingen i stort och tillsynens arbetsverktyg. 

Carl: Socialstyrelsen hade länge befogenhet att ge ut 
cirkulär med råd och anvisningar som huvudmän-
nen hade skyldighet att rätta sig efter. Karl utnyttjade 
den möjligheten så länge den fanns. Anvisningar gavs 
inom rader av områden såsom föreståndarens uppgif-
ter, kostfrågor, hälsoundersökningar, lokalfrågor och 
mycket annat. 

Karl ansåg att juridiken var ett viktigt verktyg för att 
styra omsorgsverksamheten. Tillsammans med Len-
nart Wessman gav han ut en handbok om 1967 års lag 
och dess tillämpning. Den fick en mycket stor sprid-
ning och blev något av ett grundlag för landstingen. 

Karl var som expert en nyckelperson i 1977 års 
Omsorgskommitte. Under min tid på byrån var Karl 
starkt engagerad i Omsorgsberedningen. Dess upp-
gift var att bearbeta Omsorgskommittens förslag inför 
propositionen av 1985 års lag. Som nybliven pensio-
när engagerade han sig i att föra ut kunskaper om 
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Lästips 3:
Karl Grune-
walds bok 
Omsorgsre-
volutionen 
ger en bred 
bakgrund till 
hur dagens 
LSS-stöd vuxit fram. 228 sidor, 
154 bilder. Pris 200 kr. 

Lästips 1:
Från idiot till 
medborgare Karl 
Grunewalds stora 
standardverk om 
hur personer med 
utvecklingsstör-
ning levt och blivit 
behandlade från antiken till nutid. Intra 
har kommit över ett antal böcker som vi 
nu kan sälja billigt.. 496 sidor. Inbunden.
Pris 280 kr (ordinarie pris 469 kr).

Lästips 2:
Omsorg i 
förändring.
En kunskaps-
höjande och 
debattglad 
bok tillägnad 
Karl Grune-
wald på hans 90-årsdag. med 
bidrag av över 20 författare. 278 
sidor. Pris 200 kr.

Frakt tillkommer. Beställ från: www.tidskriftenintra.se

Carl Leczinsky är socionom. 1977 blev 
han anställd som föreståndare  på Val-
lentuna behandlingshem för personer 
med lindrig utvecklingsstörning och social 
och psykiatrisk problematik. På 80-talet 
arbetade han under sju år som inspektör 
på Socialstyrelsen. Från 1988 fungerade 
han som sakkunnig i handikapputredning-
en som bland annat ledde fram till LSS. 
Mellan 2005 och 2010 var han direktör på 
Hjälpmedelsinstitutet. Tillsammans med 
Karl har han redigerat standardverket om 
LSS som tryckts i flera upplagor.
  På bilden tillsammans med Karl 2014 
när FUB:s forskningsstiftelse ALA firade 
50-årsjubileum.

Peter Brusén är leg psykolog. Han 
arbetade först på Salberga Specialsjuk-
hus och sedan inom habiliteringen med 
vårdhemsavvecklingen. 1986 anställdes 
han på Socialstyrelsen. Först som inspek-
tör men från 1994 till 2000 som projekt-
chef. Mellan åren 2001och 2011 var han 
chef för enheten för handikappfrågor. År 
2004–2008 var Peter sakkunnig i LSS-
utredningen. Han har skrivit flera böcker 
bland annat om sina erfarenheter som 
funktionshindrad. På bilden tillsammans 
med Karl under Intradagarna 2012 då 
Peter Brusén tilldelades Intrapriset.

den nya lagen. Och på den vägen 
gick Karl vidare med starkt engage-
mang kring LSS och annan kring-
liggande lagstiftning.

Kunskapsfrågorna har stor betydelse 
för hur samhällets välfärd kan hantera 
framtidens utmaningar. Vi kan se t.ex. 
behovet av mer  praktiknära forsk-
ning och funktionshindersrörelsens 
framtida roll som kunskapsbärare. 

Karl hade många roller – en var 
utbildarens och folkbildarens . . .
Peter: På Salberga och under mina 
fem första år som psykolog använ-
de jag Karls bok ”Människohantering 
på totala vårdinstitutioner” både för 
mig själv och i mina kontakter med 
personal. För oss på institutionerna 
var tydliga tankar och bra material 
nödvändiga i mötet med persona-
len. 

Karl tog snabbt till sig nya grepp 
och jobbade t.ex. under flera år 
med fotografen Thomas Olsson 
på Carlslund. Hans bildspel om 
de som bodde på Carlslund sågs 
av många och gav alla en autentisk 
glimt av hur nedbrytande institu-
tionslivet kunde vara. Ett exempel 
på lokala politiker som betytt myck-
et är Nils Hallerby i Stockholm som 
bl.a. drev igenom beslutet om ned-
läggningen av Carlslund.

 Tidningen INTRA är ett exem-
pel på något viktigt. Verksamheter-
na och alla berörda och ansvariga 
behöver få lagar och forsknings-
rapporter ”översatta”. I dagens 
fragmentariska samhälle behöver 
någon fånga upp, översätta och 
sprida kunskaper. De som ska an-
vända den måste först uppmärk-
sammas om den.

Carl: Karl drev på kunskaps- och 
kompetensutvecklingen i landet. 
Han var själv en efterfrågad förelä-
sare. Han var en livlig författare av 

artiklar och han gav ut flera böcker. 
Skrifterna som framställdes på by-
rån fick stort genomslag i landet. 

Byrån var också en stor konfe-
rensanordnare. I inspektionerna 
var personalens utbildning ett om-
råde som granskades. Vi ställde 
krav på att all personal skulle ha 
åtminstone den grundläggande 
utbildningen. En gång konfron-
terade Karl ett landstingsråd med 
att hans landsting var sämst i lan-
det på personalutbildning. Denne 
lovade på stående fot att varenda 
anställd skulle vara utbildad inom 
bara några år. Så skedde också. Nu 
finns uppgifter om att allt färre per-
sonal får utbildning efter kommu-
naliseringen. Det finns inte längre 
en central aktör som driver utbild-
ningsfrågorna så som Karl gjorde.

Om framtiden vet vi inte mycket mer 
än att den är på väg. Vi ser att det 
som var viktigt tidigare, fortsätter att 
vara det. 
  På Karls tid var Socialstyrelsen 
målgruppsindelad och byrån/enhe-
ten var själv ansvarig för både utvär-
dering, tillsyn och att sprida viktig 
information. 
  Senare blev myndigheten indelad 
efter arbetssätt med olika enheter för 
t.ex. kunskap och utvärdering. Resul-
tatet för den enskilde blir helt bero-
ende av att samverkan sker och att 
viktiga sammanhang kan uppfattas. 
  Funktionshindersrörelsen kommer 
att få en vidgad och mer central 
roll i den fortsatta utvecklingen. 
Konventionen (CRPD) blir en central 
hävstång med dess tydliga krav på 
medverkan. Blir barnkonventionen 
lag måste vår konvention också bli 
det – då gäller det att vara väl förbe-
redd. Det skulle nog Karl hålla med 
om!

Lästips 4:
En minnes-
skrift som 
vi gav ut 
efter Karl 
Grunewalds 
död 2016 
med viktiga 
artiklar av och om Karl. 44 sidor. 
Pris 100 kr. 
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i
Intra nr 1/2018 kommer ut i mars.
Du som vill prenumerera på INTRA: Betala  360 kr på 
postgiro 636 55 62-5 eller bankgiro 5308-1485. 
Då får du fyra nummer av INTRA framöver. 
Du kan också beställa prenumeration från vår hemsida:

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

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

Prenumerera!

Ateljen i Hudiksvall = meningsfull vardag

Ateljen är en daglig verksamhet inom Hudiksvalls Resurs Centrum (HRC) som är 
en skapande hantverksgrupp som jobbar i huvudsak med bild, screentryck och 
textil/sömnad. 

  Vi arbetar från tanke till färdig produkt inkluderat leverans till butik/försäljning vilket 
leder till deltagarnas personliga utveckling och stärkt självkänsla. 
  Vi använder de olika momenten i verksamheten som ett pedagogiskt verktyg. Allt från 
att skapa bilder, rambelysning, klippning, textiltryck, fixering, sömnad men även annat 
hantverk.
  Att bedriva en meningsfull verksamhet som 
erbjuder både social träning och utveckling 
utifrån individens förutsättningar är vårt 
motto.
  Vår verksamhet baseras på blandade mål-
grupper och tillsammans är det 14 deltagare 
varav 8 personer med LSS-beslut. Vi är 4 
stycken i personalgruppen.
  Utöver hantverket ingår friskvård och andra 
aktiviteter som stärker individen. 
  Vi arbetar enlig Pedagogiskt förhållnings- 
och arbetssätt (PFA) för att skapa förutsätt-
ningar till en vardag där människors färdig-
heter tas tillvara och eventuella svårigheter 
kompenseras via anpassning.
  Alla människor har rätt till en meningsfull 
vardag och tillsammans skapar vi den!

Marie Olsson.

På bilden från vänster: Sofia Zeider, Gabriella Söder-
mark, Johanna Norlin, Marie Olsson och Eva Jons-
son.

Dagsländorna har gjorts av Monika Olsson.
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Kostnadsfri introduktionskurs på nätet

om autism, Aspergers syndrom och

andra autismliknande tillstånd.

Med stöd från Postkodstiftelsen

www.e-autism.se

Omslagets konstnär
Eva Jonsson,
Ateljen, Hudiksvall

Eva Jonsson är född 1958 och hennes stora 
intressen i livet är människor, historia, kungahus, 
böcker, film och samhällsorientering.
Hon gillar verkligen att resa, gå på loppisar, lyssna 
på musik (gärna klassiskt). I övrigt älskar hon hant-
verk och skapande: Att handarbeta, rita och måla.
Inspirationen till hennes målning på framsidan 
kommer från nyklassicismen och romantikens må-
leri. Hon har målat tavlan med akryl på canvasduk.
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POSTTIDNING B
INTRA, Kaktusvägen 38, 125 55 ÄLVSJÖ

Båda för 250 kr

200 kr 200 kr

Två DVD-filmer som skildrar hur stödet till personer 
med utvecklingsstörning utvecklats från 1800-talets 
mitt till idag. Båda filmerna för 350 kr.

DVD-FILMER

gruppbostAden

M assor av bra  läsning 
om gruppbostäder.  

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

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

funktionshinder.

god mAn

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

Pris per ex   160 kr 
10 ex          140 kr per ex

Pris per ex   100 kr 
10 ex             80 kr per ex

Pris per ex   100 kr 
10 ex            80 kr per ex

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

Här finns kunskap, inspiration och intres-
sant läsning!

dAglig verKsAmHet

Pris per ex   160 kr 
10 ex          140 kr per ex

Prenumerera på Intra!

Intra är en fri och obunden tidskrift som riktar sig till personal, tjänstemän, 
anhöriga och förtroendevalda och andra som är intresserade av funktionshinder 
och samhälle. Intra kommer ut med 4 nummer per år. 
En prenumeration kostar 360 kronor och gäller för fyra nummer när du än börjar.

lss ocH AndrA lAgAr
ocH bestämmelser

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

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

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

som man som ny undrar över. Och lite till.

välKommen!

Pris per ex    60 kr 
10 ex           40 kr per ex 


