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I dag finns ingen som ifrågasätter den personliga assistan-
sen. Den är och förblir en nödvändig frihetsreform. Däre-
mot verkar formerna för assistansverksamheterna alltmer 

ha blivit en belastning för allt stöd till personer med funk-
tionshinder. Assistansersättningarna har skapat stora vinster 
för olika företag och som alltid när det är mycket pengar 
inblandade har sikten skymts. 

I reklambladen för assistansfirmorna – och dit får man 
snart räkna en stor del av tidskrifterna inom funktionshin-
derområdet – har man gjort samhället till den stora mot-
ståndaren. Det är samhället, oftast i form av ”snåla handläg-
gare”, som förnekar den enskilde rätten till assistans. Och 
genom att vända sig till assistans- eller advokatfirmor kan 
man i bästa fall kämpa sig till sina rättigheter gentemot 
staten. 

Assistansfirmorna har framgångsrikt – genom sina pr-
firmor och betalda opinionsbildare – lyckats förmedla 
bilden av att försäkringskassan tar ifrån assistansanvän-
dare deras assistanstimmar och sparkar ut folk ur syste-
met.

Men det är en osann bild. Antalet personer som får as-
sistans har i verkligheten ökat varje år från några tusen på 
90-talet till över 20 000 idag. Det genomsnittliga antalet 
assistanstimmar per person och dygn har likaledes ökat 
varje år från ca 10 timmar på 90-talet till över 16 timmar idag.

Om de senaste åtgärderna för att begränsa fusk och överutnyttjande inom assistansverksamhe-
terna kommer att ha någon verkan återstår att se. Däremot vet vi att Försäkringskassans handläg-
gare skakar uppgivet på huvudet. De har tilldelats den otacksamma uppgiften att vara samhällets 
garant för att de pengar vi solidariskt betalar på skattsedeln verkligen går till assistans och inte 
till något annat. Övervinsterna visar ju att det behövs.

Och det är här som det stora tankefelet inträffar. För även om enskilda handläggare ibland kan 
ha fel så är det ju inte samhället som är fienden! Tvärtom är det ju känslan för samhällsgemen-
skapen som ytterst är garanten för den solidaritet som ligger bakom rätten till assistans! 

Den assistansanvändare som inte förstår detta kan naturligtvis fortsätta att anlita bolag (t ex 
Humana/Assistansia, Frösunda, Olivia, Attendo m fl) som i sitt handlande – genom att trixa 
med bokföring och skriva sig i lågskatteländer – smiter från skatten. Det är ett bra sätt att på 
sikt urholka grunden för de rättigheter man åberopar. Och funktionshinderrörelsen kan på 
samma sätt välja mellan att oblygt blanda samman folkrörelsearbete och opinionsbildning med 
rent kommersiella krafter vars enda drivkraft är att öka vinsten. Eller så kan man säga nej till de 
pengar man erbjuds och istället stå fri.

          H H

Här finns 
pengar att hämta. För vem? 
Reklambilaga till tidskriften Föräldrakraft. 

I LSS är det särskilt stadgat om rätten till omvårdnad, fritidsaktiviteter och kulturella aktivite-
ter. Men några riktlinjer för omfattningen har inte funnits förrän nu då Folkhälsoinstitutet 
och Svenska Läkarsällskapet har utfärdad rekommendationer om fysiska aktiviteter för att 

förebygga sjukdomar. (Se artikel sidan 19.) I dem anges att var och en bör vara fysiskt aktiv i minst 
30 minuter per dag, till exempel genom en rask promenad. Detta är en norm som gäller för oss 
alla och som måste tillämpas på framförallt personer i samhällets omsorg som till exempel på 
dem i ett LSS-boende. För dem är det en rättighet då det står att verksamheten ska vara av god 
kvalitet och tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor. Alltså 30 minuters promenad för var 
och en som själv vill.

Läkare vid vårdcentraler kan utfärda särskilda recept på fysisk aktivitet, likvärdigt med recept 
med annat innehåll. Ett sådant recept blir ett viktigt stöd om man gör en ansökan om fysisk akti-
vitet eller överklagar ett beslut i domstol. 

          K G

30 minuters promenad

Assisstanspengar
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Siri och Nadja 1986.

”Jag 
blev 
vuxen 
väldigt 
fort!”

Siri Ambjörnsson var tio år när hon blev storasyster till tvillingarna 
Nadja och Liv. När det visade sig att Nadja hade svåra funktions-
nedsättningar fick Siri snabbt axla en ny roll i familjen. 

Siri Ambjörnsson tar emot i kontorslokalerna på 
Söder. Där arbetar hon som producent av radio-
program som t ex ”Radiopsykologen”,”Tendens” 

och ”Helgsmål”. Siri är född 1975, dotter till Ronny 
Ambjörnsson och Lilian Levin. Efter gymnasiet bör-
jade hon utbilda sig till psykolog, men hoppade av 
efter tre år och fick sin utbildning till radioproducent 
på Dramatiska institutet.
Medan vi pratar blir hon avbruten några gånger av 
kollegor som frågar om råd. Hon har svar. Hela hon 
utstrålar seriöst kunnande och kompetens. Det är 
också det som är hennes sätt att berätta, allvarligt 
och intensivt söker hon efter ord som speglar hen-
nes upplevelser.

– Alla pratade babyspråk med mig ända till den da-
gen då jag blev storasyster, säger hon. Det blev en 
väldigt tvär förändring!

Siri var tio år när hennes föräldrar blev med barn. 
Hennes storasyster Fanny var tolv. 

– Vi fick veta att vi skulle få tvillingar. Vi blev jätte-
glada. Mamma mådde ganska bra under större delen 
av graviditeten. Men under sista delen blev det tydligt 
att allt inte stod rätt till. Tvillingarna som var tvåäggs-
tvillingar växte olika snabbt. Läkarna var oroliga för 
att Liv som var den lilla inte skulle överleva. Frågan 
blev om de skulle avbryta graviditeten – sju veckor 
för tidigt – för att om möjligt rädda livet på båda. Så 
blev det.

Komplicerad förlossning
Nadja och Liv föddes i augusti 1986. Fanny och Siri 
var kvar på Gotland där familjen hade sommarhus. 

”Tvillingarna har kommit nu, säger pappa i telefonen. 
En liten och en stor. Allt är bra. Pappas röst låter trött 
och glad.”1

Siri och Fanny hade förberett sig noga. De hade 
stickat tröjor och läst böcker. När de fick beskedet 
blev det stort jubel. 

– Det är den lyckligaste dagen i mitt liv, sa Fanny.
Men förlossningen hade inte varit okomplicerad. 

Allt fokus låg på Liv som var den lilla, men det var 
Nadja som fick syrebrist när hon föddes. Hon ham-
nade i respirator, Liv i kuvös.

”1:a besöket på sjukhuset. Alla väggar är av glas. 
Jag håller Liv innanför tröjan som en hamster. 
Kroppen är liten och luden men hennes hjärta slår 
stadigt. Nadja får vi bara titta på i kuvösen Man ser 
mest sladdarna. En ur näsan, en ur munnen, flera 
stycken på magen. Det ser kallt ut därinne. Nadja 
har svårt att andas, säger mamma.” 1

1 Utdrag ur Siri Ambjörnssons radiodokumentär ”Syster min” som 
handlar om hur hennes lillasyster kom till världen. Den kan man av-
lyssna på Sveriges radios hemsida: www.sr.se, sök på ”Lilla syster”.
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Trött Siri med Nadja och Liv.

Blev duktig storasyster
Det första halvåret var Siris mamma och Nadja 
mycket på sjukhus. Nadja fick hjärnhinnein-
flammation och läkarna trodde att hon hade 
vatten innanför skallbenet. De skar bort en 
bit av skallbenet. Då upptäcktes en varbild-
ning där innanför. Operationen fick till följd 
att Nadja fick svår epilepsi. Efterhand stod det 
klart att hon var blind och svårt cp-skadad. 

– Min storasyster hade precis börjat högsta-
diet och behövde nog fly undan, hon hade 
fullt upp. Hon var bra på att säga nej. Mamma 
och Nadja var på sjukhuset och kvar hemma 
var pappa, jag och Liv. Jag ville vara hemma. 
Jag tyckte det var roligt att känna mig viktig. 
Och jag blev verkligen viktig! Jag behövdes. 
För vi var en familj i kris. Jag såg mamma grå-
ta, hon och pappa åkte ut och åkte skidor för 
att komma över sorgen. De ville nog skydda 
oss från de där känslorna av sorg. Men det för-
stod jag inte. Jag var inte ledsen. Jag tyckte det 
var ett svek mot Nadja om man sörjde att hon 
kommit till världen. 

Hoppade över puberteten
För Siris del innebar det att hon till en stor del hop-
pade över sin ungdom. Hon hade liten förståelse för 
sina kamraters tonårsliv. Istället tog hon hand om 
sina småsyskon. Blev det någon tid över så engage-
rade hon sig politiskt runt frågor om tredje världen.

– Jag kände mig mycket äldre än mina jämnåriga. 
Kanske var det också av något slags farhågor, att jag 
kände att min tonårstid skulle bli väldigt konfliktfylld 
och jobbig. Därför ”stängde jag av” puberteten och 
valde att bli duktig storasyster som tog hand om mina 
småsyskon. Jag tyckte det var roligt att vara viktig, sä-
ger hon. Jag kände att jag skulle ha koll på allt. Mina 
föräldrar och omgivningen tyckte nog att jag skulle 
släppa ansvaret en smula. Men jag kände att jag be-
hövdes. När min moster en sommardag föreslog att 
jag skulle åka och bada blev jag kränkt och arg. Jag 
tyckte inte att hon respekterade att jag kunde en mas-
sa saker och behövdes hemma!

Tungt ansvar
Förvandlingen hade gått snabbt. Från sorglös lillasys-
ter till kompetent och ansvarsfull storasyster. Ibland 
blev ansvaret för tungt.

– En dag var när Mamma och Nadja var på sjukhu-
set och jag hade hand om Liv hände det. Jag skulle 
springa uppför trappan och titta på Lilla sportspe-
geln på TV. Jag hade korviga strumpor och halkade 
i trappan. Jag snubblade med Liv i famnen och tap-
pade henne. Det första jag tänkte var att hon var död 
eller hjärnskadad. Jag vände på henne och hon var 
alldeles blodig och skrek. Jag tänkte – det får inte vara 
mitt fel. Tänk om vi får två barn som är sjuka! Pappa 
satt tyst i bilen på väg till sjukhuset. Det var fruktans-
värt. När vi kom in tvättade de av henne och då var 
det bara ett litet skrubbsår. Min känsla var att en så-
dan sak bara inte kunde hända mig eftersom jag var 

så duktig. Jag var ju den som var bäst på att ta hand 
om Liv. Jag tror mina föräldrar tänkte samma och 
blev lite chockade. Men jag var ju ändå så liten också.

Ett bra liv
I dag har Nadja ett bra liv, tror Siri. 

– Till en del handlar det nog om att vi hade en så 
fysisk och trygg kontakt med henne de första åren. 
Mina föräldrar var inte så bra med det där med hissar 
och andra hjälpmedel. Så vi bar omkring på henne 
överallt. 

En annan sak som Siri tror har betytt mycket är att 
Nadja inte själv har begrepp om sitt funktionshinder. 

– Nu har hon fått vara den där gulliga som man 
sjungit för och pussat på och bara gett kärlek. Vi har 
inte behövt förhålla oss till hennes känslor över att ha 
fötts med ett funktionshinder. Men det betyder inte 
att hon inte förstår. Hon förstår andra saker – hon 
är mycket känslig för vem som kommer in i rummet 
och hon känner igen oss och kan kommunicera med 
olika ljud.

Jessica Andersson
Men det som kanske betytt allra mest för Nadja är 
ändå något helt annat.

– När Nadja var sex år gick hon på en förskola där 
man anställde en tjej som var ungefär lika gammal 
som mig. Hon hette Jessica Andersson. Vi hade spe-
lat i samma volleyboll-lag. Idag, när Nadja är 28 år är 
hon fortfarande Nadjas assistent. Det är helt fantas-
tiskt. Hon har följt Nadja genom alla år och är den 
som känner henne bäst av alla. Jag vet inte hur Nadja 
och vi annars hade klarat det. 

Jessica Andersson och Siri är goda vänner och Siri 
försöker besöka Nadja i hennes bostad när Jessica är 
där. 
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– Hon har blivit som en dotter i familjen. Min 
mamma har försökt övertala henne att utbilda 
sig och komma vidare i yrkeslivet, det är ju så 
vi i medelklassen alltid tänker. Men Jessica är 
bestämd på att hon vill göra det hon gör. Hon 
är stark i det där. Samtidigt har hon ju också 
ett eget liv, hon har make och tre egna barn.

Det är också Jessica som är främsta orsaken 
till att Nadja bor kvar i Umeå där familjen bod-
de när hon föddes. Detta trots att föräldrarna, 
Fanny och Siri numera bor i Stockholm och 
Liv bor i Malmö. 

– Mina föräldrar flyttade förra året. De har 
funderat mycket runt detta. Men så länge Jes-
sica finns är det nog den bästa lösningen för 
Nadja. Vi försöker komma upp till Umeå så 
ofta som möjligt och hälsa på.

Allra käraste syster
Siri har präglats mycket av det som hände den 
där augustidagen för 26 år sedan. Det dröjde 
länge innan hon själv vågade ta steget och bli 
mamma. I tio år levde hon i en relation med 
en äldre man som ville ha barn. Men hon sköt 
det framför sig. Först i sitt nya förhållande vå-

Hela familjen samlad på kökssoffan 1986.

tycker om Barbro. Ylva-li är drottning i gyllene salen. 
Dit kommer man om man kryper ner genom hålet 
under rosenbusken, Salikon. Där leker de med sina 
hundar Ruff och Duff, matar sina små vita kaniner 
och rider på sina hästar.

– Tänk om det finns en sådan hemlig värld där 
Nadja finns, säger hon.

Text: Hans Hallerfors.

I Piteå har 27 personer förlorat sin kontaktperson 
och 16 har fråntagits sin ledsagarservice enligt 
LSS. Många av kommunens beslut ändrades av 

förvaltningsrätten, men fem av dem ändrades tillba-
ka till kommunens fördel av kammarrätten. Högsta 
förvaltningsdomstolen avvisade en omprövning av 
dessa. 

Anhöriga anmälde det felaktiga förfarandet till So-
cialstyrelsens regionala enhet i Umeå, men denna 
fann ingen anledning till att kritisera kommunen. 

Då vände sig Riksförbundet FUB till Socialstyrel-
sens centrala tillsynsenhet. Man ansåg att det var 
uppenbart att kommunens beslut inte grundats på 
förändringar i den enskildes behov och att Socialsty-
relsen inte gjort några konkreta bedömningar av de 
klagandes synpunkter, ej heller några egna bedöm-
ningar av de uppgifter som kommunen lämnat. För-
bundet ansåg även att kammarrätten hade en föråld-
rad uppfattning om svensk handikappolitik och att 

beslutet var en följd av bristande kompetens och ett 
avsteg från den svenska rättsprincipen att göra ända-
målsenliga tolkningar av lagarna. 

Chefen för den centrala enheten på Socialstyrelsen 
svarade att den endast undantagsvis granskar ett be-
slut från regionala enheter. De synpunkter som FUB 
framfört, att bedömningarna inte var tillräckligt tyd-
ligt motiverade, sa sig chefen ta med sig till avdel-
ningens interna kvalitets- och förbättringsarbete. 

Om den enskilde, alternativt dess gode man, eller 
en intresseförening vill klaga på ett beslut av Social-
styrelsen, bör man vända sig till Regeringen. Om kla-
gan gäller en handläggare kan man vända sig till JO. 

Piteåärendet kommer att tas upp av riksdagens so-
cialutskott. En stor framgång för den anhörige och 
dennes ombud som stridit för en lagenlig tillämp-
ning av LSS.
      K G

Indragen ledsagning i Piteå
blir ärende i Socialutskottet

gade hon ta steget. Nu är hon mamma till Eli som är 
två år. 

– Men jag är fortfarande den som ska ta ansvaret 
och vill inte gärna låta någon annan vara med. Så min 
sambo har det inte så lätt, skrattar hon.

Alldeles innan jag går berättar Siri om en novell 
av Astrid Lindgren, ”Allra käraste syster” där sjuåriga 
Barbro har en hemlig tvillingsyster, Ylva-li som bara 
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Åtgärder mot aggressivitet hos personer med 
utvecklingsstörning – riktad mot andra eller mot 
sig själv – har under alla tider präglat innehållet i 
omsorgerna.  Tvång av den grövsta art, makt och 
kollektiva regler har hämmat utvecklingen av de 
humana insatserna. 

I dag är det förbjudet att använda sig av tvångsåt-
gärder i stöd och service för personer med funk-
tionshinder. Likväl förekommer sådana – direkt 

eller indirekt – till skada för den enskilde eller andra. 
Det kan vi inte acceptera. Målet måste vara att inget 
tvång av någon som helst art ska utövas, utöver det 
som handlar om nödvärn och om det tvång som den 
psykiatriska vården har laglig rätt att utöva. 

Analysera
Det tvingar oss att lägga större vikt vid att analysera 
varje avvikelse och de förebyggande insatser som 
skulle kunna förhindra den. Men vi är dåliga på att 
specificera dem och skapa förståelse för ökade resur-
ser på högsta nivå i kommunen.

Nu har det kommit ut en bastant skrift med fokus 
på avvikelserna och förebyggande insatser. Den heter 
Utmanande beteenden  och har skrivits av en grupp om-
sorgspedagoger i Malmö med fil. 
dr. Petra Björne som  sammanhål-
lande. Skriften vänder sig främst 
till beslutsfattare på olika nivåer, 
men även till dem som arbetar di-
rekt med brukare och som vill för-
djupa sina kunskaper för att sedan 
kunna ställa rätt krav på förebyg-
gande insatser hos dem som har 
det övergripande ansvaret.

Skriften bygger på ett hundratal 
referenser, endast enstaka av dem 
är nordiska. Författarna gör sitt 
bästa att värdera de metoder forskningen visar, sam-
tidigt som de visar hur försiktig man måste vara vid 
tillämpningen av dem. Betydelsen av personalens ut-
bildning, dess attityder och frånvaron av stress på ar-
betsplatsen beskrivs utmärkt. Mycket utrymme ges ut-
formningen av och innehållet i det pedagogiska stöd 
som både brukaren och personalen behöver. Men att 
välja rätt pedagogisk metod är inte lätt. Där brister 
stödet från forskningen. Värdefull är den översikt 
som man ger av åtta metoder, TBA, ABA, TEACCH, 
KBT och allt vad de heter. 

Samspelet mellan individ och omgivning
Temat i skriften är att peka på den forskning som 
visar att utmanande beteende till stor del härrör från 
kulturkrockar mellan å ena sidan brukarens annor-
lunda kognition och sensomotorik och å andra si-
dan det normerande samhällets krav. Eller enklare 

Utmanande beteenden

P. Björne, I. Andersson, M. Björne, 
M. Olsson, S. Pagmert. Utmanande 
beteende. Utmanande verksam-
heter.  93 s. Stadskontoret. Malmö 
stad. FoU-dokument 2012:2. 
www.malmo.se/fou. Ett begränsat 
antal kan fås utan kostnad. 
Tel. 040-34341166. 
E-post: petra.bjorne@malmo.se

uttryckt samspelet mellan en individ och dennes om-
givning. Man har visserligen ett avsnitt om medicine-
ring – framförallt om felaktigt bruk av psykofarmaka 
– men behandlar inte psykisk ohälsa eller psykiatriska 
tillstånd, t. ex tvångssymtom och ångest, som tillhör 
de svåraste att komma tillrätta med och där vi måste 
få hjälp från psykiatrin. Men självklart behöver dessa 
personer både pedagogiskt stöd och förebyggande 
insatser som andra.

Till de förebyggande insatserna hör att minska 
stress i arbetet, att behärska ett lågaffektivt bemötan-
de och att det finns inövade anpassningsstrategier 
och förmågan att uttrycka sig så att brukaren förstår. 
Denne måste få kontroll över sitt liv och få utföra me-
ningsfulla aktiviteter. I detta kan man bara instämma.

Man saknar en presentation av de praktiska erfa-
renheter som finns runt om i landet. Och man sak-
nar den grundläggande insikten som många av dessa 
kommit fram till: att det är förmågan att skapa lång-
siktig tillit och betydelsen av att arbeta med kommu-
nikation och förståelse som betyder mest. 

Handlingsplaner
Sist i skriften beskrivs utförligt hur en handlingsplan 
vid utmanande beteende ska se ut. Särskilt viktigt är 
det hur man bemöter försignaler till ett sådant och  

tillvägagångssättet efter ett utma-
nande beteende. Man ger även ex-
empel på individuella handlings-
planer. I en daglig verksamhet i 
Malmö upprättade man år 2011 
handlingsplaner för några av bru-
karna. Under en period före den-
na inträffade 180 incidenter och 
under en lika lång period efter, 82 
incidenter.

För att komma bort från tvångs- 
eller begränsningsåtgärder visar 
forskningsresultaten att verksam-

heten måste ha ett tydligt ledarskap. Man måste  
utveckla organisationens värderingar och se till att 
alla i organisationen omfattar samma kvalitetsmål. 
Medarbetarna närmast brukarna ska inte ensamma 
bära ansvaret för att målen uppnås. Chefen måste 
kunna funktionsnedsättnig och socialdirektören 
kunna skillnaden i innehållet mellan sådana och äld-
reomsorgen. 

Kunniga och närvarande chefer
Skriften beskriver den vetenskapliga grunden för att 
utveckla praktisk användbara handlingsplaner. Med 
den på bordet kan ingen verksamhetschef säga att de 
inte vet vad som behöver göras. Viktigast av allt är att 
cheferna är kunniga och närvarande. De måste infor-
mera huvudmannen och skapa förståelse för ökade 
resurser.
     K G
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D et råder inga delade meningar om att ett 
missförhållande inom insatserna enligt LSS 
måste åtgärdas och dokumenteras. Man 

måste lära sig av det som hänt för att kunna före-
bygga upprepning. 

Lika självklart är det att var och en som iakttar ett 
missförhållande ska ingripa eller vända sig till när-
maste personal eller chef. Huvudmannen måste un-
derrättas om vad som hänt, orsakerna ofta är mycket 
komplexa med inslag av strukturella brister.

Det var välmotiverat att Regeringen förde in lex Sa-
rah i LSS år 2005. Men man 
gick mycket långt med sina 
krav på personalen: De ska 
inte bara uppmärksamma 
och åtgärda, de ska även 
anmäla ett allvarligt missför-
hållande till socialnämnden 
eller huvudmannen för en-
skild verksamhet. 

Det blev inte som man 
hoppats
Fem år senare skrev Reger-
ingen att tillämpningen 
tyvärr inte blev det förvän-
tade. Den skiljer sig kommunerna och länen emel-
lan, erfarenheterna av tidigare misstag används inte 
i kvalitetsarbetet och man för sällan några uppföljan-
de samtal i personalgrupper. Rent formellt vet man 
överraskande  lite om hur lagen fungerar. Det har 
inte ens gjorts någon nationell utvärdering och inte 
finns det någon statistik1). 

Istället för att undersöka orsakerna till dessa bris-
ter i tillämpningen beslöt regeringen att skärpa rap-
porteringsskyldigheten. Nu ska alla missförhållan-
den rapporteras, inte bara de som är allvarliga. Som 
definition på ett missförhållande skriver regeringen 
endast att det är fråga om avvikelser från en god kva-
litet i omsorgen. Det borde innebära en betydande 

ökning av antalet missförhållanden som ska rappor-
teras. Det betonas nu mer än tidigare att skyldigheten 
att rapportera gäller för alla anställda, oavsett för hur 
lång tid de anställs, liksom för praktikanter och för 
personliga assistenter. Det finns heller inget hinder 
för att vara anonym i sin rapport till socialnämnden 
eller till huvudmannen för en enskild verksamhet. 

Däremot avstår regeringen från att införa en sank-
tion mot den som underlåter att rapportera. 

En anmälan från anhöriga, enskilda, brukare och 
allmänheten ska diarieföras och utredas som an-

dra. Om missförhållandet 
bedöms vara allvarligt ska 
det anmälas för Socialstyrel-
sen2).

Personalens svåra situation
Regeringen tar inte upp 
den svåra situation som per-
sonalen försätts i med en i 
lag inskriven skyldighet som 
kan åsamka dem själva eller 
arbetskamrater allvarliga 
konsekvenser. Det kan ju 
bli fråga om både varning, 
omplacering och polisan-

mälan. 
Helt obegripligt är det när Regeringen skriver att 

förslaget innebär en normalisering och avdramatise-
ring av skyldigheten att rapportera. – Det är precis 
tvärtom! Och lite naivt skriver Regeringen att det är 
nödvändigt att det råder en öppenhet i verksamheten 
så att personalen verkligen rapporterar utan rädsla 
för påföljder. Det avslöjar en graverande okunnighet 
i personalens arbetssituation och hur en rapporte-
ring av ett missförhållande kan rubba relationerna i 
gruppen. 

Det är i grunden oetiskt att lägga ansvaret för rap-
portering till huvudmannen på dem som har den 
mest utsatta positionen, istället för på chefer och 
handläggare med deras speciella utbildning. 

Hos personalen i vård och omsorg finns det inbyggt 
en tystnadens psykologi. Man arbetar under sekre-

Lex Sarah 
och personalen

Offentliganställda har rätt att kritisera!
Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäk-
rad yttrandefrihet: Frihet att i tal, skrift, eller bild eller 
på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka 
tankar, åsikter och känslor. För den som har ett arbete 
i det offentliga gäller yttrandefriheten även på jobbet. 
Vederbörande får inte utsättas för repressalier om han 
utnyttjar sin yttrandefrihet och har rätt att vara anonym 
om man vänder sig till massmedia. Han får dock inte 
bedriva opinion mot arbetsgivarens beslut på arbetstid 
och i arbetsgivarens lokaler. Detta och andra undantag 
regleras i lag.

1) Länsstyrelserna i Gävleborgs och i Skåne län har 
gjort en sammanställning av lex-Sarah-anmälningar 
enligt LSS under 2007 respektive 2008. I Gävleborgs 
län avsåg 20 anmälningar LSS, varav 12 ett boende. I 
Skåne var det 47 varav en avsåg enskild verksamhet. 

2) I februari månad i år inkom 17 sådana. De refereras 
i Intra nr 2 för i år.

Av Karl Grunewald

Ska du eller jag eller 
chefen anmäla ett 
missförhållande?
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tess och får ta del av en rad förtroligheter. Arbetet i 
till exempel en gruppbostad skapar en speciell form 
för gruppkänsla. Man är beroende av varandras stöd 
och solidariten kan bli betydande. Om man anser att 
det föreligger felaktigheter i rutiner tar man upp det 
sinsemellan och först i andra hand med enhetsche-
fen (föreståndaren). Det ska mycket till innan man 
vänder sig till media – risken för att bli isolerad och 
utstött i gruppen är alltför stor. Har en person svårt 
för att inordnar sig i gruppen riskerar hon att bli ut-
satt för kamraternas kritik. Man kanske anser att hon 
har samarbetssvårigheter eller inte klarar sitt jobb. 

Utbildningen är avgörande
Kvaliteten i LSS-insatserna avgörs av normeringar 
och av tillämpningen av befintliga kunskaper. Till 
normeringar hör den fysiska utformningen av till 
exempel ett boende, antal samboende, antal vård-

personal och specialpersonal, antal timmar i daglig 
verksamhet och i fritidsaktiviteter m. m.. Kunskaper 
styr innehållet i den individuella relationen, de utgör 
själva motorn i arbetet och är avgörande för trivsel, 
motivation och psykisk hälsa hos den enskilde. 

Avgörande för ökad kvalitet på insatserna till den 
enskilde och ett minskat antal missförhållanden är 
att personalen har  utbildning som motsvarar kraven 
i arbetet och får kontinuerlig handledning. Detta fö-
religger numera endast för ca halva antalet anställ-
da. Chefen (förståndaren) för verksamheten måste 
fungera som en del av gruppen och därigenom bli 
delaktig av de problem som personalen möter dag-
ligen. Från det att föreståndaren arbetade heltid på 
gruppbostaden finns det enhetschefer som inte hin-
ner besöka en sådan ens en gång i veckan. 

•  upprepa 2010 års studie av tillgängligheten till 
socialkontor och till vårdcentraler
• upprepa studien av hur jämlik tillgången till so-
cialtjänstens stöd är för personer med funktions-
nedsättning.

Man kan konstatera att ambitionen att komma till-
rätta med bristerna är stor, men att det är fråga om 
stora svep, översiktligt och principiellt. Mycket arbe-
te måste först läggas ner på att samla in kunskaper 
om  dagens situation. Endast inom vissa av delmålen 
har man hygglig statistik, inom de flesta ingen alls. 
Mycket handlar om skillnaden mot ”normalbefolk-
ningen”, medan egentligen inget handlar om kvali-
teten i stödet, om kommunikation, fritid och kultur, 
bemötande och personalens utbildning. 

Inte heller angriper man strukturella fel som till 
exempel det bristande läkarstödet i äldre- och LSS-
boende och tillsynen av läkemedelsordinationer. Till 
den nivån har man inte nått fram ännu.
     K G

Socialstyrelsen 
når inte riktigt fram

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinders-
politiska strategin. Delrapport 1. 36 sidor.  Best.
nr 2012-3-24. Kan beställas eller laddas ner gratis 
från www.socialstyrelsen.se

F örra året tog Regeringen beslut om En stra-
tegi för genomförande av funktionshinderspolitiken 
2011–2016. Av den framgår att Socialstyrelsen 

har ett så kallat sektorsansvar för att genomföra de 
mål som har anknytning till dess verksamhetsområ-
de, så kallade delmål.

Nu redovisar Socialstyrelsen arbetet med målen om 
delaktighet i samhället och jämlikhet i levnadsvillkor 
med tyngdpunkt i beskrivning av  utgångsläget år 
2011. Rapporten har fyra kapitel, vart och ett med 
dessa delmål:

• Vård och omsorg efter behov
• Minimera väntetider
• Ökad tillgänglighet
• Bättre stöd till anhöriga

I varje kapitel beskrivs delmål, bakgrund, utgångs-
läge, genomförda aktiviteter, planerade aktiviteter 
och lägesbedömning. Som exempel kan nämnas vil-
ka aktiviteter som man planerar under delmålet Vård 
och omsorg efter behov.

Socialstyrelsen kommer att
• studera skillnader i stöd och service till personer 
med funktionsnedsättning mot bakgrund av kön, 
ålder, födelseland och bostadsort 
• studera hur jämlik hälso- och sjukvården är för 
personer med funktionsnedsättning. Studien görs 
genom bearbetning och analys av registerdata
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I en rapport till regeringen nyligen slår Socialsty-
relsen fast att kommunerna sviker de personer 
som har  psykiska funktionshinder. De får inte 

den vård och det stöd de har laglig rätt till. 34 av 
100 granskade kommuner saknar helt bostäder för 
psykiskt funktionshindrade och endast fyra av 17 
granskade kommuner har ett LSS-boende för dem. 
Fyra av tio kommuner har inte ens inventerat beho-
vet. Därtill kommer samarbetsproblem mellan kom-
muner och landsting – endast i 40 av 100 kommuner 
finns en i lag föreskriven överenskommelse.

Vuxna med psykiska funktionshinder är en stor 
grupp. Den är säkert dubbelt så stor som gruppen 
personer med utvecklingsstörning, ingen vet. De 
identifierades som grupp då mentalsjukhusen stäng-
des under 1980–1990-talen och kallades då för psy-
kiskt handikappade. Ofta blandades de samman med 
personer med psykisk utvecklingsstörning. Sådan 
förväxling förekommer fortfarande. 

Psykiatrireformen 1995
På 1980-talet växte problemen kring dem som flyttat 
ut från mentalsjukhusen. Regeringen tillsatte därför 
Psykiatriutredningen 1989. Den konstaterade att ca 
20 000 personer hade sjukbidrag eller förtidspension 
på grund av psykisk sjukdom. Lika många hade be-
hov av sysselsättning och social kontakt. Den föreslog 
därför att kommuernas ansvar skulle  förtydligas och 
att de skulle bereda medicinskt färdigbehandlade bo-
ende och sysselsättning. Kunde de inte det skulle de 
betala för sjukhusvården. Kommunerna skulle även 
överta en rad verksamheter för denna personkrets 
från landstingen och rätten till personligt ombud in-
rättades. Förslagen kallades för Psykiatrireformen och 
trädde ikraft 1995. 

I socialtjänstlagen finns det ett par paragrafer sär-
skilt om personer med funktionshinder. Där stadgas 
det att kommunerna ska bedriva en uppsökande 
verksamhet, medverka till att han eller hon får en 
meningsfull sysselsättning och att de får bo på ett 
sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av 
särskilt stöd. Det ska  bl. a. ske genom att inrätta bo-
städer med särskild service. Gruppbostäderna kan se 
ut hursomhelst eftersom det inte finns några krav på 
att boendet ska vara fullvärdigt. Det finns de med små 
rum utan toalett och med ända upp till 22 platser.

Personkretsen i LSS 
1985 års omsorgslag reglerade endast rätten till stöd 
och service för personer med utvecklingsstörning 
och de som förvärvat en sådan på grund av en hjärn-
skada. Det ledde till allmän kritik – även andra grup-
per med funktionshinder borde få dessa rättigheter. 
Och så blev det också. Den statliga Handikapputred-
ningen föreslog 1992 en ny omsorgslag (LSS) där per-
sonkretsen utökades med en tredje grupp. 

Denna tredje grupp gäller dock endast dem som 
har stora varaktiga fysiska eller psykiska funktions-
hinder som förorskar betydande svårigheter i den 
dagliga livsföringen. Det upplevdes likväl som en stor 
framgång för handikapprörelsen. Nu skulle äntligen 
dessa personer få samma förmåner som de med ut-
vecklingsstörning. Det gällde alla insatser – även per-
sonlig assistans – men inte rätten till daglig verksam-
het. ”Det bör de få när den ekonomiska situationen 
medger det”, skrev regeringen. – Det har den tydli-
gen inte gjort, trots att Sverige är rikare än nånsin. 

Långt ifrån alla var överens om LSS. De flesta kom-
munerna ansåg att en sådan rättighetslag inte är 
förenlig med kommunalt självstyrelse och Svenska 
Kommunförbundet ansåg att rättigheterna borde fö-
ras in i Socialtjänstlagen. Man ville inte ha en särlag.  
Denna negativa grundinställning till LSS har präglat 
kommunernas tillämpning sedan dess, särskilt för 
den tredje gruppen. Det beror delvis på ”den mjuka” 
avgränsningen, till skillnad från gruppen utvecklings-
störda, där gränsen bestäms av intelligenskvoten. 

Hur gick det? 
Grupp tre i LSS ökade inte alls som man förväntat 
sig. Den utgör endast 14% av de med LSS-insatser 
bortsett från personlig assistans. 

Endast 2 100 personer från personkrets 3 har ett 
LSS-boende jämfört med 20 000 tillhörande person-
krets 1. 

Hur många med psykiska funktionshinder som får 
bostad eller personlig assistans vet man inte. Det är i 
varje fall långt ifrån det skattade antalet på tio–tjugo 
tusen.

Det är framför allt mindre kommuner med 
5 000−21 000 invånare som saknar bostäder med sär-
skild service. Kommunerna väljer i stället att köpa 
en boendeplats i en annan kommun, alternativt i en 

Psykiskt funktionshindrade 
      är illa ute

Personer med stora psykiska funktionshinder har rätt att få bo i gruppbo-
städer precis som personer med utvecklingsstörning. Men endast en ringa 
del av dem får det. De flesta kommuner har inte ens någon gruppbostad 
för dem. Det är en allvarlig diskriminering.
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möjligheten att följa gällande regelverk. Andra fak-
torer kan vara bristande arbetsledning, omorganisa-
tioner, som medför att rutinerad personal slutar sin 
anställning och ersätts av mindre erfaren personal, 
samt brist på fortbildningsmöjligheter.

Socialstyrelsen kommer i fortsättningen, mot bak-
grund av en förtydligad tillsynspolicy, att i högre ut-
sträckning låta domstol pröva hur långt avsikter och 
ambitioner i förarbeten och lag sträcker sig för att 
situationen ska förbättras för psykiskt funktionsned-
satta. Socialstyrelsen kommer även att följa upp varje 
enskilt tillsynsärende där krav på åtgärder har ställts 
och anordna regionala återföringsseminarier. Några 
förslag till lagändring ges inte.

Jag anser att hela området psykiska funktionshinder 
borde bli föremål för en statlig utredning.

          K G

enskild verksamhet. Ett annat alternativ är att bevilja 
utökade boendestödsinsatser i den egna bostaden.

Tillkommer att gruppen unga vuxna med neuro-
psykiatriska diagnoser, som har behov av stödinsatser 
i boendet, har ökat under de senaste åren. Det sak-
nas metoder och kunskap för att arbeta med denna 
målgrupp och det är svårt att upprätthålla en god 
kompetens inom området.

Ett allvarligt problem är att personer med helt olika 
diagnoser hänvisas till ett gemensamt gruppboende. 
Det strider mot att insatsen ska utformas efter det 
individuella behovet, men några riktlinjer för sam-
mansättningen på ett LSS-boende saknas. 

Vad är orsaken? 
Mycket beror på den restriktiva beskrivningen av 
gruppen i LSS. Det gäller särskilt att de ska ha bety-
dande svårigheter i den dagliga livsföringen. Detsam-
ma gäller behovet av att få hjälp med  grundläggande 
behov för att få en personlig assistans. Tillkommer att 
handläggare anser det svårt att bedöma varaktighe-
ten i funktionshindret. 

Socialstyrelsen anger att handläggarna ofta har en 
stor ärendemängd att hantera, vilket kan påverka 

Socialstyrelsen. Nationell tillsyn av kommunernas 
insatser till personer med psykisk funktionsned-
sättning 2009 - 2011. Slutrapport. Art.nr 2012-4-
19. Kan beställas eller laddas ner gratis från www.
socialstyrelsen.se

Socialstyrelsen. Bostad med särskild service 
för barn eller ungdomar enligt LSS. SOSFS 2012:6. 
Kan beställas eller laddas ner gratis som pdf-fil 
från socialstyrelsen.se

Elevhem får föreskrifter

B ostad med särskild service för barn och ungdom 
– allmänt kallat för elevhem – har hittills inte 

haft några föreskrifter om t ex utformning och inne-
håll. Men nu har sådana kommit.

När det gäller antalet boende i ett elevhem skriver 
Socialstyrelsen att de som på grund av sin funktions-
nedsättning har svårt att ha många relationer ska bo 
med ett mycket begränsat antal personer. 

Till föreskrifterna har fogats Allmänna råd där det 
anges att i en bostad bör i regel två till fyra bo tillsam-
mans. Barn och ungdomar som skiljer sig åt väsent-
ligt i ålder och mognad bör i regel inte bo tillsam-
mans. Den som avslutat sin gymnasieutbildning bör 
inte bo i ett elevhem.

Föreskrifterna är utförligare än de för vuxna, fram-
förallt avsnitten om omvårdnad och personal. 

Bland annat står där att en och samma person inte 
bör förestå fler verksamheter än att han eller hon 
kan ansvara för arbetsledning, utveckling och upp-
följning av var och en av verksamheterna.

Förra året bodde det 1 173 barn och ungdomar i 
åldern 13–22 år på elevhem. Antalet barn i åldern 
7–12 år var 55. Fyra barn under sju års ålder hade 
insatsen Bostad med särskild service  varav två bodde i 
familjehem och två på elevhem. Denna siffra ska jäm-
föras med de 327 barn under 7 års ålder som 1975 
bodde på elevhem, vårdhem eller i familjehem.  Nå-
got bättre mätetal på utvecklingen finns inte! 
     K G

     
Nu öppnar vi i Göteborg!

       
Misa startade 1994 och fi nns i Stockholm, 
Södertälje, Skåne, Upssala, Västerås och nu 
också i Göteborg.

Vi erbjuder arbetsinriktad daglig verksamhet 
enligt LSS och sysselsättning enligt SoL.

Vi vet att personer med funktionsnedsättning
kan delta i arbetslivet med rätt stöd!

Intresserad ring 08 - 580 813 40 

”Tre timmars jobb 
i veckan är
mycket för mig ”
Malin, deltagare

www.misa.se
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P sykiatrilagsutredningen (2012:17) föreslår att 
den rättspsykiatriska vården ska upphöra. Har 
en person allvarlig psykisk störning eller ett 

allvarligt demenstillstånd och bedöms som otillräk-
nelig ska denne dömas till psykiatrisk tvångsvård på 
en psykiatrisk klinik eller till ”särskilda skyddsåtgär-
der.
Har en person svåra kognitiva funktionsnedsättning-
ar ska denne avtjäna sitt straff i en ny form som ska 
heta Sluten stödenhet. Det gäller dem med en svår ut-
vecklingsstörning, en svår autismspektrumstörning 
eller någon annan stor och varaktig psykisk funk-
tionsnedsättning.

Utredningen skriver att arbetet i en Sluten stödenhet 
kräver en nära samverkan med hälso- och sjukvården 
och kvalificerade insatser av välutbildad vårdperso-
nal. För sysselsättning och fritid kommer det att be-
hövas arbetsledande personal med kompetens och 
erfarenhet av dessa personer. För den dagliga om-
vårdnaden krävs det såväl skötare som sjuksköterskor. 
Dessutom kommer det att behövas både sociala in-
satser och att psykologer och psykiatriker är knutna 
till verksamheten. Den dömde ska kunna erbjudas 
adekvata habiliterings- och rehabiliteringsåtgärder. 

Verksamheten ska vara utformad i små enheter 
med högst sex platser enligt principerna för en LSS-

bostad med särskild service. Kriminalvården ska an-
svara för driften. Man bedömer att 10–20 personer 
per år kommer att bli aktuella för Sluten stödenhet. 
Tiden för verkställighet kan beräknas till 2–3 år. Med 
dessa antaganden behövs det ett 30-tal platser för 
denna nya verkställighetsform.

Kriminalvården ska kunna besluta om överföring 
till Sluten stödenhet under pågående verkställighet av 
ett fängelsestraff om den intagne visar sig ha behov 
av sådan och den ska tillsammans med landstinget 
och kommunen planera för den som ska friges från 
verkställigheten. 

Inget nytt förslag
Utredningen beskriver inte avgränsningen av vad de 
kallar för svår utvecklingsstörning.  I LSS språbruk 
är det en relativt liten grupp som dessutom mindre 
ofta än andra med utvecklingsstörning begår brott. 
Sluten stödenhet måste bli tillgänglig även för dem 
med måttlig och lindrig utvecklingsstörning. Man får 
hoppas remissinstanserna tar upp detta.

Psykansvarskommittén lämnade redan 2002 ett för-
slag om en sådan verkställighetsform benämnd Slu-
tet boende, se Intra nr 2/2002. Men det genomfördes 
aldrig. 
            K G

S usanne Larsson, handledare inom LSS-verk-
samhet och Lasse Nohrstedt,  journalist och 
förälder, har gett ut en liten bok om samver-

kan mellan anhöriga och personal. Den består av tio 
korta berättelser skrivna i dialogform, två handlar om 
personlig assistans, de övriga i huvudsak om vuxna i 
bostad med särskild service. Flertalet av berättelserna 
följs upp av kommentarer av författarna.

I den ena berättelsen om personlig assistent får 
föräldrar avslag på helt ogrundade skäl, i den andra 
skildras en omöjlig situation med en assistent till 
en 16-årig flicka som bor hos sina föräldrar. De om 
gruppbostad handlar oftast om att föräldrar ställer 
för stora krav och vill detaljbestämma. Det leder ofta 
till nog så allvarliga konflikter personalen emellan.

Författarnas grundinställning är att värna och 
främja den enskildes självbestämmanderätt, men att 

Ofullständigt om samverkan

Susanne Larsson. Lasse Nohrstedt. Samverkan. 
Anhöriga och personal i LSS-verksamhet. Komlitt. 
96 sidor. 2012. Pris 249 kr. www.komlitt.se

det är vid tillämpning av den som konflikterna upp-
står, initierade av föräldrarna. 

Som läsare blir man provocerad av det ytliga berät-
tandet och över att konflikterna har fått gå så långt. 
Det är obegripligt att personalen inte har kunnat 
komma överens om rutinerna dem emellan för länge 
sedan. Det andas oerfaren personal och bristande 
stöd till dem av sin chef. 

Författarna tar inte upp hur man ska kunna före-
bygga konflikter av denna art, inte heller berättar 
man hur det gick i de enskilda fallen. Vad var det 
som hjälpte? -– Jag tycker inte att man kan rekom-
mendera boken.
     K G

Sluten stödenhet 
för personer med utvecklingsstörning 
som begår brott
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D et borde vara självklart för ett humant ut-
vecklat samhälle att på alla sätt stödja gravida 
kvinnor som har en begränsad begåvning. Is-

tället för att som förr förbjuda giftermål, sterilisera 
eller låsa in dem på en anstalt. Men det är inte enkelt! 
Det är bara sedan fem–tio år tillbaka som vi i vårt 
land försöker utveckla metoder för ett sådant stöd. 
Inte någon kommun eller något landsting erbjuder 
alla dessa föräldrar eller deras barn den systematiska 
service som situationen kräver.

Området är verkligen eftersatt. En inventering visar 
att gravida mödrar med utvecklingsstörning upple-
ver större oro på flera sätt, är mer utsatta och får ett 
sämre bemötande både före och efter förlossningen. 
Beklämmande.
 
Världsunikt projekt
I uppemot halva antalet kommuner finns dock något 
som kallas för familjecentral. Den är öppen för alla 
blivande och nyblivna föräldrar och deras barn för 
att diskutera sina problem och få träffa barnmorska, 
socialarbetare och förskolepedagog. De är dock inte 
inriktade på de speciella problemen som är förknip-
pade med en nedsatt begåvning. Socialstyrelsen kart-
lade dem 2008. 

Längst har man kommit i Uppsala län där det 
bedrivs ett speciellt projekt som heter Samverkan 
Utveckling Föräldraskap, SUF, och som har bildat ett 
kunskapscentrum, det enda i vårt land. Nu har pro-
jektet redovisat sina erfarenheter i en 46-sidig skrift. 
I projektet har man utvecklat de metoder som man 
i ett tidigare projekt tillämpade i Tierp. Man inrik-
tade sig särskilt på gruppträffar för barn till föräldrar 
med kognitiva svårigheter. Men även på systematiska 
sammankomster med föräldrarna, ofta med utgångs-
punkt från kommunens familjecentral.

Den verksamheten var världsunik, blev prisbelönt 
och  har utvärderats av forskare. Sådan finns nu i lik-
nande form på ett antal platser i Sverige och världen. 

De mödrar man inriktar sig på är de med en begåv-
ning under kvoten ca 85 och de med neuropsykia-
triska diagnoser. Det uppges att ungefär halva antalet 
barn till de senare nämnda föräldrarna utvecklar lik-
nande svårigheter. Den ”mjuka” gränsdragningen av 
målgruppen gör det omöjligt att ange exakta siffror 

på antalet, men i Bollnäs har man bedrivit en aktiv 
uppsökande verksamhet och funnit att sju procent 
av kommunens föräldrar har så stora kognitiva svårig-
heter att det påverkar föräldraförmågan. Samtidigt 
fann man att det inte finns något villkorligt samband 
mellan dessa två. 

Skyldighet att samverka
Det finns en i lag fastställd skyldighet för ett antal 
organ att samverka då de ser att ett barn far illa eller 
riskerar det. Till de senare hör det ännu inte födda 
barnet. Det är socialnämnden i kommunen som har 
ansvar för samverkan och det är dit som man som an-
ställd i det allmänna ska vända sig. Ibland bedömer 
man att sekretesslagen hindrar det, men det gäller 
inte om det gagnar barnet att annan personal infor-
meras.

Nytt material och ny forskning
I Uppsala håller man på med att översätta, pröva och 
utveckla ett utländskt material för utbildning av  för-
äldrar med kognitiva svårigheter som har barn under 
sju års ålder.  Ett annat ”instrument” finns numera 
utprövat för svenska förhållanden för att fånga upp 
föräldrarnas adaptiva förmåga och därmed underlät-
ta bedömningen av behovet av insatser. Det forskas 
också kring anknytningen hos barn till mödrar med 
intellektuellt funktionshinder. Många beslut angåen-
de dessa barn fattas och vilar på föreställningar som 
inte är belagda vetenskapligt. Föredömligt har den 
forskningen en kontrollgrupp betående av mödrar 
utan begåvningshinder.

          K G

PS
Under åren 2011–2014 anslår regeringen 200 mil-
joner för en nationell satsning på förstärkt stöd för 
barn till föräldrar med missbruk eller andra svårighe-
ter. www.regeringen.se/sb/d/13344/a/158436
DS  

Föräldrar 
med 
intellektuellt 
funktionshinder

Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Föräldrar med kog-
nitiva svårigheter – att bryta ny mark. 46 sid. 2012. 
Beställ: www.allmannabarnhuset.se

Ill: Björn Berg.
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Femtio år efter 
   normaliseringen

Avveckling av institutioner och utbyggnad av integrerade bostäder per tusen invånare för 
personer med utvecklingsstörning i Norden (utom Danmark)

inst = institutionsavveckling
cc = uppbyggnad av integrerade bostäder (t ex gruppbostad, servicebostad, eget boende)

Fem nordiska forskare – en från vardera länderna – 
har skrivit en ingående och tungt vägande artikel 
om vad som händer inom omsorgerna om utveck-
lingsstörda så här femtio år efter genombrottet för 
normaliseringen. 

D anmark var det första landet som införde be-
greppet  normalisering i sin lagstiftning. Det 
skedde redan 1959. På 1960-talet spred sig i 

begreppet som ett program för att förbättra situatio-
nen på anstalterna i alla de nordiska länderna. 

Sverige var det första landet som bröt den uppåt-
gående kurvan för antalet anstaltsboende. Grupp-
bostad och decentraliserad omsorg blev nu liktydligt 
med normalisering. Ett sådant trendbrott kom tio år 
senare i Danmark och Norge och tjugo år senare i 
Finland och Island. Figuren nedan visar denna ut-
veckling utom för Danmark. Där saknas statistik, men 
i stort sett minskade antalet med en tredjedel och 
övriga platser behölls på renoverade och mindre an-
stalter, i snitt med 65 platser. 

Stäng anstalterna!
På 1990-talet beslöt Norge och Sverige att alla anstal-
ter skulle stängas. I Danmark beslöt man 1998 mycket 
radikalt att begreppet institution för utvecklingsstör-
da skulle tas bort från all lagstiftning och statistik och 
ingå i den allmänna socialtjänsten. I Sverige, Norge 
och Island anordnades gruppbostäder som en del av 
de tidigare institutionerna. 

Normaliseringen innebar även att lagstiftningen 
i de olika länderna blev en del av den sociala lag-
stiftningen. Sverige och Island var dock de enda län-

derna som antog en speciallag för utvecklingsstörda 
personer och för dem med jämställt behov av stöd 
och service. Norge och Sverige var de enda som fast-
ställde ett högsta antal boende i en gruppbostad. 

Optimism i början
Kommunaliseringen av omsorgerna i de olika län-
derna omgavs av en bred optimism. Man kan tala om 
en andra fas i normaliseringsprocessen. Nu skulle 
levnadsvillkoren för personer med utvecklingsstör-
ning bli som andras. Men det visade sig snart att 
kommunernas problem med organisation, förmåga 
till prioriteringar och dåliga ekonomi  kom att prägla 
omsorgerna. 

Samtidigt klassificerades alltfler som intellektuellt 
funktionsnedsatta i några av länderna. Och kommu-
nerna fick ett ökat ansvar för äldrevården, missbru-
kare och psykiskt funktionsnedsatta. 

Rätten till service formaliserades och i Norge upp-
hörde statens subventionering av gruppbostäder på 
1990-talet. Kommunerna började anordna allt stör-
re kommunala institutioner för boende med skilda 
former av funktionsnedsättning inklusive åldringar. 
2010 hade fler än halva antalet bostäder blivit insti-
tutioner med fler än 7 inneboende. Motivet är att 
man anser att kostnaderna blir lägre och att de bo-
ende får ett mer professionellt stöd. Det senare har 
visat sig inte bli fallet. Samma utveckling kan man se 
i Danmark och Finland, men i mindre omfattning. I 
Finland har ett antal institutioner helt enkelt döpts 
om till gruppbostäder och privata entreprenörer pla-
nerar sådana för 100 boende eller fler.

I Sverige har insatserna blivit alltmer utsatta för 
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marknadsprinciper. Det har lett till ojämlika levnads-
villkor och till allt större krav på den enskilde att 
känna till sina rättigheter och kunna argumentera 
för dem. 

Fler får stöd men idealen går upp i rök
Till det positiva i utvecklingen hör att allt fler får stöd 
och service och att det i alla de fem länderna finns en 
ökad respekt för självbestämmande. I Sverige  är  den 
enskildes rätt till service, bland annat till personlig 
assistans, starkare än i något av de andra länderna. 

I Danmark och Sverige har personer med intel-
lektuell funktionsnedsättning organiserat sig bl a för 
politiska aktiviteter och demonstrationer. 

I alla länder debatteras gapet mellan de nationella 
policy-idealen och de praktiska realiteterna. Man har 
intrycket att idealen på papperet tycks vara på väg 
att förverkligas, men i praktiken verkar gå upp i rök. 
Orsaken tycks vara finansiellt motstånd på lokal nivå 
och ett minskat medialt intresse. Vid skandaler och 
missförhållanden hänvisar regering och ämbetsverk 
till det lokala ansvaret och därifrån hävdas att de ger 
service helt i  enlighet med föreskrifterna. 

Ledarskapsförändring
Samtidigt pågår en förändring av ledarskapet i de lo-
kala organisationerna. Ansvarsfrågor och system för 
utvärderingar påminner alltmer om förhållandena i 
den merkantila världen. Anordnandet av service görs 
mindre ofta i samarbete med representativa organisa-
tioner eller den enskilde. Dennes självbestämmande 

begränsas till det dagliga livet men sträcker sig inte 
till var och med vem man vill bo.

Kostnadsfrågor har blivit centrala
De professionella inom området tog aktiv del i att ge-
nomföra normaliseringen. Efterhand har det emel-
lertid uppstått ett gap mellan de professionella som 
ser sig som ombud för den enskilde och de som be-
slutar om insatserna. Den enskildes röst har blivit av 
allt mindre betydelse.

Lokalpolitiker anger strategin för insatserna och 
lämnar detaljerna till administrationen. Risken är att 
de politiskt ansvariga inte följer tillämpningen i var-
dagslivet för den enskilde. 

Det har blivit allt vanligare att göra jämförelser med 
andra serviceanordnare med fokus på att göra eko-
nomiska och administrativa vinster. ” Har vi högre 
kostnader per person än andra”, blir en central fråga.

Återuppliva policyn
Slutsatsen är att det föreligger behov av att återuppli-
va policyn på nationell nivå i alla de nordiska länder-
na i syfte att introducera regler och föreskrifter för att 
säkerställa att den gällande policyn genomförs.
     K G

J Tössebro, I Bonfils, A Teittinen, M Tideman, R 
Traustadóttir. Normalization Fifty Years Beyond - 
Current Trends in the Nordic Countries. Journal of 
Policy and Practice in Intellectual Disabilities. Vol. 
9,  Number 2, June 2012.

Tidslinje för viktiga ideologiska förändringar och ny lagstiftning i de nordiska länderna

1960   1970  1980         1990       2000             2010

Norge

Sverige

Danmark

Finland

Island

1954 Landstingen blir ansvariga utom för statliga anstalter
                                    1968 Landstingen övertar allt ansvar 
          1986 Särskolan övergår till kommunernas ansvar.
                      1986 Inskrivning på institution förbjuds utom i särskilda fall
       1994 All service utom ”råd och stöd” överförs till kommunerna.
             1996 Lag att alla institutioner ska vara stängda år 2000 

     1970 Landstingen blir ansvariga för institutioner
                     1975 Kommunerna introduceras som alternativ, städerna blir ansvariga
                               1979 Det kommunala ansvaret ökar
                                                                    1991 Alla institutioner ska stängas inom fem år enligt lag
                                                                    1991 All service skrivs in i kommunernas socialtjänstlag

1959 Staten ansvarig enligt lag. Syftet är normalisering.
         1976 Stöd skrivs in i kommunernas socialtjänst
                        1980 Staten decentraliserar boendet
                    1984 Kommunerna får anordna boende
                        1998 Begreppet institution tas bort 
                       (men inte institutionerna)
                   2007 Kommunerna tar över 
            allt ansvar

      1977 Lag om kommunalt ansvar som alternativ
              1992 Kommunerna tar över allt ansvar
            2009 Plan antas för minskning av
           antalet platser på institutioner till 500 

                1979 Lag om kommunalt ansvar som alternativ
                                         1980 Service koncentreras till åtta regioner
                          1984 Lagen om utvecklingsstörda vidgas till alla funktionshinder
              1992 Integration som policy lagstadgas
                                     2011 decentralisering
            till kommunerna
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Att hitta balansen mellan vad man stoppar i sig och vad man sedan förbränner är svårt. För personer med 
intellektuella funktionshinder kan det vara ännu svårare än för andra.  Vill man utöva motion kan hindren 
vara många. Man kan behöva stöd av personal och då ska det finnas tid. Det ska planeras och det ska be-
ställs färdtjänst. Ibland är motivationen dålig och lusten tryter. I Vänersborg har man insett detta och hittat 
nya vägar till hälsa och välbefinnande!

Träning med framgång

Unni Norén uppmuntrar Daniel Gustavsson i gymmet.

U nni Norén, hälsoutvecklare och Anna Karls-
son, arbetsterapeut i Vänersborg, såg att det 
fanns en försämring av hälsoläget hos bru-

karna av LSS-insatser i staden. De insåg att om man 
skulle kunna förbättra hälsan krävdes det en helhets-
syn på både på brukarnas liv och på samhället runt 
omkring.   

Unni Norén berättar:
– Orsaken till att vi lyckas är att vi fått alla engage-

rade. Ofta handlar om ren brist på kunskap om de 
här frågorna. 

Unni berättar om en händelse som gav dem en aha-
upplevelse, och som blev en av orsakerna till att idén 
om projektet knäcktes. Det var en tjej som gick på 
soppdiet för att gå ner i vikt:

– Men när vi mötte henne åt hon både pizza och 
chokladkaka och drack Coca Cola samtidigt, för hon 
hade ju ätit soppan som hon skulle gå ner i vikt av…

Nu vill Unni sprida projektets idé och de erfaren-
heter de har gjort.

En tisdagseftermiddag i Vänersborg
Klockan är fyra en tisdagseftermiddag och Motions-
palatset i Vänersborg håller långsamt på att fyllas 
med folk. Det har varit aprilväder hela dagen, väx-

elvis hagel, snö och regn, men just nu kan man se 
solen glimra i Vänern som ligger nedanför tränings-
lokalens stora panoramafönster. På plats befinner sig 
nästan tjugo personer i spridda åldrar, lika många 
män som kvinnor, somliga med stora muskler och 
andra med betydligt mindre. En av dem som tränar 
är Daniel Gustavsson. 

Daniel har åkt på permobilen direkt från sitt jobb 
till gymmet. Han klarar det på egen hand och i nor-
mala fall tränar han ensam. Men idag är Unni på be-
sök. Det hörs att de känner varandra sedan länge, de 
pratar om träningen och alla de framsteg Daniel har 
gjort sedan han började där för ett par år sedan.

– Vi ser kroppen som en helhet, berättar Unni No-
rén. Förutom det fysiska och psykiska perspektivet 
så handlar det även det sociala, emotionella och det 
existentiella. Alla bitar hänger ihop om man ska må 
bra eller inte. Det spelar ju ingen roll om man äter 
bra och springer en mil om dan om man inte trivs på 
jobbet och eller inte kan påverka sitt liv.

Alla måste vara med!
Projektets nyckel handlar om samverkan, att få hela 
organisationen involverad: personal på både bostä-
der och inom den dagliga verksamheten, chefer, 



16                                 INTRA 3 • 12 INTRA 3 • 12                                            1717                                 INTRA 3 • 12

Unni Norén uppmuntrar Daniel Gustavsson i gymmet.

Daniel Gustavsson på löpbandet.

kontaktpersoner, gode män, anhöriga och samhället 
utanför. Att få dem att arbeta mot samma mål. 

De har till exempel lyckats med att få subventione-
rade gymkort på alla tre träningssanläggningarna i 
Vänersborg, så att Daniel och de andra brukarna kan 
få träna för en fjärdedel av det ordinarie priset.

De startade med kurser för brukarna och en rad 
föreläsningar för både brukare och personal. De har 
även haft en föreläsning bara för kontaktpersoner, 
anhöriga och gode män. 

– Vi tänkte att alla måste med, säger Unni. Vi ville 
visa att det här är på gång, så här jobbar vi. 

Ett ”dåligt samvete”
En viktig del av projektet har varit och är att träffa 
personalen på arbetsplatsträffarna. Där diskuterar 
hon om förändringar som kan göras, som de i sin tur 
tar med sig i arbetet med brukarna. Sedan kommer 
hon på uppföljning minst en gång i halvåret.

– Jag blir som deras ständigt ”dåliga samvete” säger 
hon och skrattar lite. Men jag tror det är bra med 
uppföljning så inte planerna man hade bara faller i 
glömska. Man måste få berätta om det man gjort bra, 
men också få anledning att fundera vidare på det som 
inte fungerat.

Det blir lätt moraliserande när det pratas hälsa, kost 
och motion. Men i projektet har man försökt komma 
bort från pekpinnarna. Unni ser sig hellre som inspi-
ratör och hon vill gärna framhålla det personal och 
brukare lyckats med, att kunna se framstegen som 
görs och inte stirra sig blind på det som man miss-
lyckas med.

– Det är en av de viktiga rollerna jag har, att kunna 
fokusera på positiva, bra saker. Det är viktigt i mötet 
med personal och brukare att ha den ingången istäl-
let för att fråga om vad de har för fel och brister. 

De pratar till exempel inte gärna om vad man ska 
sluta med, vad som ska tas bort:

– Om du till exempel dricker mycket Coca cola så 
kan man fråga vad kan du lägga till, en bra frukost 
eller att komma ut och röra på dig en kväll i veckan? 
Beteendeförändringen blir lättare då än om man tar 
bort Coca colan. Annars riskerar du att bara gå och 
tänka ”jag får inte, jag får inte” och så lägger man ner 
en massa negativ energi på det.

Hon menar att det också handlar om hur man talar, 
vilka ord man använder.

– Att komma till en gruppbostad och säga ”nu ska 
vi prata hälsa” går inte alls. Mycket bättre att säga att 
vi ska prata om ”att må bra”. 

Inte för långa sträckor i början
Det är viktigt att möta brukarna i det läge de befin-
ner sig.

– Att man till exempel inte går för långa sträckor 
från början. Att ”gå på en promenad” kanske betyder 
att gå två mil för mig, men för någon av brukarna 
kanske det handlar om att gå runt kvarteret och kan-
ske ta kaffekorgen med. Från början kanske man får 
nöja sig med att gå till återvinningen eller till affären.

Det är bra att brukaren och personalgruppen be-
stämmer sig för vad som förväntas. Att till exempel 

”ett mellanmål” är samma sak oavsett vem som job-
bar, inte en bulle med en personal och en smörgås 
med en annan. Eller ”en promenad”, och att man går 
samma rutt varje gång. 

– Att det finns tydliga ramar så han eller hon kan 
se aktiviteten framför sig, vet när den börjar och när 
den slutar.

Alla har påverkats
Det är svårt att mäta framstegen i till exempel procent 
av hur många av brukarna som förändrat sina vanor, 
men hon tror att alla de 400 brukarna i Vänersborg 
på ett eller annat sätt är påverkade. Och hon är stolt 
över vad de åstadkommit och säker på att projektet 
gjort och gör stor nytta. Framför allt betonar hon att 
de har höjt medvetenheten om hälsa och motion. 
Många har bytt livsstil. 

– Alla de som var med det första året har gjort en 
förändring i sina liv, som varit ihållande. Det är allti-
från att de hade börjat med ”lördagsgodis”, att man 
sover bättre, att man börjat träna eller hittat någon 
annan bra aktivitet. Några har börjat simma, andra 
har börjat gå till jobbet, eller som Daniel, köpt ett 
gymkort och börjat träna.  Sen är det säkert många av 
brukarna som äter bättre och rör på sig mer nu, men 
som inte vet att det beror på det här projektet. Många 
har gått ner i vikt fast vi aldrig pratat om att ”gå ner i 
vikt” utan om att man ska ”må bra”.
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Daniel Gustavsson och Unni Norén studerar träningsprotokollet.

Bättre kunskap
Ett annat tecken på framsteg 
som Unni kan se är att många av 
brukarna genom de bättre kun-
skaperna och sin livsstilsföränd-
ring också har fått ett betydligt 
bättre självförtroende. 

– Att det ibland ”skiftar makt-
förhållandet” mellan till exem-
pel brukare och personal. Att 
det är dem som får föregå med 
gott exempel för att de till exem-
pel tränar mer än personalen.

Finansiering
Det har varit svårt att finansie-
ra projektet och man behöver 
egentligen mer pengar för att 
kunna fortsätta det. Bland annat 
har Hälsopolitiska rådet betalat 
25 procent av en lön i ett år för 
att de skulle komma igång. Själ-
va projektpengarna är nu slut men som hälsoutveck-
lare i Vänersborgs kommun har Unni Norén kunnat 
fortsätta med uppföljningen av arbetet.

Unni är frustrerad över att de inte har resurser att 
sprida sina insikter och erfarenheter. Hon tycker att 
personer i hela landet borde få chansen att ta del av 
dem.

 Det hon hinner med just nu är att upprätthålla 
projektet i Vänersborg, och knappt ens det.

– Vi skulle ju vilja göra ännu mer. Ha fler kurser och 
fler föreläsningar. Få in samhället ännu mer. Vi vill ju 
få med alla brukarna.

Daniel kämpar på
Daniel kämpar tålmodigt vid maskinerna. Han vill 
inte slarva utan fullföljer alla moment så som det står 
på hans eget personliga träningsprogram. Mellan 
varje station tittar han på programmet där det står 
vilken maskin han ska till härnäst, vilka inställningar 
han ska ha och hur många övningar han ska göra. 

Och Unni uppmuntrar Daniel. Han är stolt över 
resultaten. I benpressen har han höjt från 15 kilo då 
han började för ett par år sedan till nu 60! 

Daniel personifierar kanske hela projektets idé. Får 
man kroppen i rörelse höjs förutsättningarna för att 
må bra. Han började träna två år tidigare. Då mådde 
han inte bra och han sov inte på nätterna.

– Jag hittade ju det här på må-bra-kurserna och när 
jag började så fastnade jag för det, säger han i en 
andhämtningspaus mellan två maskiner. Och min 
mamma tycker det är görbra. Jag tycker det är roligt, 
jag längtar hit hela tiden. Men jag rider en gång i 
veckan också, så jag har inte tid att träna mer just nu. 
Det är lite tråkigt att träna själv. Men det är skönt att 
klara det på egen hand. 

Han gillar personalen på gymmet:
– Det är alltid ett leende när jag kommer. Jag säger 

till när jag går också, så de vet att nu lämnar jag loka-
len. De har inte hela tiden stenkoll på mig, men de 
kastar ett litet öga på mig då och då. 

Jag undrar om han ändrat även matvanorna med 
projektet. Han tvekar lite.

– Lite tänker man ju på det.
– Men jag har hört att du handlar nyckelhålsmärkt, 

påpekar Unni.
– Ja, jag försöker, svarar Daniel. 

Entusiastisk
Unni själv har tidigare jobbat i ett serviceboende i Vä-
nersborg. Och hon är säker på att den erfarenheten 
har stor betydelse.

– Jag vet hur man tänker på gruppbostäderna och 
jag vet hur cheferna tänker. Jag kan inte komma med 
ett teoretiskt perspektiv utan att ha koll på deras verk-
lighet.

Unni är otroligt entusiastisk över projektet, och det 
går faktiskt att förstå att hennes energi kan få 400 
personer på fötter. 

Men vad händer om hon slutar? Klarar sig ett så-
dant här projekt utan hennes engagemang?

– Jo, jag känner brukarna och jag känner persona-
len och vet hur det fungerar i deras vardag. Jag är 
mycket ute i gruppbostäderna där jag fungerar som 
en samtalspartner. Men jag tror ändå inte att det be-
ror på mig som person, utan det handlar om den 
kompetens jag har med mig. Jag skulle vilja att det 
jobbar en hälsoutvecklare i varje kommun. Det be-
hövs!

Daniel avslutar passet där han började, med tio mi-
nuter på löpbandet. Han är mör i musklerna när han 
kliver av.

– Det är kroppen som skryter, säger Unni. När man 
har träningsvärk skryter kroppen om att man varit 
duktig.

Daniel stretchar, ska duscha och sen ta permobilen 
hem och äta. Det blir lasagne med en sallad som han 
gjort själv.

– Sen ska jag nog ut och gå, säger han.
Text och bild: Erik Tillander.
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Fysisk 
aktivitet 
Ett måste 
för alla!
Vi måste alla anstränga oss 
fysiskt i minst 30 minuter varje 
dag. Det är ett minimum av vad 
kroppen och själen behöver. Det 
visar forskningen och det re-
kommenderar Folkhälsoinstitu-
tet och Svenska Läkarsällskapet. 
Psykiatern Jill Taube har skrivit 
en övertygande bok om det.

Allmänna rekommendationer om 
fysisk aktivitet. www.fyss.se 

FYSS är en e-bok som har framställts av 
Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet och 
som antagits av Svenska Läkaresällskapet 
och Folkhälsoinstitutet. I den ges förslag 
på olika motionsaktiviteter, där hänsyn är 
tagen till aktuellt hälsotillstånd, ålder, kön, 
kroppskonstitution m.m. Speciella risker 
med fysisk aktivitet för olika patientkatego-
rier belyses. 
I Socialstyrelsens Nationella riktlinjer pre-
ciseras kraven och användbara metoder.

D en moderna livsstilen har medfört övervikt, 
för höga blodfetter och högt blodtryck. Or-
saken är brist på rörelse och en kost som ger 

alldeles för mycket energi i förhållande till vad man 
förbrukar. Följderna är välkända: Diabetes, hjärtin-
farkt och hjärnblödning. 

Forskningen visar även att depression och ångest 
ökar riskerna för sådana sjukdomar, liksom för smär-
tor i kroppen av olika slag. 

En allvarlig riskmarkör är att vara rund om magen 
eller att ha ett för stort midjemått. Det har visat sig 
att det överflödiga fettet i buken är särskilt farligt. Det 
utsöndrar fettsyror som hamnar i blodet. 

Från mitten av 1990-talet har man samlat alltfler 
vetenskapliga bevis för sambandet mellan fysisk akti-
vitet och hälsa. De ligger som 
grund för Folkhälsoinstitutets 
och Svenska Läkarsällskapets 
”Allmänna rekommendationer 
om fysisk aktivitet” (www.fyss.
se).  

Motion på recept
Jill Taubes bok vänder sig i 
första hand till personalen 
inom hälso- och sjukvården. 
Här kan man läsa om hur 
man mäter eller bedömer fy-
sisk aktivitet, hur mycket och 
hur ofta och hur ansträngan-
de den bör vara för 33 olika 
sjukdomstillstånd. I FYSS be-
skrivs även hur man kan ordinera fysisk aktivitet på 
recept. Det pågår en utbildning för det på landets 
vårdcentraler. Så viktigt är det och så angeläget för 
patienten. 

Uppföljning visar att resultatet av en sådan ordina-
tion är minst lika bra som för läkemedel. Metoden 
med fysisk aktivitet på recept är dessutom kostnads-
effektiv för samhället. De fysiskt aktiva människorna 
löper hälften så stor risk att dö av hjärt-kärlsjukdom. 
Risken för högt blodtryck, åldersdiabetes och tjock-
tarmscancer minskar.

Minst 30 minuter per dag
Socialstyrelsen definierar i sina riktlinjer otillräcklig 
fysisk aktivitet som mindre än 20 minuter per dag 
på en måttlig intensitetsnivå. Man bör alltså vara fy-
siskt aktiv i minst 30 minuter per dag. Intensiteten 
bör vara minst måttlig, till exempel rask promenad. 
Aktiviteten kan delas upp i perioder om minst tio 

minuter. Man kan gå med eller 
utan stavar. 

Forskningen har också stu-
derat effekten av stillasittande 
hela dagen. Många är ju tving-
ade till det på jobbet. Generellt 
sett konstaterar man att ju mer 
man sitter stilla desto större 
dödlighet i förtid. Även om 
man motionerar dagligen. Det 
här kommer säkert att bli en 
viktig arbetsmiljöfråga i fram-
tiden.  

Forskning har även visat att 
fysisk aktivitet bör prioriteras 
högre än läkemedel vid lätt 
depression. Båda kan behövas. 

Samma sak med ångest, men ångest uttrycker sig på 
många olika sätt och kräver speciell bedömning. Den 
är ofta kombinerad med alkoholmissbruk. 
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Jill Taube. Själ och kropp. Rörelse för psykiskt välbe-
finnande. 167 sidor. Brombergs 2012.
Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för sjukdomsfö-
rebyggande metoder. 2011.

Hjärnceller förnyas
Forskningen om hjärnans funktioner har ökat 
enormt under de senaste decennierna. Det kanske 
viktigaste resultatet är att hjärnceller kan förnyas i 
vissa specifika områden beroende på vilken förmåga 
det är fråga om. Drivkraften är rätt psykologisk och 
fysisk stimulans. 

Det är inte bara fråga om antalet celler utan lika 
mycket kommunikationen dem emellan. Den sköts 
av så kallade signalsubstanser, till exempel serotonin 
som är viktig för att motverka ängslighet, aggression, 
depression, upplevelse av smärta m.m. Andra signal-
substanser är glutamat som ökar kontakten cellerna 
emellan och dopamin som bland annat reglerar våra 
muskelrörelser.    

Hormoner bildas i hjärnan eller andra organ och 
sprids i kroppen med blodet. Ett sådant hormon är 
noradrenalin, som mobiliserar vår energi, vårt humör, 
vår vakenhet m.m. Ett hormonlikande ämne är endor-
finer, som bidrar till känslor av välbehag och lust och 
som ökar vid långvarig kroppsansträngning. 

Alla vet hur muskler förtvinar när de inte används 
eller tvärtom ökar vid olika former för muskelträning. 
Precis av samma skäl måste hjärnan stimuleras bland 
annat genom fysisk aktivitet för att den ska kunna 
fungera optimalt. 

Kommentar
Dessa nya rön och rekommendationer enligt FYSS 
och Socialstyrelsen måste beaktas inom stöd och ser-

vice enligt LSS. De är helt enkelt en del av den goda 
kvalitet som ska utmärka insatserna och en del av 
goda levnadsvillkor. 

För varje person som får en genomförandeplan bör 
den fysiska aktiviteten tas med. Alla kan kanske inte 
eller vill inte, men de måste stödjas och uppmuntras.  
Aktiviteten kan läggas in som avbrott i den dagliga 
verksamheten eller kanske rent av för att komma dit 
och komma hem. 

Personalen i det särskilda boendet måste arbeta för  
att de boende får rätt till en halvtimmes fysisk aktivi-
tet om dagen. Brist på personal får inte längre vara 
ett giltigt skäl för att det inte kan genomföras. Fysisk 
aktivitet är, mer än vad man tidigare förstod, en del av 
de goda levnadsvillkoren. Det bör ses som en rättig-
het och personalen måste informeras av betydelsen 
av sådan.

Räcker inte personalen till bör den enskilde få led-
sagarservice. Sådan ska ha karaktären av personlig 
service och anpassas efter de individuella behoven. I 
detta fall fysisk aktivitet.
      K G

J ag älskar struktur och kaffe, säger en av deltagarna på personalmö-
tet i filmen Megafon. Men det är inget riktigt personalmöte. Det är 
fyra ungdomar som sitter på rådhusets tak i Östersund och spelar

 personalmöte. Ungdomar som alla vet att de varit samtalsämnen på 
personalmöten.

I teater Barda och Kurt Skoogs film ”Megafon” finns mycket att 
känna igen och annat att förundras över. Orden känns både vanliga 
och precis så skruvade som de borde göra om man verkligen tog dem 
på allvar.

”Jag är utvecklingsstörd. Jag har utvecklat ett nikotinmissbruk. Det är gan-
ska stört.”

”Får jag följa med dig hem?” ”Vet inte, måste ringa mitt boende.”
”På mitt jobb har dom planeringsmöte om mig när jag inte är med. Det 

var likadant när jag gick på dagis.”
”Här på jobbet kallas jag ’brukare’. Om jag inte kommer till jobbet, är 

jag missbrukare då?”
Filmen bygger på deltagarnas egna erfarenheter. Det är bitvis 

gripande, bitvis roligt och några scener har en poetisk styrka som 
får dem att stanna kvar i minnet. Det här är så långt man kan komma från ICA-Jerry.

”Megafon” visades på TV i våras. Nu finns den på DVD. 
Absolut sevärd!
Med filmen följer diskussionsfrågor som man kan 
använda vid t ex en personalsammankomst.
     H H

DVD. Megafon – en störd film om det normala. Av 
och om teater Barda i Östersund. Av Kurt Skoog. Pris 
650 kr inkl moms och frakt. Kan beställas från tel: 
063-7010755, e-post: info@dynamofilm.se

En störd film om det normala
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E n anhörig och tillika ombud för en person 
som bor på gruppbostaden Brinkebo i Vä-
nersborg klagade för  två år sedan både hos 

förvaltningsrätten och Socialstyrelsen över att hen-
nes släkting fick betala 2 804 kr per månad för ett 
”kostabonnemang”. Det är mycket mer än vad ma-
ten kostar i inköp. 

Vad sa förvaltningsrätten?
Förvaltningsrätten konstaterade att överklagandet 
inkommit för sent för att laglighetsprövas och att 
förvaltningens avgiftsbeslut är en verkställighet av 
nämndens beslut. – Kammarrätten avslog framstäl-
lan om överprövning.

Vad sa Vänersborgs kommun?
Socialnämnden i Vänersborg skrev i sitt yttrande till 
Socialstyrelsen att all mat lagas i gruppbostaden och 
att kostavgiften ursprungligen grundades på kom-
munens självkostnad för mat tillagad i kommunens 
centralkök. 

I april 2011 infördes ett nytt system med sex olika 
”abonnemang” som brukarna fick välja emellan, be-
roende på hur många måltider som den enskilde 
ville sköta själv. Skillnaden mellan abonnemangsav-
giften och råvarukostnaden för den mat som tillred-
des avsåg personalkostnader, kostnader för trans-
port, köksutrustning, el för tillagning m.m.. 

Nämnden skrev att kostavgiften förvisso var högre 
än för kostnaden för matråvarorna men för den  av-
giften fick de boende även förbrukningsmaterial 
såsom toalettpapper, tvätt och rengöringsmedel. 
Kostavgiften var heller inte anmärkningsvärt hög, 
menade man.

Kommunen hade stämt av sitt förfarande med 
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) som be-
dömde att kommunen höll sig inom lagens råmär-
ken, men man ville ha en rättslig prövning. Många 
kommuner har fastställt kostavgifter på samma sätt 
som man gjort i Vänersborg.

  
Vad sa Socialstyrelsen?
Socialstyrelsen fattade tre beslut i frågan, det senas-
te den 27 juni i år (dnr 9.1 - 9082/2012). Här följer 
ett utdrag ur det beslutet:

.....
Tillredning av måltider i bostad med särskild service för 
vuxna ingår som en del av stödet till den enskilde som 
behöver sådant stöd. Detta innebär att det strider mot 
LSS att ta ut avgifter för annat än för råvarukostnader, 
såvida inte den enskilde själv har önskemål  om att få 
maten till sig på annat sätt, t. ex genom catering. Att av-
gift får tas ut endast för råvarukostnader medför enligt 
Socialstyrelsens uppfattning att avgift inte kan tas ut för 
sådant som personalkostnader, kostnader för transport, 
köksutrustning, el för tillagning m.m., och inte heller för 
att laga maten, oavsett om den enskilde är med och 
handlar eller inte. 
.....
Den omständigheten att kostavgifterna inte överstiger 
kommunens självkostnader eller att de boende genom 
avgifterna även får fri tillgång till vissa förbrukningsvaror 
såsom tvätt och rengöringsmedel m.m., föranleder ingen 
annan bedömning.
....
Eftersom socialnämnden, trots Socialstyrelsens två tidi-
gare beslut, vidhåller rätten att påföra kostavgifter som 
avser mer än råvarukostnader anser Socialstyrelsen att 
det nu finns skäl att förelägga Vänersborgs kommun vid 
vite av 300 000 kr att senast den 27 september 2012 
ha säkerställt att de kostavgifter som tas ut för boende 
i Brinkebo gruppbostad inte avser annat än råvarukost-
nader.

Socialnämnden i Vänersborg har överklagat be-
slutet till förvaltningsrätten i Stockholm i juli 2012. 
Man skriver att frågan är av stor ekonomisk bety-
delse för kommunen och yrkar på att beslutet inte 
ska gälla i avvaktan på målets slutliga avgörande. 

Kommunen ifrågasätter också Socialstyrelsens be-
fogenheter att utfärda förelägganden som omfattar 
frågor på nivån kostnadsavgifter.
     K G

Kommunen får inte ta betalt 
för mer än råvarorna! 

Socialstyrelsen om kosten i gruppbostaden:
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S ocialstyrelsen har publicerat en lägesrapport 
om tillståndet bland annat för personer med 
funktionsnedsättning inom hälso- och sjukvår-

den och socialtjänsten. Den statistiken borde intres-
sera många medarbetare och anhöriga. Här finns 
nämligen siffror för varje kommun i landet. Man kan 
se ålder och personkrets, vilken insats kommunen 
ger och hur många de är i förhållande till 10 000 
av befolkningen. Kommun för kommun. Sex kom-
muner har t ex inte en enda vuxen person i boende 
med särskild service !

Det totala antalet
Totalt får 68 100 personer insatser enligt LSS och 
16 400 får assistansersättning enligt Socialförsäk-
ringsbalken. Det blir tillsammans 84 500. De fördelar 
sig på 

personkrets  1   75 % 
personkrets  2       4 %
personkrets  3    21 %

Personlig assistans
3 800 personer får personlig assistans av kommunen 
och 16 400 får som sagt  assistansersättning av staten.  
Sammanlagt blir det 20 200. De  16 400 fördelar sig 
så här per personkrets: 

personkrets  1     40 % 
personkrets  2           5 %
personkrets  3     55 % 

Många som får assistans av kommunen får mer än 
20 timmar per vecka. Det beror på att personer vars 
behov av assistans för sina grundläggande behov är 
mindre än 20 timmar per vecka dessutom kan ha be-
hov av assistans för andra personliga behov än sådana 
som ingår i den statliga ersättningen. De har sanno-
likt blivit fler sedan Försäkringskassan ändrade sina 
regler för assistans.

Antalet med assistansersättning är ungefär lika 
många i de olika åldrarna, medan antalet i åldern 
15–25 dominerar helt vad gäller LSS-stöd.

Från och med januari 2011 måste all enskild verk-
samhet som anordnar personlig assistans söka till-
stånd. Under året inkom 1 269 ansökningar. Av dem 
har man hunnit fatta beslut i 459 fall av  vilka 84 fick 
avslag. Vanligast orsaken var brister i kompetens och 
i personlig vandel. 

Man beräknar att ca 80 000 personer arbetar som 
personlig assistent, hel- eller deltid.

Socialtjänstlagen
Personer med en funktionsnedsättning som möter 
betydande svårigheter i sin livsföring kan få stöd och 
service enligt socialtjänstlagen. De med en mera om-
fattande och varaktig nedsättning kan få stöd och ser-
vice enligt LSS. Till dem räknas de med utvecklings-
störning, autism och autismliknande tillstånd.

Insatser enligt socialtjänstlagen 2010 för personer 
med funktionsnedsättning under 65 års ålder.
Särskilt boende     4 230
Hemtjänst i ordinärt boende  16 600
Boendestöd                15 150

Personer med funktionsnedsättning kan erhålla 
boendestöd i form av omvårdnad och aktiva insatser 
i boendet, enligt socialtjänstlagen 5 kap. 7 §. Syftet 
med biståndet är att hjälpa den som har en funktions-
nedsättning att klara av att bo i en egen lägenhet eller 
i ett eget hus och öka möjligheterna till gemenskap 
och delaktighet i samhället.

De flesta med boendestöd har psykiska funktions-
hinder. Ett icke känt antal har även insatser med stöd 
av LSS. Antalet med boendestöd har till skillnad från 
de andra ökat med 29 % sedan 2007.

LSS
Antal personer med olika insatser enligt LSS 2011

Råd och stöd   4 700
Personlig assistans  3 800
Ledsagarservice  9 200
Kontaktperson                      19 500
Avlösarservice   3 400
Korttidsvistelse   9 900
Korttidstillsyn   5 000
Boende barn                 1 300
Boende vuxna                         23 900
Daglig verksamhet                  31 100

Antalet personer med daglig verksamhet har ökat 
med 26 % sedan 2004. Även genomströmningen har 
ökat, men det finns inga uppgifter på vilka som slutar 
och vilka som får en alternativ sysselsättning.  

Kompetensutveckling
Ungefär 60% av kommunerna har tagit fram en 
flerårig kompetensutvecklingsplan för insatserna till 
personer med psykiskt funktionsnedsättning, men 
motsvarande planering finns dessvärre inte för verk-
samheter som ger insatser enligt LSS. 

Vissa personalgrupper i bostäder med särskild ser-
vice och boendestöd anser att det inte finns tillräck-
ligt med personal för att tillgodose de enskildas be-
hov. Personalen tvingas att göra prioriteringar som 
medför att enskilda inte får det stöd som de är berät-
tigade till, skriver Socialstyrelsen.

TILLSTÅNDET ÄR ALLVARLIGT FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
I en del verksamheter för personer med funktions-
nedsättningar saknas den personal som behövs 
för att man ska kunna ge god vård. Socialstyrelsen 
kräver nu att  verksamheter ska utarbeta rutiner för 
att bedriva hälso- och sjukvården på ett patientsä-
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Brukarråd
Kommuner genomför brukarundersökningar och 
brukarrevisioner i allt större utsträckning vid en jäm-
förelse med tidigare år. Tre av fyra kommuner har 
inrättat ett handikapp- eller brukarråd.

Hälso- och sjukvård
Så här skriver Socialstyrelsen: ”Det finns inte tillräckligt 
med hälso- och sjukvårdskompetens i kommunernas särskil-
da boenden.” Det gäller både boenden enligt SoL och 
boenden enligt LSS. 

Boendena saknar ofta rutiner för ställningstagan-
den om egenvård och eventuell delegering. Med 
egenvård räknas de uppgifter som den ansvariga lä-
karen normalt tillåter att patienten eller någon an-
hörig sköter om och som inte är sjukvård. Det råder 
oklarheter i frågor om  egenvård.

Socialstyrelsens inspektioner visar även att läkeme-
del inte alltid hanteras på ett patientsäkert sätt. Andra 
iakttagelser handlar om att bru-
ket av medicintekniska produk-
ter inom verksamheten är stort 
och att det ibland sker utan full 
kontroll av professionen. ”Egna 
lösningar” tillämpas av persona-
len vid svåra situationer.

Socialstyrelsen anser att per-
sonalen behöver mer kunskap 
inom hälso- och sjukvårdsområ-
det och ibland en starkare kopp-
ling till hälso- och sjukvårdsorganisationen. Socialsty-
relsen har i vissa fall riktat kritik mot verksamheter 
för att de saknar den personal som behövs för att 
de ska kunna ge god vård. Socialstyrelsen har också 
krävt att verksamheter ska utarbeta rutiner för att be-
driva hälso- och sjukvården på ett patientsäkert sätt.

Kränkningar, hot och våld 
Socialstyrelsen skriver att den tidigare har lyft fram 
allvarliga brister i personalens bemötande i särskilda 
boenden. Dessa brister tycks kvarstå, enligt resultat 
från tillsyn i några utvalda kommuner. 

Bristerna handlar om kränkningar av enskildas in-
tegritet samt situationer med inslag av hot och våld 
i samband med konflikter mellan boende och per-
sonal eller mellan boende. Faktorer som bidrar till 
detta är för hög arbetsbelastning och begränsade 
möjligheter till fortbildning, liksom brister i stöd och 
ledning. Chefer kan ha ansvar för flera verksamheter, 
ibland med olika inriktningar och för olika målgrup-
per. Det gör att de inte har möjlighet att alltid finnas 
på plats, vilket går ut över det stöd och den handled-
ning som behövs för att skapa trygghet och stabilitet 
i arbetsgruppen. 

Socialstyrelsen har i dessa fall ställt krav på åtgärder 
för att säkerställa att bristerna undanröjs.

Fritidsverksamhet
Man anger även att utbudet av stimulans och fritids-
verksamheter som erbjuds i gruppbostäder ofta är 
starkt begränsat. Det finns även tecken på att ledsa-
garservicen vid aktiviteter, besök i affärer, promena-
der med mera tas bort när kommunerna skär ner på 
bemanningen. 

Väntetiderna på beslut oskäligt långa
Myndighetsutövningen enligt LSS går inte alltid rätt 
till. Handläggningen vid ansökan om insatser enligt 
LSS är passiv och förhalas på olika sätt. Det gäller 
framför allt insatserna kontaktperson, ledsagarser-
vice och bostad med särskild service. Det finns också 
en tendens att kommunerna inte fattar beslut om en 
insats förrän insatsen finns tillgänglig, trots att utred-
ningen är avslutad. På det sättet undviker kommu-
nerna risken att inte klara verkställigheten och att få 
betala en straffavgift.

En annan variant av fördröjd 
handläggning är att enskilda 
som vill ansöka om bostad med 
särskild service uppmanas att 
lämna in en intresseanmälan 
och avvakta med att lämna in 
ansökan till dess att kommunen 
meddelar att det finns en ledig 
plats.

Ett beslut om insatser enligt 
LSS ska i princip verkställas 

omedelbart. Trots det kan personer med funktions-
nedsättning som har beviljats insatser fortfarande få 
vänta länge innan deras beslut verkställs. Under de 
tre första kvartalen 2011 inkom drygt 3 600 nya rap-
porter till Socialstyrelsen där verkställigheten hade 
dröjt mer än tre månader. Majoriteten av dessa avser 
boende för vuxna (38 procent) och kontaktperson 
(35 procent).

Enligt LSS ska en kommun som inte inom skälig 
tid tillhandahåller en insats som någon är berättigad 
åläggas att betala en särskild avgift efter ansökan av 
Socialstyrelsen till förvaltningsrätten.

I sin lägesrapport skriver Socialstyrelsen inget om 
att den endast hinner anmäla ett par hundra ären-
den per år till förvaltningsrätten. Intra påtalade detta 
i nummer två för i år. En försummelse lika allvarlig 
som kommunernas.
     K G

TILLSTÅNDET ÄR ALLVARLIGT FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Socialstyrelsen. Tillståndet och utvecklingen inom hälso- 
och sjukvården och socialtjänsten. Lägesrapport 2011. 
Antal sid. 200. Artikelnr 2012-2-2. 
Socialstyrelsen. Personer med funktionsnedsättning – in-
satser enligt LSS år 2011. 67 sid. Artikelnr 2012-3-34.
Kan beställas eller laddas ner gratis från 
www.socialstyrelsen.se

”Bristerna handlar 
om kränkningar 
av enskildas integritet 
samt situationer med 
inslag av hot och våld”
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Det finns mycket skrivet om livskvalitet hos 
personer med utvecklingsstörning. Begrep-
pet används ofta för att bedöma kvaliteten i 

olika samhällsinsatser. Men trots det finns det ingen 
gemensam definition. 

De flesta är överens om att livskvalitet består både 
av objektiva och subjektiva komponenter. Objektiva 
komponenter är sådana som man kan observera, 
till exempel bostad, arbete, ekonomi etc. Subjektiva 
komponenter handlar om hur man upplever de ob-
jektiva levnadsförhållandena, till exempel vad gäller 
självbestämmande och upplevelsen av att tillhöra ett 
sammanhang.  

Omgivningen definierar livskvalitet
När man studerar livskvalitet är det oftast omgiv-
ningen, dvs forskaren, personal, anhöriga, som har 
definierat fenomenet. Det finns inte särskilt mycket 
skrivet om hur personer med utvecklingsstörning 
själva definierar livskvalitet och kvalitet i verksamhe-
ter. Men vi vet att många har åsikter om hur det ska 
vara när det är bra i livet, när man upplever livskvali-
tet. Så här säger två kvinnor: 

”Det är vi som är sambo i ens eget hem. Det är vi som 
bor där som ska säga hur det ska vara.”

”Ingen annan ska ta över hur man ska leva eller hur 
man ska vara”.
Vi måste ta med personer med utvecklingsstörning 

som informanter för att få veta hur de upplever sin 
vardag och vad som är viktigt för dem. Då kanske vi 
får med sidor av livskvalitet som vi annars inte hade 
tänkt på. Det ger också relevant kunskap för ett sam-
hälle med ökad delaktighet som mål. 

Att vara till freds
I ett projekt har vi studerat fenomenet livskvalitet 
sett ur utvecklingsstörda personers perspektiv. De 
har själva deltagit på olika sätt. Totalt medverkade ett 
60-tal personer i åldrarna 18-70 år med olika livserfa-
renhet och livssituation. Det enda personerna hade 
gemensamt var att de var administrativt kategorise-
rade av samhället som en person med lindrig eller 
måttlig utvecklingsstörning. 

Enligt deltagarna i projektet handlar livskvalitet om 
att vara tillfreds med sina levnadsförhållanden och 
uppleva känslomässigt, fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande. Man kan säga att välbefinnande är 
kärnan i fenomenet livskvalitet. 

Fyra teman
Om vi nu går bakom själva kärnan och ställer oss frå-
gan: Hur lever man för att uppleva välbefinnande? 
Projektdeltagarna lyfter fram fyra teman som behövs 
för upplevelse av välbefinnande och livskvalitet i vux-
enlivet: 

1. att vara sedd som vuxen, 
2. att ha kontroll som en vuxen över 
     livet/livssituationen, 
3. att ha trygghet, 
4. att finnas i ett socialt sammanhang och 
    att ha möjlighet till självvald ensamhet. 

Alla teman innehåller både objektiva och subjek-
tiva komponenter. De finns i olika livsområden som 
är viktiga för individen.

Att bli bemött som vuxen
Att vara sedd som vuxen är något som de flesta vuxna 
medborgare i Sverige tar för givet. Projektdeltagarna 
berättar om en annan upplevelse. Flera lever ett be-
gränsat vuxenliv i meningen att andra definierar vad 
som ingår, vad som är lämpligt och inte lämpligt. Om-
givningen ser dem helt enkelt som ”handikappade” 
eller ”utvecklingsstörda”. 

Vad betyder det för den enskildes välbefinnande 
att funktionsnedsättningen ses som det primära och 
inte andra personliga egenskaper? Vad betyder det 
för självbilden? 

Projektdeltagarna berättade att de har ambitio-
nen att leva upp till egna och andras förväntningar 
och vill kunna utföra så många vardagssysslor själva 
som möjligt. Särskilt viktigt är det att bli sedd och 
behandlad som en vuxen person av personal och fa-
miljemedlemmar. 

För en del är drömmen att klara sig utan hjälp i bo-
staden.  Det betyder inte att de förnekar att de behö-

Livskvalitet är 
att vara sedd

som vuxen
Av Õie Umb Carlsson, Socionom och med.dr. 

Forskare och gästlärare vid Uppsala Universitet.
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ver stöd och hjälp i vardagen. En kvinna som bor i en 
stödlägenhet tillsammans med sin sambo berättade:

”När vi är på semester då klarar vi oss så bra själva. Och 
han (kvinnans sambo) hjälper mig då eftersom jag behöver 
hjälp med, då är det ju som roligt. Då behöver man inte ha 
någon personal med sig. Det är det som är det bästa med det 
att man klarar det utan föräldrar och utan personal. Det 
är ju suveränt.”

Sambon tillägger: ”Man känner sig fri”.

Lön för arbete
I vuxenlivet ingår, enligt projektdeltagarna, att ha ett 
arbete med lön. Att ha habiliteringsersättning och 
inte lön för sitt arbete kan upplevas orättvist och 
ojämlikt. Även om man får beröm för det arbete man 
genomför överskuggas glädjen av upplevelsen av att 
vara särbehandlad. 

En kvinna som arbetar 6 timmar per dag i ett gatu-
kök sade:

”Jobba inom en dagverksamhet för 30 kr om dagen det 
tycker jag är urdåligt. Det är roligt att jobba där men man 
önskar att man hade lön.”

Kan det vara så att LSS bidrar till denna särbehand-
ling? Eftersom det står i lagen att personer med ut-
vecklingsstörning har rätt till daglig verksamhet kan 
samhällssynen tolkas som att daglig verksamhet är ett 
lämpligt alternativ för personer med utvecklingsstör-
ning oavsett den enskildes förmåga. Speciellt som de 
har sin försörjning tryggad via socialförsäkringssyste-
met. 

Det innebär att personer med utvecklingsstörning 
inte med automatik ingår i den del av vuxengemen-
skapen som handlar om att försörja sig genom löne-
arbete. Rätten till daglig verksamhet kan paradoxalt 
nog vara till nackdel för den enskilde och bidra till en 
upplevelse av marginalisering och utanförskap.

Arbete är mer än bara en försörjning. Arbete hand-
lar om social identitet. Projektdeltagare som hade lö-
nearbete pekade på att ett avlönat jobb innebar en 
högre känsla av eget ansvar men också högre tillit 
från omgivningen, vilket bidrar till upplevelse av väl-
befinnande. 

Att välja hjälp
Att ha kontroll som vuxen innebär enligt projektdel-
tagarna att man anses kompetent att kunna göra val 
och ta beslut utifrån hur man själv vill ha det och inte 
utifrån hur andra tycker. I vissa situationer är man 
beroende av hjälp. Men då ska man själv kunna välja 
den hjälpen. Det kan också innebära att kunna på-
verka vilken personal som ska ge stöd och hjälp:

”Jag har valt bort ett antal personal för att jag, liksom, 
jag klarar inte av det… hon är lite sur men det får vara…
den där som jag har valt bort, lägger sig i och gnäller på mig 
varenda gång hon kommer.”

Att göra som man vill
Att kunna bemästra vardagen är viktigt för självkäns-
lan och därmed också en hälsofråga. För att ha kon-
troll över vardagens aktiviteter krävs att man vet vad 

man vill, att man har kunskap om olika alternativ, att 
man förstår konsekvenserna av olika alternativ och 
att man kan förmedla till omgivningen vad man vill. 

Många personer med utvecklingsstörning har erfa-
renheten att det är enklast och lönar sig bäst att göra 
som personal och anhöriga säger. Deras inflytande 
och deras val begränsas ofta av vad personal (och i 
vissa fall familj) anser bra för dem. Omgivningens 
värderingar, synsätt och normer påverkar då i hög 
grad ramarna inom vilka den enskilde kan utöva kon-
troll, inflytande och självbestämmande i sitt liv. 

Att ha någon att vända sig till
Upplevelse av kontroll över den egna livssituationen 
skapar trygghet. Att ha någon att vända sig till när 
man blir illa behandlad upplevs som nödvändigt för 
livskvalitet. 

Det spelar ingen roll om stödet ges av en personal, 
en anhörig eller en vän. Huvudsaken är att det är 
någon man litar på. Det viktiga är att relationen är 
ömsesidig. 

Livskvalitet innebär även att vara en del i ett socialt 
sammanhang och att vara uppskattad och välkom-
men i gemenskapen. 

Slutkommentar
Det är nödvändigt att få kunskap om hur personer 
med utvecklingsstörning ser på livskvalitet, om man 
ser dem som medvetna aktörer med preferenser och 
mål som de strävar mot. Precis som andra människor.

Vi måste komma bort från det traditionella synsät-
tet som betonar utvecklingstörningen som individer-
nas viktigaste identitet om vi på allvar menar att per-
soner med intellektuella funktionsnedsättningar ska 
vara delaktiga i beslutsprocessen.
 

att vara sedd
som vuxen

Õie Umb Carlsson är socionom och 
medicine doktor, forskare vid Insti-
tutionen för folkhälso- och vårdve-
tenskap vid Uppsala universitet och 
handledare vid FoU-enheten i  Sörm-
land. Hon har genomfört en studie 
om livskvalitet om och med personer 
med utvecklingsstörning.
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F ör den som är 
nyanställd. Här 

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

Välkommen!

S kriften diskute-
rar rutiner och 

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

ÖVergrepp 

Fler bra skrifter från Intra:

gruppbostaden

Ur innehållet: Olika 
sätt att bo. Plane-

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

E n 16-sidig skrift 
som riktar sig 

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

FÖrtroendeVald

E tt redskap för alla 
som är engagerade 

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

Handikapplagen–lss

Pris per ex   40 kr 
30 ex          30 kr per ex

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

Pris per ex   140 kr 
10 ex          120 kr per ex

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

Pris per ex   140 kr 
10 ex          120 kr per ex

Svåra frågor 1 och 2 tar upp frågor av etisk 
och moralisk karaktär i LSS-verksamheten. 
Båda är på 36 sidor.

Svåra frågor 1
Pris/ex...................90 kr 
Pris 5 ex................75 kr per ex.
Svåra frågor 2
Pris/ex...................90 kr 
Pris 5 ex................75 kr per ex.

Pris för båda....150 kr

En helt ny skrift som vänder sig till dig som är god man 
till en person med utvecklingsstörning. Eller till dig som 

vill veta mer om vad en god man ska göra.Skriften är på 
28 sidor och ger grundläggande kunskap om uppdragets 
innebörd och svårigheter. Där finns avsnitt om ekonomi, lag-
stiftning, olika begrepp och en kortare bakgrund till dagens 
insatser.

Ge ett exemplar till alla gode män som du samarbetar med! 
Eller använd skriften som underlag för en studiedag! 

Pris/ex...................90 kr 
Pris 5 ex................75 kr per ex.

Beställ från e-post: intra@swipnet.se, eller från hemsidan: www.intra.info.se 
eller från tel: 08-647 87 90  eller fax: 08-971104   Alla priser inklusive porto!
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M ånga som har rapporterat enligt lex Sarah 
har vittnat om ”repressalier” till och med 
från chefer och förvaltningar. Några har 

blivit betraktade som obekväma. Det skriver Susanne 
Larsson i boken Lex Sarah i praktiken – Rutiner och för-
hållningssätt. Susanne Larsson är kvalitetsutvecklare 
inom LSS-omsorger i Södertälje. 

Jag har alltid befarat att detta att personalen ska 
rapportera till Socialnämnden om ett missförhål-
lande kan leda till komplikationer för den som rap-
porterar. 

Det måste finnas bättre sätt på vilka man kan  kla-
ra upp ett missförhållande! Snabbt och smidigt och 
på ett för personalen mindre traumatiskt sätt. Att 
till exempel ringa chefen direkt eller, om det är en 
mindre dramatisk situation, ta upp det med arbets-
kamraterna och komma överens om åtgärd och sen 
rapportera till chefen. Kräver det en rapport till soci-
alnämnden eller till den som ansvarar för en enskild 
verksamhet ska det vara chefens skyldighet och inte 
en underordnad personal, anser jag. 

Viktigare än något är naturligtvis att förebygga 
missförhållanden. Susanne Larsson skriver att perso-
nalen måste få tillräckligt med tid för reflexion för 
att förebygga den frustration som kan förekomma i 
gruppen. I det kan man verkligen instämma. Sam-
tidigt måste sammanhållningen i personalgruppen 
stärkas. Den är själva grunden för de boendes triv-
sel, det minimerar konflikter. För att förebygga miss-
förhållanden borde chefen vistas i en gruppbostad 
minst ett par gånger i veckan, delta i personalmöten 
och ge sig tid att analysera arbetet.

Nämnden ska fastställa rutiner
Varje nämnd ska fastställa rutiner för hur skyldighe-
ten att rapportera, utreda och avhjälpa missförhål-
landen eller riskerna för sådana ska fullgöras. Men 
rutinerna får inte försvåra rapportering genom att 
kräva ifyllandet av sådana blanketter som boken 
återger. Tvärtom har regeringen beskrivit ett nog så 
informellt förfarande. Rapporten kan göras som ett 
enkelt brev till socialnämnden alternativt till den som 
är ansvarig för enskild verksamhet eller som ett te-
lefonsamtal. Regeringen anger till och med att den 
som rapporterar kan vara anonym. Det borde tas upp 
i boken.

Mottagaren är skyldig diarieföra varje sådan rap-
port, den ska utredas och resultatet meddelas rap-
portören. Rapporten är en offentlig handling, liksom 
utredningen, med beaktande av de begränsningar 
som föreskrivs i sekretesslagen. Det är nämnden som 
öppnar och stänger ett ärende, inte kvalitetsutveckla-
ren eller utredaren, som det anges i boken.

Även anhöriga, brukare och allmänheten kan rap-
portera om ett missförhållande till socialnämnden 
eller Socialstyrelsen, Även detta kan göras anonymt, 
vilket dock ”försvagar” anmälan. Utredningen av en 
sådan anmälan ska principiellt göras på samma sätt 

som om den gjorts av den som har skyldighet rappor-
tera enligt lex Sarah. Tyvärr tar inte Susanne Larsson 
upp detta.

Försenad handbok
Det är naturligtvis besvärande att regeringen inte har 
definierat vad som är ett missförhållande, inte mer än 
att det är en avvikelse från en god kvalitet i omsorgen. 
Det ligger nu på Socialstyrelsens bord att precisera, 
men det är inte lätt. Det lär bland annat vara orsaken 
till att den handbok om lex Sarah, som skulle komma 
ut för ett år sedan, har blivit ordentligt försenad. Su-
sanne Larsson borde ha väntat med publicering av 
sin bok tills man har definierat begreppet missförhål-
lande. 

Regeringen förväntar sig ett betydande antal rap-
porter med anledning av utvidgningen av begreppet 
missförhållande. Jag tror inte det blir så. Bättre vore 
om regeringen ägnade sig åt att fastställa kvalifikatio-
nen hos personalen och understödja en kompetens-
utveckling.

Boken ger intryck av att mera vända sig till kvalitets-
utvecklare och utredare än till personalen.  Den har 
inget stickordsregister.
            K G

Lex Sarah igen

Susanne Larsson. Lex Sarah i praktiken – Ru-
tiner och förhållningssätt. A5-format. 63 sidor. 
Komlitt. 2012. www.komlitt.se

Lika Unika är en svensk federation inom funktions-
hinderrörelsen som verkar för mänskliga rättighe-
ter för personer med funktionsnedsättning. Den 
består av Hörselskadades Riksförbund, Förbundet 
Sveriges Dövblinda, Neurologiskt Handikappades 
Riksförbund, Synskadades Riksförbund och Riks-
förbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdo-
mar. 

Federationen engagerar sig för intressepolitiska 
frågor på riksplanet (Hemsida: www.likaunika.
org). Där presenteras en rapport skriven av före 
detta chefsekonomen på LO, Dan Andersson, i 
vilken han visar att samhällkostnaderna för otill-
gänglighet i form av tillväxtbortfall och minskad 
produktivitet överstiger kostnaderna för ett till-
gängligt samhälle med bred marginal.
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Det är stora skillnadermellan hur förvaltningsrätterna dömer 
i LSS-mål. År 2011 fick den enskilde bifall i 47 % av målen i 
Malmö, men i Stockholm endast i 8 %. Målen gällde 
ledsagning och kontaktperson. 
Vi har undersökt hur domarna skiljer sig mellan Sveriges för-
valtningsrätter. Utfallet av domarna framgår av 
tabellerna nedan. Vi har tagit bort domar som 
rör personkrets och sådana som har oklara utfall.

Domstolarna och LSS
Emanuel Mörk, ombudsman och Harald Strand, ordförande, 

Länsförbundet FUB i Stockholms län.

Domar gällande kontaktperson enligt LSS

Domar gällande ledsagarservice enligt LSS

Procentuell fördelning av bifall för den enskilde

Olika tolkningar  av LSS
Vi noterar att det är stora skillnaderna i utfallen för 
de olika förvaltningsrätterna under 2011. Malmö är 
den förvaltningsrätt där den enskilde har störst möj-
lighet att vinna, nära vartannat mål. I flera av förvalt-
ningsrätterna får den enskilde inte rätt någon gång. 
I bara ett av fem mål får den enskilde bifall sett över 
hela landet. Varför denna stora skillnad domstolarna 
emellan?

En trolig förklaring är hur man tolkar LSS. Det 
framgick av en  jämförelse mellan två domar om kon-
taktpersoner, en i Malmö och en i Linköping. Så här 
låg det till:

I Malmö har en man insatsen boende och daglig 
verksamhet enligt LSS. Han har tät kontakt med sina 
föräldrar och personalen har möjlighet att göra en 
enskild aktivitet i veckan med honom. Han tar sig ut på 
egen hand på exempelvis promenader. Han har dock 
ingen kontakt med de övriga på boendet och inga vän-
ner utöver det. 
   Kommunen menar att han inte har rätt till kontakt-
person eftersom han har god kontakt med familjen och 
får hjälp av personalen.

Förvaltningsrätt

Falun
Göteborg
Härnösand
Jönköping
Karlstad
Linköping
Luleå
Malmö
Stockholm
Umeå
Uppsala 
Växjö
Summa

Bifall för den 
enskilde

0
1
1
1
11
0
0
8
2
0
0
1
25 (18%)

Bifall för
kommunen

2
12
3
7
22
10
7
4
28
4
10
8
117 (83%)

Förvaltningsrätt

Falun
Göteborg
Härnösand
Jönköping
Karlstad
Linköping
Luleå
Malmö
Stockholm
Umeå
Uppsala 
Växjö
Summa

Bifall för den 
enskilde

0
3
2
2
14
0
2
10
3
1
5
0
42 (24%)

Bifall för
kommunen

1
20
6
15
26
1
4
16
30
2
5
6
133 (76%)

Förvaltningsrätt

Falun
Göteborg
Härnösand
Jönköping
Karlstad
Linköping
Luleå
Malmö
Piteå
Stockholm
Umeå
Uppsala 
Växjö

   0%
 11
 25
 12
 34
   0
 15
 47
   0
   8
 14
 25
 7
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   Men förvaltningsrätten skriver så här: 
   Med hänsyn till att mannen inte har några vänner på 
sin fritid och inte har något gemensamt med de övriga 
fyra boende i gruppbostaden, anser förvaltningsrätten 
att han, i den jämförelse som ska göras med icke-funk-
tionshindrade i samma ålder, är i behov av socialt stöd 
av en medmänniska. – Han får bifall till sin överklagan.
    I Linköping har en kvinna insatsen boende och dag-
lig verksamhet enligt LSS. Hon har ingen omfattande 
kontakt med anhöriga. Hon har ingen kontakt med de 
andra i boendet på grund av kommunikationssvårighe-
ter. Hon har en enskild aktivitet i veckan på sin fritid. 
   Kommunen menar att hon inte har rätt till kontakt-
person eftersom hon har gemensamma aktiviteter i 
boendet och äter med dem på lördagar och söndagar. 
Den tar också upp att hon har daglig verksamhet och 
en enskild aktivitet i veckan. 
   Kvinnan menar att hon behöver en person hon är 
trygg med. Personalen tillstyrker inte minst eftersom 
hon får ångest när de andra brukarna i boendet inte 
förstår henne. I ett läkarutlåtande påpekas att hon har 
ett stort socialt hjälpbehov. 
    Förvaltningsrätten skriver:
    Kvinnan är beviljad insatserna bostad med särskild 
service för vuxna och daglig verksamhet. Hon deltar 
i aktiviteter som serviceboendet ordnar och har viss 
social kontakt i övrigt. Av vad som framkommit i målet 
finner rätten att kvinnan inte kan anses vara isolerad 
i den mening som avses i lagens förarbeten. Vad kvin-
nan har anfört föranleder ingen annan bedömning. 
Rätt till kontaktperson enligt LSS finns därför inte. 
Dessa fall belyser hur olika möjligheterna är att få 

rätt till kontaktperson. Enligt vår mening har kvin-
nan lika stort behov av kontaktperson, om inte mer, 
än mannen. 

LSS har en avgörande betydelse för den enskildes 
livsvillkor. Det kan vara skillnaden mellan ett gott 
liv eller ett torftigt liv. En tillsynes liten insats som 
kontaktperson kan påverka en persons hela livssitua-
tion. Inte sällan har det byggts upp en särskild rela-
tion mellan kontaktpersonen och den enskilde. Om 
denna relation tas bort kan det vara som att ta bort 
en bärande vägg i ett hus. Då rasar livet samman. San-
nolikt har inte förvaltningsrätterna den kunskapen. 

Hur är det ställt med rättssäkerheten?
Antalet LSS-domar i förvaltningsrätterna har ökat. 
Ekot gjorde en genomgång som visade att de ökat 
från 673 år 2007 till 1194 år 2010, alltså en ökning 
med nära 80 procent av antal domar. Det hänger 
kanske samman med att kommunerna har skärpt sin 
beviljning av insatser enligt LSS. I Stockholms län är 
det tydligt när det gäller kontaktperson och ledsagar-
service. Den senare ökade  med ca 20 % per år under 
åren 2002 till 2009 för att sedan minska med 30 % per 
år. Trenden är densamma över hela landet trots att 
antalet personer totalt inom LSS ökat. 

Relativt sett är det väldigt få personer med en funk-
tionsnedsättning och deras gode män som orkar 
överklaga till förvaltningsrätterna, vilket innebär att 
många blir utan dessa livshöjande insatser. 

Den hårdare tillämpningen i kommunerna av 
dessa insatser, i kombination med att endast en av 
fem får rätt i förvaltningsrätten gör att rättsäkerheten 
för personer med funktionsnedsättningar  är hotad.  

Varför denna utveckling?
Kanske ska orsaken till denna utveckling sökas i 
att kommunerna vill testa i vilken omfattning som 
de är skyldiga att ge en insats. De har under alla år 
haft svårt för att acceptera LSS som en rättighetslag, 
det strider mot det kommunala självstyret anser de. 
Denna utveckling mot allt fler överklagningar kan ses 
som ett principiellt motstånd. Domstolen har blivit 
ett verktyg för att hitta balansen mellan kommunens 
självstyre och LSS. 

Mot denna förklaringsmodell skulle man naturligt-
vis kunna ställa andra som exempelvis fokuserar på 
ekonomiska incitament att driva ärenden i rätten. 

Det vore intressant och viktigt att undersöka var-
för LSS har haft en dylik utveckling. Inte minst för 
framtidens LSS och för möjligheten att göra denna 
lag bättre.

Våra uppmaningar
Vi vill gärna delge några slutsatser av det vi lärt oss ef-
ter våra genomgångar av förvaltningsrätternas dom-
slut och av de överklagningar i kammarrätterna som 
vi redovisade i Intra nr 1/2011.   

Sluta avslå!
Först och främst vill vi uppmana kommuner att inte 
avslå ärenden med syftet att testa i vilken omfattning 
de behöver ge stöd. Det beteendet är oetiskt. Män-
niskor med omfattande funktionsnedsättningar ska 
inte behöva utsättas för ytterligare påfrestningar som 
en rättsprocess innebär. Vi anser också att det är ett 
onödigt användande av samhällets resurser, domsto-
larna får en onödigt hög belastning. 

Stärk LSS-handläggaren!
Ge LSS-handläggaren eller den som är ansvarig för 
myndighetsutövningen möjlighet att använda sin 
kunskap vid bedömning i det enskilda fallet. LSS-
handläggarnas arbete måste utgå från professiona-
lism, de får inte styras av ekonomiska begränsningar.

Rättsprocesser med kvalitet!
Sveriges Domstolar, som är den myndighet som an-
svarar för detta område, måste agera för att garantera 
en kvalitativ rättstillämpning av LSS. Skillnaden mel-
lan domstolarna i landet måste minska. Men fram-
förallt vill vi att domstolarna dömer efter den över-
gripande intentionen som finns i LSS och som var 
själva orsaken till att denna rättighetslag tillkom. Alla 
personer i personkretsarna skall tillförsäkras ”goda 
levnadsvillkor”!

Rättshjälp!
Eftersom LSS i en stor omfattning tillämpas i dom-
stol har samhället ett ansvar att bidra med kvalifice-
rat rättsligt stöd i processer. Det skulle sannolikt öka 
möjligheten för den enskilde att få en positiv effekt 
på utfallet. Dessutom handlar det om anständighet 
och lika värde. En person med funktionsnedsättning 
ska inte ensam behöva strida mot en hel organisation 
som t ex kommunen. 
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D et senaste året har det varit åtskilliga repor-
tage som uppmärksammat äldrevården och 
fosterhemsbarnen. 

Man har insett att många fosterbarn for illa på in-
stitutioner och därför borde få en ursäkt och ersätt-
ning för den vanvård de utsattes för under de viktiga 
barndomsåren. 

När det gäller de äldre har det visat sig att kommu-
nerna inte klarar av att leva upp till målsättningen att 
göra de äldre delaktiga i aktiviteter på äldreboende-
na. De äldres situation har liknats vid förvaring.  Det 
får givetvis konsekvenser eftersom intellektuella och 
fysiska förmågor tynar bort om de inte får vara aktiva. 
Detta i sin tur leder till ökat vårdbehov och sänkt livs-
kvalitet. Att aktivera hjärnan är viktigt om man vill 
behålla de intellektuella förmågorna så länge som 
möjligt.  Därför är socialt samspel viktigt.

Äldre med utvecklingsstörning lever torftigt
Det finns emellertid en grupp som inte fått lika stor 
massmedial uppmärksamhet och det är äldre perso-
ner med utvecklingsstörning som bor i gruppboen-
den. Många av dem lever ett synnerligen torftigt liv.  

Långt in i mitten på 1900-talet ansågs det som en 
skam att ha fått ett barn med utvecklingsstörning. 
Personer med utvecklingsstörning uppfattades som 
farliga och skadliga för sin omgivning. De skulle in på 
anstalt och det var läkarna som hade till uppgift att se 
till att mödrarna gav upp sin ”missriktade moderskär-
lek” och såg till att barnen kom i väg.  Det ledde till att 
stora anstalter byggdes.  Här fanns inga eller mycket 

få leksaker, det bedrevs ingen undervisning, dit kom 
sällan några föräldrar eller anhöriga på besök.  Det 
stora flertalet av dem har inte gått i skola eftersom 
det var först 1968 som de som tidigare kallades ”icke-
bildningsbara sinnesslöa” fick skolplikt. 

Allt löste sig inte med LSS
Många av de äldre ”obildbara sinnesslöa” finns inte 
längre i livet. Andra har fått en plats i gruppboenden 
genom LSS som kom 1994. 

Det finns en överdriven tro på att allt löste sig i och 
med att LSS infördes, men så är långt ifrån fallet. LSS  
är en rättighetslag och det innebär att du endast får 
rättigheterna om du själv begär dem. För att veta vilka 
rättigheter man har måste man kunna läsa. Har man 
själv aldrig fått gå i skolan och lära sig läsa krävs att 
man  har pigga anhöriga och aktiva gode män. Men 
inte ens det räcker alltid. 

Visserligen försvann institutionerna genom LSS 
och ersattes av gruppboenden. Det är  givetvis en klar 
förbättring att få eget rum, badrum etc. jämfört med 
att dela toalett och rum  med en annan person. Men 
gruppboenden ställer stora krav på personalen och 
det är här som vi sett en del problem. 

Gamla attityder
Det tar lång tid att få bort traditionella synsätt på per-
soner med utvecklingsstörning. En del boenden har 
säkert arbetat aktivt med detta. Men det finns fort-
farande en del boenden med ”gamla, förstenade at-
tityder och förhållningssätt”, som ”sitter i väggarna” 

i gruppboenden 
När inklusion

blir till exklusion!

”Låt oss istället ropa på en rejäl kompetenshöjning 
för ledning och övrig personal”, skriver en grupp för-
äldrar och pedagoger i denna artikel.



30                                 INTRA 3 • 12 INTRA 3 • 12                                            3131                                 INTRA 3 • 12

både mot personer med utvecklingsstörning och de-
ras anhöriga. 

Här råder ett synsätt som präglas av bristperspek-
tivet. Det är personen med utvecklingsstörning det 
är fel på. Ett sådant synsätt får konsekvenser för per-
sonen med utvecklingsstörning – konsekvenser som 
leder till exklusion. 

Det kan röra sig om något så trivialt som att perso-
nen med utvecklingsstörning skrattar högt eller hö-
jer rösten för mycket enligt personalen. Istället för 
att ta reda på vad det kan bero på vidtar personalen 
exkluderande åtgärder. Åtgärder som innebär att 
personen med utvecklingsstörning framöver inte får 
delta i gemensamma aktiviteter och  måltider med 
andra i boendet, inte vistas i gemensamhetsutrym-
men, inte åka på utflykt, inte följa med till affären 
och handla. Lägenheten som personen bor i ljudiso-
leras med motiveringen att annars skulle andra bli 
störda. Det enda sällskap som erbjuds är TV:n som 
står på från morgon till kväll. 

Dessa exkluderande åtgärder tenderar ofta att bli 
permanenta. Frågan infinner sig om inte sådana 
gruppboenden fyller samma funktion som de gamla 
institutionerna, nämligen förvaring och behovet av 
att skydda ”de andra” från personer med utvecklings-
störning. 

Dålig utbildning och föråldrade synsätt
Även om ledningen och den övriga personalen an-
ser sig ha goda intentioner får det inte innebära att 
vi avstår från att se till vilka konsekvenser/effekter 
deras handlande får för personen med utvecklings-
störning. Därför är det viktigt att ledningen återkom-
mande frågar sig: Hur ser vår miljö ut? Har vår per-
sonal rätt utbildning? För det är ju oftast där skon 
klämmer. Det är inte ovanligt att personalen (a) inte 
har någon vidare utbildning inom området (b) har 
en föråldrad utbildning genomsyrad av bristperspek-
tivet. 

Personalen och socialsekreterarna har makten
Många kanske frågar sig om inte gode män, förval-
tare och anhöriga bättre borde bevaka miljön för 
personer med utvecklingsstörning. Men de har inte 
mycket att säga till om. Den mesta makten ligger hos 
personalen i gruppboendet och hos socialsekrete-
rarna.  

Personalen i gruppboenden besitter en otrolig 
makt och kan styra och ställa ganska fritt med per-
sonen med utvecklingsstörning. Gruppbostäderna 
förefaller leva ett eget liv med anmärkningsvärt stort 
och ”fritt” handlingsutrymme.  Någon vidare gransk-
ning av verksamheten förekommer inte och om så 
sker får gruppboenden av stadsdelsnämnden veta det 
månader i förväg. Man behöver knappast ha någon 
större fantasiförmåga för att lista ut hur dessa proto-
koll blir. 

Det behövs en attitydförändring!
Ska man komma bort från ”förvaringstänket och 
därmed bristperspektivet” krävs en förändring i at-

tityder och förhållningssätt. Detta sker inte genom 
enstaka föreläsningar och ”quick fixes” för personal 
på gruppboenden.  

Att  arbeta med socialt samspel och intellektuell sti-
mulans på ett genomtänkt sätt kräver utbildning som 
ger insikter som förhoppningsvis leder till att perso-
nalen blir bättre rustad att möta de komplexa behov 
som finns hos personer med utvecklingsstörning. Så-
väl ledning som övrig personal måste få bli delaktiga 
i denna utbildning så att det blir slut på  den rådande 
”förvaringskulturen”. 

Sluta fokusera på bristerna!
Givetvis går det inte över en natt att förändra sitt för-
hållningssätt. Men rimligen borde en förändring i 
relationen mellan ledning, personal och de boende 
börja med att de förra börjar sätta tilltro till de boen-
des möjligheter att utvecklas. Se vilka potentialer de 
har och sluta med att fokusera bristerna. Det betyder 
att ledningen och övrig personal måste gå bortom 
det synsätt som innebär att de (a) ser de boende som 
i stort behov av vård (b) upphör med att hävda att 
endast de vet vilka behov de boende har av fritidsak-
tiviteter och social interaktion. 

Givetvis behöver de boende vård. Men det behö-
ver inte råda någon motsatsställning mellan vård och 
utveckling av social interaktion och en meningsfull 
fritid. Här behövs ett både-och-tänkande istället för 
som nu ett antingen-eller-tänkande. 

En rejäl kompetenshöjning
När problem uppstår i gruppboenden ropas det of-

tast på mer pengar och fler anställda. Låt oss istället 
ropa på en rejäl kompetenshöjning för ledning och 
övrig personal som arbetar med personer med ut-
vecklingsstörning och  i första hand för  den personal 
som arbetar med de personer som förut benämndes 
”icke bildbara sinnesslöa”.  Där är behoven skriande. 

I många andra länder är det krav på högskoleut-
bildning för att få jobba på gruppboende eller daglig 
verksamhet, men inte hos oss. Det enda som finns 
är Socialstyrelsens framtagna rapport (regerings-
uppdrag) om kvalifikationer. Det har under några år 
pågått olika försök att definiera vilka kompetenser 
man behöver men fortfarande undviker såväl reger-
ing som SKL (=Sveriges kommuner och landsting) 
att gå med på några kvalifikationskrav. En tydlig bak-
sida med detta är att metoder som s. k ”nedläggning” 
spred sig i Uppsalaområdet för några år sedan med 
katastrofala följder.

Dagmar Alefalk-Eklund, förälder och lärare,
Bengt Eklund, förälder och lärare,
Katarina Florin, universitetsadjunkt i specialpedagogik,
Lena Fridlund, universitetslektor i specialpedagogik,
Anette Jacobsson, förälder/assistent,
Mats Jacobsson, förälder/assistent,
Monica Reichenberg, professor i literacy och allmän 
                                 didaktik,
Ann-Katrin Swärd, universitetslektor i specialpedagogik.

i gruppboenden 

blir till exklusion!
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Att arbeta i gruppbostad innebär att man för det 
mesta sover jour 1–2 nätter i veckan. För att inte bli 
bunden till arbetsplatsen orimligt lång tid räknas 
hälften av jourtiden som arbetstid inom kommu-
nerna. Men det gäller inte i de privata bolagen.

D e privatanställdas jouravtal har under många 
år skapat ett stort missnöje bland personal i 
gruppbostäder. Det jouravtal som Kommu-

nal har med de privatanställda skiljer sig på några vä-
sentliga punkter från avtalet för de offentliganställda. 

Längre arbetstid
Den största, och mest betydelsefulla skillnaden, är att 
närvaron på arbetsplatsen på natten inte räknas som 
arbetstid. För en anställd innebär det att den tid de är 
på jobbet på nätterna måste plussas på dagtidssche-
mat. Vilket helt enkelt innebär att personalen tvingas 

De privatanställdas 
jouravtal

”Vi jobbar mer 
men för samma 
pengar”

• Det finns flera arbetsgivarorganisationer på den 
privata sidan. Vårdföretagarna är den största och 
företräder bland annat de stora vårdbolagen som 
Carema och Attendo. 
• Kommunals avtal med Kommuner och Landsting 
var klart innan sommaren. 
• Avtalet med Vårdföretagarna går ut 31 augusti. För-
handlingar för nytt avtal är igång och kommer att äga 
rum under augusti och september 

Kollektivavtalet för Kommunals medlemmar i kom-
munerna heter AB-HÖK.
För Vårdföretagarna heter avtalet EoF.

Veckoarbetstiden för anställda i gruppbostad är 37 
timmar. Utöver det kan man arbeta jour, enigt arbets-
tidslagen får man vara på arbetet upp till 48 timmar 
i veckan (i genomsnitt).

Skillnader i jouravtalet:
Kommun eller landsting / Kollektivavtal AB-HÖK
Vid jourarbete räknas halva tiden in i ordinarie ar-
betstid och ersätts därefter. Med andra ord; en jour-
natt i veckan (8 timmar) ger jourersättning 4 timmar 
och lön 4 timmar. De 4 timmar som ger lön räknas 
in i ordinarie arbetstid. Denna lön/ersättning utgår 
oavsett om det är möjligt att sova hela natten eller om 
arbete behöver utföras. 

Privata utförare / Kollektivavtal E o F.
Om man arbetar jour på detta avtal så arbetar man 
först sina 37 timmar och sedan går man på jour. Om 
man har en journatt i veckan, är man alltså på arbets-
platsen 45 timmar i veckan istället för 41 som på AB-
HÖK. All tid som man har jour, har man jourersätt-
ning. Däremot går man direkt in på övertidsreglerna 
i avtalet om man måste upp och jobba. 

Fakta, jouravtalet

Journatt i en gruppbostad. Många har 
svårt att sova på jobbet även om man får. 
Personal i gruppbostäder vistas längre tid 
på arbetet, om de ska arbeta heltid, än de 
flesta andra löntagare. 
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att vara mer på arbetsplatsen för att kunna behålla 
samma lön som tidigare.

– Resultatet blir att man jobbar mer för samma 
pengar, säger Pia som är platsansvarig i en grupp-
bostad söder om Stockholm. (Pia heter egentligen 
något annat. Av oro för repressalier vill hon vara ano-
nym.) För några år sedan gick den gruppbostad där 
hon arbetar över i privat ägo. Det nya jouravtalet kom 
som en chock för henne och de andra anställda. 

– Personalens tålamod försämrades, de blev trötta 
och kände sig utarbetade, säger hon.  För många för-
svann arbetsglädjen. En tjej hade 4 journätter på en 
6-veckorsperiod vilket innebar att hon nu tvingades 
förlänga sin arbetstid med 16 timmar på den perio-
den för att nå upp till heltid. Hon blev tvungen att gå 
ner i arbetstid. 

”Det är ju vi som ger kvaliteten”
Att vara tvungen att jobba mer för att få behålla den 
gamla lönen menar Pia får allvarliga konsekvenser 
för verksamheten och även i hög grad för brukarna.

– Tålamodet gentemot brukarna blir självklart säm-
re med en utarbetad personal. Det måste ju ligga i de 
privata bolagens intresse att det inte blir så eftersom 
kvalitet gentemot de boenden påstås stå som num-
mer ett. Men det är ju vi personal som ger kvaliteten 
till de boende. Att inte förstår det är rätt korkat tycker 
jag. Men så har det blivit. 

Pia är väldigt upprörd.
– Man går igång när man pratar om det, säger hon. 

Men man är ju tvungen att anpassa sig till situationen 
om man valt att stanna kvar.

Hon låter ironisk när hon uttalar ordet ”valt”.
– Det låter så generöst när de säger att vi får välja 

om vi vill vara kvar i den kommunala verksamheten 
eller inte. För många står ju egentligen valet mellan 
att vara kvar och få lönen sänkt eller att bli arbetslös.

Pia säger att hon generellt inte har något särskilt 
emot privatägda gruppbostäder och hon tycker hel-
ler inte att de på hennes gruppbostad, i övrigt, har 
förlorat så mycket på att de gått över i privat ägo. Men 
det dåliga jouravtalet får väldigt negativa konsekven-
ser menar hon. 

– I andra branscher är det ju ekonomiskt fördelak-
tigt att jobba natt. Men vi blir straffade för det. Det är 
ju som vi inte var där.

Inte fått svar
Pia är väldigt engagerad i frågan. Hon tycker att Kom-
munal sviker och hon och hennes kollegor har vid 
ett flertal tillfällen tagit kontakt med facket för att 
försöka påverka. 

– Ibland har vi inte ens fått svar. Vi har ringt och 
skrivit brev och motioner för vi har inte velat göra 
som så många andra, bara gå i det tysta och gnälla för 
varandra. Men vi kände att de inte alls var på vår sida.

Flera av hennes kollegor gick ur facket under den 
här övergången. Men Pia själv tror fortfarande på 
Kommunal och funderar på att engagera sig mer.

– De måste ju ha oss, facket ska ju vara på vår sida.

Skollagen och autism
Det kom en ny skollag förra året. I den förtydligas 
beskrivningen av vilka barn med autism som får gå 
i särskola. Man anger att ”personer med autism el-
ler autismliknande tillstånd ska vid tillämpningen 
av denna lag jämställas med personer med utveck-
lingsstörning endast om de också har en utveck-
lingsstörning.”

Denna begränsning gäller endast särskolan. För 
att få rätt till stöd enligt LSS gäller fortfarande att 
det räcker med ”autism eller autismliknande till-
stånd”. 

Kommunals förhandlare 
vädjar om tålamod

Vi tog kontakt med Kommunals förhandlare för att 
höra hur de såg på skillnaderna i jouravtalet mellan 
privat och offentlig verksamhet

– Det är ganska komplext att få det här att gå ihop, 
säger Elisabeth Haug. 

Att det blivit så här har historiska förklaringar, me-
nar hon.  Kommunal vill ha ”branchneutrala avtal”, 
men det tar tid att få de olika arbetsgivarna att tänka 
lika.

Elisabeth Haug är ombudsman på Kommunal. 
Hon jobbar med båda avtalen och är med och för-
handlar. Hon medger att det finns ett stort missnöje 
med jouravtalen bland medlemmarna och att de får 
in många motioner som rör den frågan. Det är också 
en av de saker de prioriterar i förhandlingarna:

– Vi har lagt in ett yrkande där vi vill att all arbetstid 
på natten ska räknas som arbetstid.

Men hon menar att det inte bara gäller de privat-
ägda gruppbostäderna.

– Även de kommunanställda är missnöjda med att 
det bara är fyra timmar som räknas som arbetstid. 
Halva tiden är ju någon form av kompromiss.

Hon menar att skillnaden mellan avtalen går att 
förklara.

– Från början fanns det ju inte privat vård, säger 
hon. När gruppbostäder började privatiseras så ut-
gick man ifrån ett avtal som i grunden var ett tjäns-
temannaavtal, och egentligen inte var för våra yrkes-
grupper. Det avtalet var byggt på att man skulle göra 
enskilda överenskommelser med arbetsgivaren, men 
vi vill ju ha mer kollektiva avtal. Så det är därför vi 
inte har kommit lika långt inom den privata sektorn.

Målet för Kommunal är enligt Elisabeth Haug att 
det inte ska vara några skillnader mellan avtalen be-
roende på vilka ägarna är. Hon vädjar om medlem-
marnas tålamod.

       Text och bild: Erik Tillander.
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FUB:s nye ordförande:

FUB:s nye ordFörande Thomas Jansson tycker 
att kommunpolitikerna har för dåligt beslutsunder-
lag. 

– I dag tar man bara upp kostnaderna för LSS-verk-
samheterna. Många politiker vet inte om att kommu-
nen kanske får pengar tillbaka i form av skatteutjäm-
ning. Dessutom är LSS-verksamheterna personalin-
tensiva och en stor del av utgifterna kommer tillbaka 
i form av skatteintäkter från de anställda. Sedan finns 
det många indirekta kostnader i form av sjukvård och 
annat stöd som minskar om LSS-stödet är bra. Om 
man gjorde en sådan kostnadsanalys av LSS-insatser-
na skulle politikerna ha ett bättre underlag för sina 
beslut. Idag har besparingarna urholkat LSS-rättig-
heterna, men det är tveksamt om dessa besparingar 
verkligen förbättrar kommunernas ekonomi på sikt. 

Thomas Jansson ser som sin viktigaste uppgift att 
bevaka och stärka funktionshindrades rättigheter.

– Ta stödet i gruppbostäderna t ex. Idag kan många 
inte komma ut på de fritidsaktiviteter som man öns-
kar. Vi måste hitta ett sätt att säkerställa att det finns 
tillräckligt med personal så att de boende kan leva 
det liv de vill. De ska inte behöva bli medtvingade på 
aktiviteter som de inte vill vara med på och de ska inte 
tvingas stanna hemma för att det inte finns personal. 
Det står ju så tydligt inskrivet i LSS vad man har rätt 
till. Ändå tubbar kommunerna på detta.

Thomas Jansson är 52 år och har arbetat både som 
ombudsman i Elöverkänsligas förbund och som data-
pedagog. 2001 gick han med i FUB när han behövde 
hjälp av juristerna. Han bor i Vagnhärad med Susanne 
och deras två barn Sara, 18 år och Sebastian, 15 år. Se-
bastian har en grav cp-skada och utvecklingsstörning.

– Men det är svårt att avgöra eftersom han inte har 
något tal, säger Thomas. 

Sebastian har personlig assistans, 16 tim om dygnet. 
Vi diskuterar assistansverksamhetens fördelar och 
nackdelar.

– Det behövs en genomgång av hela systemet med 
assistansersättningen. Många, inte minst de små as-
sistansfirmorna, tar ut alldeles för stora vinster. Andra 
bryter ogenerat mot arbetstidslagstiftningen. Man 
kan inte peka ut någon som sämre än andra. Däremot 
behöver man få rätsida på missförhållandena inom 
assistansen. Det behövs kanske en särlagstiftning för 
hela assistansverksamheten.

Thomas Jansson tycker det är roligt att arbeta som 
ordförande för FUB. Allra roligast tycker han det är 
att träffa medlemmarna och diskutera!

Text och bild: Hans Hallerfors.

Socialnämnderna 
måste få 
bättre underlag 
för sina beslut!
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Intra nr 4/2012 kommer ut i december. Du som vill 
prenumerera på INTRA: Betala 320 kr på 

postgiro 636 55 62-5 eller bankgiro 5308-1485. 
Glöm inte att skriva din fullständiga adress. 
Då får du fyra nummer av INTRA framöver. 

Du kan också beställa prenumeration 
från vår hemsida:

www.intra.info.se
eller på fax: 08-97 11 04  tel: 08-647 87 90

eller e-post: intra@swipnet.se

Prenumerera!Omslagets konstnär

Bilder 
som 
berättar

ElisabEth anrEp-nordin var en av de fem pionjärerna inom sinnesslövården, alla kvinnor. Som dövstumslärare 
studerade hon 1885, 28 år gammal, hur man i Tyskland och USA undervisade dövstumma barn som tillika var blinda. 
Året efter öppnade hon ett skolhem för dem i Skara. Efter några år flyttade hon till Vänersborg där hon, med hjälp 
av insamlade pengar, öppnade ett större skolhem med asyl. Behovet av platser för särskilt blinda barn som tillika var 
sinnesslöa var stort. De togs inte emot på skolhemmen för sinnesslöa. Elisabeth Anrep-Nordin introducerade meto-
der för undervisning och blev mycket känd. I Riksdagen sa man ”hon är en av de första banbrytarna i hela världen 
på detta område”. Hon stred för att staten skulle ta över ansvaret och lyckades få staten att bygga ”Vårdanstalten för 
blinda med komplicerat lyte” i Lund med 180 platser, färdigt 1922. Elisabeth Anrep-Nordin dog 1947, 90 år gammal.
      Det måste ha varit omständligt att ta en bild som denna. Den användes för insamlingar. Det ser fattigt ut utan 
några leksaker, däremot var personalens klädsel viktig.
           K G

Barn med kom-
plicerat lyte på 
antalten ”Drott-
ning Sofias 
stiftelse” i Väners-
borg 1907. 
Elisabeth Anrep-
Nordin syns 
längst till höger.

Lars-Göran Sandell är 46 år och går sitt sista år på Konst-
skolan Linnea. Han är en dynamisk konstnär med en 
utpräglad känsla förfärg och form och en karaktäristisk 
nerv i teckningen.
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POSTTIDNING B
INTRA, Kaktusvägen 38, 125 55 ÄLVSJÖ

Vi erbjuder helhetsmöjligheter med boende, särskola och fritidsaktiviteter i en vacker och levande 
bygemenskap för barn och ungdomar. Vår styrka är att skapa ett meningsfullt sammanhang för den 
enskilde, som bygger på trivsel och trygghet.

Solberga by är icke vinstdrivande
En röd tråd i Solberga bys pedagogik är att utveckla elevernas självbestämmandeförmåga. För 
elever som har svårt att kommunicera, erbjuds alternativ– och kompletterande kommunikation i 
form av bilder och tecken.

Elevhemsboende enl. LSS § 9.8
Korttidsvistelse (avlastning) enl. LSS § 9.6
Korttidstillsyn för barn över 12 år enl. LSS § 9.7
Fristående läkepedagogisk grundsärskola med
Waldorfpedagogisk kursplan för årskurs 1-9

www.solbergaby.se


