
Snart har det gått 25 år sedan riksdagen enhälligt röstade 
för att införa en lag som, äntligen, skulle ge förutsättningar 
för personer med betydande funktionshinder att leva ett 
liv som andra. Jämfört med Omsorgslagen (som LSS ersatte) 
innebar den nya lagen om stöd och service en utvidgning 
av personkretsen, till alla barn och vuxna med betydande 
funktionshinder. Personer med utvecklingsstörning, autism 
och autismliknande tillstånd fick en egen grupp i LSS 
personkrets. Det är viktigt att komma ihåg – inte minst med 
tanke på den pågående diskussionen om LSS med sitt ensidiga 
fokus på kostnader – att lagförslaget, lades fram under en 
period då Sverige befann sig i en mycket djup lågkonjunktur. 
Arbetslösheten var närmare 12 procent för män och 9 procent 
för kvinnor åren 1993 och 1994. Räntorna påminde mer om 
dem som vissa länder i Sydamerika visar upp. Marginalräntan 
(nu repo-) låg som mest på 500 procent i september 1992. 

Den parlamentariska utredningen, 1989 års Handikapp-
utredning, tillsattes av Bengt Lindqvist (s) när han var 
biträd ande socialminister. Bengt Westerberg (fp), lyckades 
sedan i rollen som socialminister driva igenom att noll-
direk tiv, dvs. riktlinjer om att förslaget inte får innebära 
kostnadsökningar, inte skulle gälla för det förslag som 1989 
års Handikapputredning skulle lämna. Detta kom självklart 
att påverka innehållet i den lag, LSS, som utredningen senare 
föreslog, där bland annat rätten till personlig assistans ingick. 
Westerberg lyckades 1993 även baxa igenom propositionen om 
LSS i riksdagen och 1994 trädde LSS i kraft.

”Politiken måste återta ledartröjan” 
Tydliga politiska ställningstaganden föregick LSS. Idag ser 
vi en oroväckande ”juridifiering” vad gäller rätten till LSS-
insatser med en förskjutning av makt från politik till juridik, 
som Oskar Taxén, jurist vid fackförbundet Kommunal 
uttrycker det i en debattartikel (DN. Debatt, 2017-10-24). 
Dagens politiker gömmer sig allt oftare bakom juristers beslut 
istället för att argumentera för sin politik. ”Politiken måste 
återta ledartröjan”, skriver Taxén. Som exempel nämns bland 
annat funktionshinderspolitiken.

Den nu pågående översynen av LSS och assistansersättningen 
ska vara avslutad senast den 1 oktober 2018. Trots att Sveriges 
ekonomi nu är ”urstark”, enligt finansminister Magdalena 
Andersson (s) (Dagens industri, 2017-07-28), ska nedskärningar 
i LSS göras. Framför allt när det gäller den statliga assistans-
ersättningen. I utredningens direktiv ställs olika LSS-insatser 
mot varandra. Att påverka LSS-utredningen är därför en 
högprioriterad arbetsuppgift vid Riksförbundet FUB under 
hela 2017 och 2018. Vi behöver bland mycket annat övertyga 
beslutsfattarna om följande (utan inbördes rangordning):

• Kvalitetsnivån ”goda levnadsvillkor” i LSS är inte detsamma 
som socialtjänstlagens ”skälig levnadsnivå”- och varför 
skillnaden behöver finnas.

• Motverka den institutionalisering som pågår – på många 
håll sker den inte längre i smyg – när det gäller hur 
man bygger och organiserar gruppbostäder och dagliga 
verksamheter. Allt fler kommuner bygger gruppbostäder 
med fler än sex lägenheter, ibland staplade på varandra 
med motiveringen att det är fristående gruppbostäder. Det 
verkar även bli allt vanligare att små dagliga verksamheter 
slås samman till stora enheter, med det uttalade syftet att 
effektivisera. 

• Visa konsekvenserna av att barn och vuxna med fler-
funktions nedsättning mister sin assistansersättning, bland 
annat på grund av domstolspraxis angående vad som 
räknas som grundläggande behov.

• Visa vad LSS-insatserna ledsagning och kontaktperson 
möjliggör. Men även vad som inte längre är möjligt när 
ledsagningen och kontaktpersonen dras in efter det att 
personen har flyttat till en grupp- eller servicebostad. 
Kommunala riktlinjer och domstolspraxis gör att båda 
insatserna minskar. 

• Lyfta fram hur domar som ger kommunen rätt att påverka 
utformningen av en LSS-insats, gör att familjer inte längre 
kan få korttids när de har störst behov av insatsen. 

• Poängtera att de allra viktigaste kvalitetsfaktorerna inom 
LSS-verksamheter är kompetent personal, som är rätt 
dimensionerad och har en närvarande chef.

• Lyfta bristen på uppföljning av beviljade LSS-insatser som 
alla huvudmän är skyldiga att göra.
Men det handlar även om att vuxna med utvecklingsstörning 

generellt har en sämre hälsa än övriga befolkningen. Detta 
trots att LSS ska garantera goda levnadsvillkor. Hälsan hos oss 
alla påverkas av olika socioekonomiska faktorer. Vuxna med 
utvecklingsstörning har sämre levnadsförhållanden i de flesta 
avseenden, särskilt när det gäller arbete, inkomst och socialt 
umgänge. Så får det inte vara!

Gör LSS till en valfråga 2018! 
Under parollen ”Stärk LSS - Stärk oss!”, samlar Riksförbundet 
FUB material, med anledning av LSS-utredningen. I denna 
PDF-fil har vi tagit med artiklar om LSS som varit införda i 
medlemstidningen Unik under 2016 och 2017 (t.o.m. nr 5). 
Vi hoppas att artiklarna kan komma till användning som 
faktaunderlag i det lokala intressepolitiska arbetet. ”Stärk LSS 
– Stärk oss!” blir också mottot för arbetet med opinionsbildning 
under det kommande året. Tillsammans ska vi se till att LSS 
blir en valfråga under 2018! 

EVA BORGSTRÖM, INTRESSEPOLITISK SAMORDNARE, RIKSFÖRBUNDET FUB

eva.borgstrom@fub.se

Stärk LSS – Stärk oss!
Under parollen ”Stärk LSS - Stärk oss!”, arbetar Riksförbundet FUB med att påverka  

LSS-utredningen. Under samma motto samlar vi material i våra informationskanaler.  
I denna PDF-fil har vi tagit med artiklar om LSS som varit införda i medlemstidningen Unik under 

2016 och 2017 (t.o.m. nummer 5). Vi hoppas att artiklarna kan komma till användning som 
faktaunderlag i det lokala intressepolitiska arbetet.

 LSS-bilaga nov 2017
Stärk LSS – Stärk OSS
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Avlösarservicen behöver utvecklas. 
I en workshop diskuterades anhörig-
stödet i LSS. Efterledet ”i hemmet” 
behöver tas bort vad gäller insatsen 
avlösarservice. Det är tydligt att vissa 
kommuner tolkar insatsen alltför res-
triktivt, det vill säga att avlösaren inte 
får vara någon annanstans med barnet 
än i hemmet. En mamma sa så här 
om vikten av flexibilitet: ”Vi har haft 
flexibla avlösare som tagit med barnet, 
fast vi inget sa till kommunen för de 
skulle inte gilla det  För oss funkade 
det jättebra att sonen till exempel var 
hemma hos avlösaren, så att vi kunde 
vara hemma med syskonen i lugn och 
ro. Ibland fick avlösaren vara en stund 

med syskonen istället, men hade kom-
munen fått veta det … Gruppen funde-
rade kring vad avlösaren får göra; gå 
ut med hunden, handla mat, baka? 
Föräldrar vill vara med sina barn, men 
avlösaren får inte göra något annat än 
att ta hand om barnet med funktions-
nedsättning. ”De flesta insatser handlar 
om att ’slippa sitt barn’. Men det vill vi 
ju inte!”.

Korttidsvistelse möjliggör frigörelse. 
En personlig assistent som deltog i 
workshopen om anhörigstöd, menade 
att korttids ”fungerar bra för att lösa 
upp den starka relationen mellan barn 
och föräldrar”. Men många föräldrar 

behöver mycket förberedelse för att 
våga släppa taget, ansåg hon. ”Jag släp-
per ifall någon är där och tar emot”, var 
ett citat som alla i gruppen instämde 
i. Men det är även viktigt att barnet 
förbereds, på rätt sätt utifrån sin ut-
vecklingsnivå. 

En korttidsverksamhet med kvali-
tet förutsätter kompetent personal. 
Gruppen pekade på behovet av kompe-
tensutveckling vad gäller tecken som 
stöd, bildkommunikation, bemötande, 
delaktighetsmodellen och säkerhet och 
risk. Personalen behöver även få tid för 
reflektion för att förstå sitt uppdrag. 

Korttidsvistelse kan även erbjudas i 
form av familjehem. En förälder hade 
erfarenhet av stödfamilj för syskonen i 
familjen. ”Det var kommunen med på”.

Otillräckligt anhörigstöd. Gruppen 
var överens om att kommunerna inte 
erbjuder tillräckligt med stöd för de 
anhöriga. Hjälp borde erbjudas utan 
att man direkt frågar efter just den 
specifika insatsen: ”Även om jag sökt en 
insats som LSS-handläggaren bedömer 
att jag inte kan få, inte ens då kan LSS-
handläggaren själv kläcka ur sig vilken 
insats som faktiskt skulle kunna passa 
istället!”.

Oroande tendens  
– personer uppmanas att inte ansöka om LSS-insatser

Östersund välkomnade med blossande höstfärger när FUB:s fjärde LSS-dag under året ägde rum. 
Ett 50-tal Jämtlänningar mötte upp. Liksom vid de tidigare LSS-dagarna ägnades eftermiddagen  

åt workshops, där syftet var att fånga upp deltagarnas erfarenheter av olika LSS-insatser.  
Samtliga workshops dokumenterades av kanslipersonal och kommer att finnas med som underlag 

för en kommande rapport. 

STÄRK LSS 

–  STÄRK OSS!

ANNONS

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

Jämtlands län utmärker sig på ett positivt sätt, här får man behålla sin kontaktperson även 
efter flytt till grupp- eller servicebostad. Alf Lundin, FUB Östersund, håller ett föredrag för 
deltagarna. Längst till vänster: Eva Borgström, Intressepolitisk samordnare, samt Julia Henriksson, 
Förbundsjurist FUB.

Deltagare på LSS-dagen i Östersund.
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STÄRK LSS 

–  STÄRK OSS!

Deltagarna i workshopen om 
anhörigstöd ansåg att alla kommunan-
ställda borde ha ansvar för den upp-
sökande verksamheten. Det behöver 
inte vara LSS-handläggaren, utan det 
kan lika gärna vara någon i förskolan 
eller skolan som möter familjen som 
kan fråga: ”Får ni hjälp? Vet ni vad LSS 
är?”. Dessutom borde vårdcentraler och 
husläkarmottagningar ha mer kunskap 
om LSS. ”Läkaren kan se till att den 
utbrända anhöriga kommer till en LSS-
handläggare, som lösning på ’måendet’ 
och som komplement till exempelvis 
psykologsamtal. Då kan man nå roten 
till problemet!”, menade en förälder.

”Incitamentsproblem” i direkti-
ven. I regeringens direktiv för LSS-
utredningen hänvisas på flera ställen 
till olika ”incitamentsproblem” med 
LSS. Där står bland annat att brister i 
LSS-insatsers kvalitet sannolikt kan 
”utgöra ett incitament för brukare att 
välja assistansersättning framför andra 
insatser i LSS.” Regeringen har uppen-
barligen missat att det inte är personen 
själv som fattar beslut om assistansen. 
Utredaren ska även ta ställning till 
om den statliga assistansersättningen 
utgör ett incitament för kommunerna 
att inte utveckla insatser som kan vara 
alternativ till personlig assistans (Dir. 
2016:40, sid. 19). En workshop på FUB:s 
LSS-dagar tar upp personlig assistans. 

Här vill vi ta del av medlemmarnas 
egna erfarenheter och argument.

Hänvisning till normalt föräldraan-
svar. En deltagare berättade om sin 
6-åring, som inte sover på nätterna och 
endast har beviljats personlig assistans 
för viss vakentid på nätterna, med 
hänvisning till det så kallade normala 
föräldraansvaret. ”Men vem kan jobba 
så - komma in några minuter per natt? 
Då är det bara vi föräldrar som kan ta 
hand om honom”, sa pojkens mamma.

Argument för personlig assistans. 
En förälder till en man i 35-års åldern 
framhöll den personliga assistansen, i 
förhållande till gruppbostad och dag-
lig verksamhet, på följande sätt: ”Jag 
vill välja personal åt min son. Jag vill 
kunna bestämma vem som ska göra de 
intima insatserna.” Hon ville inte bli 
”portförbjuden” som mamma, var rädd 
för att det skulle bli så om sonen skulle 
flytta in i en gruppbostad. Hon menade 
att man i en gruppbostad blir beroende 
av personalens arbetstider, att man kan 
behöva avbryta aktiviteter tidigare för 
att personalens arbetspass är slut. Med 
personlig assistans kan sonen vara ute 
hur länge som helst. På så sätt blir han 
mer delaktig i samhället. Han kan göra 
de aktiviteter han vill, hur länge han 
vill. Vardagen styrs inte av organisato-
riska aspekter. ”Med personlig assistans 

får min son bestämma vem han ska 
träffa, vem han måste släppa in genom 
sin dörr”.

En pappa, vars 25-årige son bor på 
gruppbostad, påpekade att personalen 
verkar göra det som de är intresserade 
av själva. ”Min son vill väl inte åka till 
Ullared och handla!” Men, tillade han, 
sonen gillar det sociala med gruppbo-
stad. Hans slutsats var: ”Om man har 
behov av och vill bo i gruppbostad ska 
man ha det, om man har behov av 
och vill ha assistans ska man ha det.” 
En mamma påpekade att det inte är 
samhällsekonomiskt billigare med 
gruppbostad än personlig assistans. 
”Vi anhöriga gör en massa gratisjobb. 
Det jobbet skulle kosta om det skulle 
utföras i en gruppbostad.”

Den dagliga verksamhet som 
erbjuds ansågs inte som ett alternativ 
till personlig assistans. En anledning 
är underdimensionerad personal. ”Det 
är två personal, punkt.” Detta oavsett 
hur stora de individuella behoven är. 
Gruppens uppfattning var även att det 
saknas kreativitet i daglig verksamhet. 
För att daglig verksamhet ska vara ett 
alternativ till personlig assistans måste 
den dagliga verksamheten kunna 
erbjuda meningsfull sysselsättning. 

Daglig verksamhet i tre steg. Ett stort 
antal konferensdeltagare medverkade 
i workshopen om daglig verksamhet. 

Under LSS-dagen hölls flera Workshops där deltagarna fick berätta om sina egna erfarenheter av 
olika LSS–insatser. 
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LSS-DAG I ÖSTERSUND

Det var en blandad grupp med både 
anhöriga/gode män och personal från 
olika verksamheter.  I Östersund, är 
daglig verksamhet, Mica, indelad i tre 
steg: steg 1 för personer med omfat-
tande funktionsnedsättningar, steg 2 
innebär utflyttad daglig verksamhet i 
liten grupp med handledare från Mica, 
som hela tiden är med och stöttar per-
sonen i arbetet, steg 3 för personer med 
lindrig funktionsnedsättning, på före-
tag/myndighet med handledning inom 
företaget. Många av deltagarna tyckte 
att det fungerade bra på steg 2 och 3. 
Det handlar om riktiga arbetsuppgifter 
i bland annat stall, skolkök och hotell. 
De berättade att deras anhöriga trivdes. 
En pappa, vars dotter hade daglig verk-
samhet, steg 2, på hotell, berättade att 
hon trivdes så bra att hon inte ville åka 
med föräldrarna på skidresa. ”Nej, jag 
har inte sportlov längre”.

I workshopen för Klippan medlem-
marna hade flera personer erfarenhet 
av utflyttad daglig verksamhet på steg 
3. De var nöjda med arbetet, men flera 
hade varit tvungna att byta jobb när 
deras kontaktperson/handledare på 
arbetsplatsen hade slutat. En slutsats är 
att denna typ av ”anställning” är sårbar 
och mycket beroende av enskilda perso-
ners villighet att vara kontaktperson/
handledare på arbetsplatsen. 

Låg ambitionsnivå för personer med 
omfattande funktionsnedsättningar
Ambitionsnivån på steg 1 är, enligt flera 
av deltagarna i workshopen, mycket 
låg. En mamma, vars son lämnade 
gymnasiesärskolan i våras, hade besökt 
flera dagliga verksamheter på steg 1 
och blivit förskräckt över den låga ak-
tivitetsnivån. Det var underbemannat 
och arbetstagare satt och sov i hörnen. 
En enhetschef för daglig verksamhet 
sa uttryckligen till mamman att: ”Vi 
tillsätter inte de resurser som behövs 
utifrån behovet.” På Östersunds kom-
muns webbplats står det däremot om 
steg 1 att ”personen får prova på olika 
sorters arbetsuppgifter”.

En konferensdeltagare arbetar med 
lönebidrag som aktivitetsledare på en 
daglig verksamhet i Sundsvalls kom-
mun. Han var upprörd över situationen 
på den dagliga verksamheten där han 
jobbar. Där finns 22 arbetstagare, men 
inget meningsfullt arbete. Man virkar, 
målar och lägger pussel. Många tidigare 
arbetsuppgifter har försvunnit genom 

digitaliseringen, till exempel olika 
typer av posthantering. Det blir väldigt 
tråkiga dagar för de som går på den 
dagliga verksamheten, menade han. 
”Cheferna är ’aldrig’ där”. ”De måste 
komma ut!”. Den dagliga verksamheten 
har inte heller haft besök av någon 
kommunpolitiker, vilket han tyckte var 
mycket dåligt.

En anställd i Krokoms kommun, med 
30 års arbetslivserfarenhet inom kom-
munen, påpekade att den dagliga verk-
samheten hade försämrats för personer 
med omfattande funktionsnedsätt-
ningar och personer med flerfunktions-
nedsättning. Detta förklarades med att 
det kommit till nya grupper på daglig 

verksamhet i kommunen, det vill säga 
personer med olika neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Detta bekräf-
tar det FUB hör från många håll; per-
soner med flerfunktionsnedsättning 
har inte meningsfull sysselsättning/
aktivitet på daglig verksamhet. Många 
väljer därför bort daglig verksamhet 
och planerar sin dag med personlig 
assistans istället. 

I Jämtland får man behålla sin kon-
taktperson. Glädjande nog berättade 
konferensdeltagarna, som själva hade 
LSS-insatser, att de hade fått behålla 
sin kontaktperson även efter flytt till 
gruppbostad eller servicebostad. Här 

utmärker sig kommunerna i Jämtlands 
län på ett positivt sätt. 

Uppmaning att inte ansöka. Efter 
fyra genomförda LSS-dagar i olika delar 
av landet ser vi en allvarlig tendens till 
att personer som ingår i grupp 1 i LSS 
personkrets, direkt eller indirekt, upp-
manas att inte ansöka om LSS-insatser. 
Här anar vi ett stort mörkertal, särskilt 
när personer med  utvecklingsstörning 
ansöker själva. De kan mötas av kom-
mentarer som: ”Du har ju familj, du 
behöver väl inte åka på dans!”. En an-
hörig fick höra: ”Din son är så social, så 
en kontaktperson behövs väl inte”. Indi-
rekta uppmaningar att inte ansöka om 

LSS-insatser kan framföras genom att 
LSS-handläggaren berättar hur många 
som redan står i kö till en gruppbostad. 
Eller när det gäller ny ansökan om 
korttidsvistelse: ”När gymnasiesärsko-
lan är avslutad finns inget korttids för 
vuxna”. Genom att direkt eller indirekt 
avråda personen från att ansöka om 
den aktuella LSS-insatsen blir behovet 
inte tillgodosett och - inte ens synligt.
TEXT: EVA BORGSTRÖM, 

INTRESSEPOLITISK SAMORDNARE, 

RIKSFÖRBUNDET FUB

FOTO: VICTORIA SJÖSTRÖM, 

KOMMUNIKATÖR RIKSFÖRBUNDET FUB

Ett 50-tal personer kom till FUBs LSS-dag i Östersund. Det var livliga diskussioner även under 
fikapauserna. 
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 Bedömningen av vårdnadshava-
res ansvar, det vill säga vad som 
räknas som ”normalt föräldra-

ansvar”, påverkar ofta beslut vid ansö-
kan om LSS-insatser som är centrala 
för familjer som har barn och ungdo-
mar med utvecklingsstörning. Det kan 
handla om insatserna avlösarservice i 
hemmet, korttidsvistelse, ledsagning, 
kontaktperson och personlig assistans 
samt assistansersättning enligt Social-
försäkringsbalken. Men begreppet ”nor-
malt föräldraansvar” används också vid 
Försäkringskassans handläggning av 
vårdbidrag. Ett av många uppdrag för 
den pågående LSS-utredningen är att 
”analysera hur det tydligare kan regle-
ras vad som ska avses med vårdnadsha-
vares ansvar vid bedömning av behovet 
av personlig assistans.” (Dir. 2016:40, 
sid. 22). Detta är också anledningen till 
att FUB vill göra en egen granskning av 
tillämpningen av begreppet ”normalt 
föräldraansvar”.

Regleras i Föräldrabalken
En vanlig motivering vid avslag är att 
hänvisa till att det sökta stödet ingår 
i det normala föräldraansvaret. Det 
generella föräldraansvaret regleras i 
Föräldrabalken 6 kap. Sedan 2011 finns 
en bestämmelse om föräldraansvar i 
 Socialförsäkringsbalken: ”När behovet 
av personlig assistans bedöms för ett 
barn ska det bortses från det hjälpbehov 
som en vårdnadshavare normalt ska 
tillgodose enligt Föräldrabalken med 
hänsyn till barnets ålder, utveckling 
och övriga omständigheter.”(SFB 51 kap 
6 §). I LSS finns ingen bestämmelse om 
föräldraansvaret. 

Tolkas på olika sätt
Flera myndigheter, bland andra Riks-
revisionen och Inspektionen för social-
försäkringen, ISF, har konstaterat att 
begreppet ”normalt föräldraansvar” 
tolkas på olika sätt av olika aktörer. 
Riksrevisionen skriver i en granskning 
av samordningen av stöd till barn och 

unga med funktionsnedsättning att 
”aktörerna saknar en vägledning eller 
ett beslutsstöd, vilket enligt Riksrevi-
sionens bedömning gör det svårare för 
handläggarna att undvika godtycke.”1  
Frånvaron av riktlinjer lämnar ett stort 
tolkningsutrymme för den enskilda 
handläggaren och förutsätter att hen 
har den kompetens som krävs för att 
bedömningarna ska göras på ett likvär-
digt och rättssäkert sätt i hela landet. 

Risker med riktlinjer
I ett examensarbete vid Juridiska Institu-
tionen i Göteborg2, konstaterar juristen 
Martin Amnell att riktlinjer kan vara 
gynnande för den enskildes rättssäker-
het, men också att det finns risker med 
sådana. Amnell menar att riktlinjer kan 
medföra mer likartade beslut och däri-
genom en ökad förutsebarhet. Ur ett 
formellt rättssäkerhetsperspektiv skulle 
det därför vara önskvärt med ytterligare 
styrning av rättstillämpningen. Men 
vid en ökad styrning, påpekar Amnell, 
finns risk för att en individuell pröv-
ning inte görs. ”Frågan blir således hur 
formell rättssäkerhet, i bemärkelsen att 
utgången i beslutet ska vara förutsägbar 
ska balanseras mot materiell rättssäker-
het, i bemärkelsen att den enskilde ska 
få en individuell bedömning.” (Amrell, 
sid. 87).

FUB:s granskning
Riksförbundet FUB har anlitat juristen 
Monica Larsson för att granska tillämp-
ningen av begreppet ”normalt föräldra-
ansvar”. Några frågeställningar som vi 
önskar få svar på är: 

1 Samordningen av stöd till barn och unga 
med funktionsnedsättning. Riksrevisionen, 
2011 (rapport RiR 2011:17,sid. 11).
2 ”Föräldraansvaret ( ) kan dock i vissa fall 
behöva kompletteras med insatsen personlig 
assistans”. Martin Amnell. Examensarbete, 
Juridiska Institutionen, Göteborgs universitet, 
Handelshögskolan, 2016.

§ Är det alls önskvärt med en norme-
ring av vad som menas med normalt 
föräldraansvar?
§ Resonerar myndigheterna olika vad 

gäller föräldraansvaret, beroende på 
vilken insats det handlar om?
§ Hur påverkar olika slags familjekon-

stellationer och familjesituationer 
(delad vårdnad, ensamstående, när 
den ena föräldern är sjukskriven 
eller arbetar på annan ort/reser 
mycket i jobbet etc.) bedömningen 
av föräldraansvaret?  
§ Kan samordningsansvaret av det 

stöd som barnet är i behov av, sägas 
ingå i föräldraansvaret?

En del i undersökningen kommer 
innebära en granskning av utredningar 
(av LSS-handläggare i kommuner eller 
vid Försäkringskassan), som har lett 
till avslagsbeslut med motiveringen 
att det sökta stödet ingår i ”normalt 
föräldraansvar”. Även beslut som inne-
bär reduceringar med hänvisning till 
föräldraansvaret (delvis avslag, delvis 
bifall) eller ”konstiga” nivåer vad gäller 
ersättningar är av intresse. Underlaget 
för denna undersökning kan komma 
till användning i fortsatt forskning, som 
Monica bedriver under förutsättning att 
berörda personer samtycker till det. 

För att få tillgång till utredningar 
söker Monica Larsson kontakt med 
föräldrar, som har fått denna typ 
av avslagsbeslut, nyligen eller tidi-
gare. Monica nås på mejladress: 
monica.l.skane@gmail.com Berätta 
kortfattat om vilken insats du sökte 
men fick avslag på, med hänvisning 
till ”normalt föräldraansvar”. Lämna 
dina kontaktuppgifter, så kontaktar 
Monica dig om hon väljer att granska 
ditt ärende. Med tanke på den korta 
utredningstiden så är vi tacksamma om 
du hör av dig till Monica så snart som 
möjligt. Observera att Monica inte har 
möjlighet att ge individuellt stöd. 
TEXT OCH FOTO: EVA BORGSTRÖM,

INTRESSEPOLITISK SAMORDNARE

STÄRK LSS 

–  STÄRK OSS! Granskning av ”normalt föräldraansvar”
Riksförbundet FUB har anlitat Monica Larsson, som är jurist, universitetslektor (Göteborgs universitet) 
och forskare, för en granskning av myndigheters och domstolars tillämpning av begreppet ”normalt 
föräldraansvar”. Utredningen ska resultera i en rapport som ska vara klar senast den 31 januari 2018. 

Monica Larsson vill gärna komma i kontakt med föräldrar som fått avslag på ansökan om LSS-insatser, 
assistansersättning eller vårdbidrag med motiveringen att det sökta stödet ingår i det normala föräldraansvaret. 
Även beslut som innebär reduceringar (delvis avslag, delvis bifall) eller ”konstiga” nivåer vad gäller ersättningar 

är av intresse. Inom ramen för granskningen finns inte möjlighet att ge individuellt stöd.Monica Larsson, jurist 
och forskare.

Hantverk, konst- och musikprojekt, arbete på 
kontor eller i trädgård, praktik och arbets träning 
i äldre omsorgen. 

Nytidas dagliga verk sam heter har många inriktningar där 
du kan prova olika arbeten för att hitta det du vill göra. 
Vårt mål är att du ska känna dig glad och stolt över det 
du gör.
   Nu är även Resursteamet en del av Nytida. Vi är därför 
glada att kunna erbjuda ännu fler inriktningar på dagliga 
verksamheter i Stockholmsområdet.

Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsned-
sättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd 
till individ och familj samt skola på cirka 375 enheter runt om i landet. Våra 7 000 
medarbetare stärker individen i att leva ett självständigt liv. Nytida ingår i företags-
gruppen Ambea.

Välkommen till Nytidas 
dagliga verksamheter

nytida.se

RE

SURSTEAMET

EN DEL AV NYTID
A

 Funktionsrätt Sveriges LSS-arbets-
grupp samlades för första gången 
i december 2015. Några månader 

tidigare hade det gått en chockvåg 
genom stora delar av funktionsrätts-
rörelsen när direktiven för LSS-utred-
ningen kom ut och det stod klart att 
de ursprungliga intentionerna i LSS 
lagstiftningen var starkt hotade. Utred-
ningen ska ge förslag på hur staten kan 
minska sina kostnader för assistanser-
sättningen samtidigt som eventuella 
förbättringar i de nio övriga LSS-insat-
serna ”ska finansieras med besparingar 
inom assistansersättningen.”

Mot denna dystra bakgrund formu-
lerade Funktionsrätt Sverige (som då 
hette Handikappförbunden) två tydliga 
målsättningar med sitt LSS-arbete:
• Att intentionerna i LSS ska återupp-

rättas.
• Att de lagstadgade rättigheter som 

LSS innehåller inte försämras, vilket 
skulle strida med de åtaganden som 
Sverige förbundit sig till genom att 

ha ratificerat Funktionsrättskonven-
tionen.

Stark funktionsrättsröst
Fram till augusti 2017 bestod arbets-
gruppens medlemmar av representan-
ter från åtta förbund inom Funktions-
rätt Sverige, inklusive Riksförbundet 
FUB. Men på initiativ av Lars Ohly (som 
valdes till ordförande för Funktionsrätt 
Sverige i maj 2017) bjöds under hösten 
ett flertal förbund utanför Funktions-
rätt Sverige in, som är mycket engage-
rade i LSS-frågor. Tanken är att en stark 
funktionsrättsröst under kommande 
året (valåret och utredningens sista år 
går hand-i-hand) ska kunna hålla LSS-
frågan levande och därmed göra det 
betydligt svårare att genomföra försäm-
ringar i LSS. 

Den utvidgade LSS-gruppen (sexton 
förbund) har två primära arbetsuppgif-
ter, utöver att bilda opinion. Den första 
är att bistå våra egna experter i utred-
ningen (Pelle Kölhed från Funktionsrätt 

Intensifierat arbete med den 
alternativa utredningen

FUNKTIONSRÄTT SVERIGES LSS-ARBETSGRUPP

Sverige och Håkan Thomsson från Lika 
Unika) med underlag som utredningen 
har bett dem att ta fram, samt att vässa 
argumentation, ta fram underlag och 
utveckla förslag som tillsammans bil-
dar en gedigen alternativ utredning som 
kan komma att spela en viktig politisk 
roll framöver. 

Fler ställningstagande
Under vintern/våren 2017 tog den 
ursprungliga arbetsgruppen fram två 
ställningstagande som berör LSS-utred-
ningens direktiv (publicerade på FUB:s 
och Funktionsrätt Sveriges webbsidor, 
bland annat). Dessa handlade om hu-
vudmannaskap inom LSS och den andra 
handlar om de centrala begreppen i LSS 
lagstiftningen – jämlikhet, delaktighet, 
självbestämmande, goda levnadsvillkor och 
att leva som andra. Under hösten arbetar 
gruppen med ställningstaganden kring 
personkretsindelning, anhörigassistans 
samt om de nio övriga LSS-insatser. 
TEXT: JUDITH TIMONEY, FUB/FUNKTIONSRÄTT 

SVERIGES LSS-SEKRETARIAT
ANNONS
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Kan en lott skapa ett 
 inkluderande samhälle för alla?
Vår övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella organisationer. 
Det är därför PostkodLotteriet � nns. Och det är därför vi fördelar lotteriets 
överskott mellan 53 ideella organisationer som arbetar för att förbättra 
villkoren för människor, djur och natur. Bland dem � nns FUB. 

Sedan PostkodLotteriet startade har organisationerna fått dela på 
8,3 miljarder kronor, varav 49 miljoner har gått till FUB. 

Så, kan en lott skapa ett inkluderande samhälle för alla? Nej, tyvärr. Det 
vore väldigt förenklat att se det på det sättet. Men den som köper en lott 
i PostkodLotteriet bidrar till att viktiga organisationer kan göra bra saker, 
som till exempel att arbeta för att alla med en utvecklingsstörning ska 
kunna leva ett gott liv. 

Stort tack FUB för allt ni gör, och stort tack alla lottköpare som möjliggör 
så mycket!

Åldersgräns 18 år. Gå in på stodlinjen.se om du eller en 
anhörig spelar för mycket. Mer info på postkodlotteriet.se

Magdalea Graaf är vinstutdelare
i PostkodLotteriet. 

#postkode� ekten

FUB_maj.indd   1 2017-04-10   15:34
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ANNONS

 Björn Rubensson (KD) som deltog 
på stämman gav Nina Alander 
på riksförbundet i uppdrag att 

utreda och skriva ihop ett underlag till 
en motion i frågan. Riksdagen ställde 
sig bakom motionen om att sekretess-
lagen ses över så att tydliga regler kring 
anmälningsplikt och rättsstöd finns vid 
alla misstankar om brott i LSS-verksam-
heter och motionen ligger därmed nu 
hos Regeringen.

Motion:
”Sekretesslagen mörkar lindri-
gare brott i LSS-bostäder
Att personer med utvecklingsstörning 
under alla tider har utgjort riskgrup-
per för att drabbas av olika typer av 
brott, framförallt sexuella övergrepp 
är både dokumenterat men till 
största delen odokumenterat genom 
historien. Historieböckerna tar upp 
tvångssteriliseringar och inlåsningar 
av kvinnor med lätt utvecklingsstör-
ning som fött barn eller riskerat att 
föda barn men ingenting om på vilket 
sätt de har blivit gravida. Med största 
sannolikhet har denna målgrupp i 
alla tider varit överrepresenterade 
för att ha blivit utsatt för brott och 
då framförallt sexuella övergrepp av 
personer de känt. Det kan även hända 
att det skedde oftare förr eftersom 
det inte endast är funktionsnedsätt-
ningen som ökar risken att drabbas av 
sexuella övergrepp utan även samhäl-
lets förväntningar och behandlingar 
av personer med funktionsnedsätt-
ningar. Våld och sexualbrott är idag 
för målgruppen i hög utsträckning 
”osynligt” av såväl forskare som prak-
tiker. Att brotten är osynliga definie-
ras som att personer med funktions-
nedsättning diskrimineras genom att 

Tydligare regler  
kring anmälningsplikt och rättsstöd  

vid misstankar om brott i LSS-verksamhet

få sämre tillgång till rättssystemet i 
samband med brott.

Bland kvinnor idag med funktionsned-
sättningar, framförallt när det gäller 
rörelsehinder och utvecklingsstörning, 
finns forskning på att förövarna vid 
sexualbrott i majoriteten av fallen är 
ens partner, omsorgspersonal och 
andra omsorgstagare. Även män med 
utvecklingsstörning är en jämförelsevis 
med normalbefolkningen utsatt grupp 
för sexualbrott. Brå har redan för tio år 
sedan väl belyst utsattheten för sexuellt 
våld mot kvinnor med intellektuella 
och fysiska funktionsnedsättningar. 
Kommunikativa funktionsnedsätt-
ningar försvårar i sig själva upptäckten 
av våld. Därutöver kan intellektuella 
samt psykiska funktionsnedsättningar 
också påverka utsattheten för sexuellt 
våld som en följd av en förhöjd sårbar-
het. Arenorna där våldet sker anges 
framför allt vara hemmet, antingen i 
form av enskilda boenden, privata bo-
städer eller gruppbostäder.

För att personal inom en gruppbostad 
ska kunna framföra information till 
rättsväsendet om att en vuxen person 
i boendet har drabbats av brott krävs 
det samtycke av den boende. Detta 
är ytterligare en orsak till att brott 
för målgruppen förblir osynlig. Gode 
män har ingen skyldighet inom ramen 
för sitt uppdrag att anmäla brott och 
måste också inhämta samtycke från 
huvudmannen innan så sker. Detta är 
ett problem när det berör ett offer som 
till följd av sin intellektuella och kom-
munikativa funktionsnedsättning har 
svårt att på egen hand tillvara sina rät-
tigheter. Även om det görs en kontroll i 
straffregistret vid personalrekrytering 

så är inte detta en tillfredställande 
metod för att förebygga våld gentemot 
personer med funktionsnedsättning.

Personer med utvecklingsstörning har 
en särskild sårbarhet i många situatio-
ner vilket gör dem till lätta offer för 
människor som vill utnyttja denna och 
beroendeförhållandet som finns mellan 
målgruppen och personer runtomkring. 
Funktionsnedsättningen gör det vidare 
svårare för målgruppen att bearbeta 
upplevelserna. Det är lätt att utnyttja 
någon som inte förstår innebörden av 
vad som händer och som dessutom är 
beroende av sin omgivning. Att perso-
nen därutöver har svårt att försvara sig, 
fly eller värna om sin sexuella integritet 
ökar risken ytterligare.

Trots att forskning, trots troligtvis 
högt mörkertal, visar statistik på att 
många personer med utvecklingsstör-
ning drabbas av brott anmäls knappt 
några övergrepp till IVO eller polisen. 
Riksförbundet FUB får ofta samtal om 
brott i LSS-verksamheter eller får känne-
dom om att en person länge har utsatts 
för brott men att ingen anmälan gjorts 
av varken personal eller anhöriga. IVO 
registrerade enligt sin statistik för 2016 
endast ett övergrepp inom hela riket 
inom LSS-verksamhet. Övergreppet ska 
ha skett av en medboende. Enligt IVO:s 
statistik har inga övergrepp skett från 
personals sida gentemot person i LSS-
verksamhet år 2016. Detta innebär att 
det sker en hel del brott som varken 
anmäls eller tillsynas. Lewin visade i 
sin forskning 2002 att majoriteten av 
förövarna var personal som utgjorde en 
tredjedel av de misstänkta förövarna 
därefter är det närstående och andra 
personer med funktionsnedsättning. 

Under Förbundsstämman lyfte FUBs ordförande Thomas Jansson fram att sekretesslagen mörkar 
brott med stöd av sekretesslagen, eftersom lagen anger att personal i en LSS-verksamhet inte ska 

anmäla brott som har en straffsats lägre än 12 månaders fängelse.

MOTION
STÄRK LSS 

–  STÄRK OSS!

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA
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Livets möjligheter
Nationell konferens 23–24 april 2018

Clarion Hotell Stockholm 
Konferensen fokuserar på livets möjligheter för personer med flerfunktions-
nedsättning – en konferens för anhöriga, personal och beslutsfattare.

Konferensen belyser olika problemställningar, ökar kunskapen och förståel-
sen för personer med flerfunktionsnedsättning. Konferensen ger möjlighet att 
inspireras och lära av varandra, främja utbyte av erfarenheter och se de möj-
ligheter som finns för personer med flerfunktionsnedsättning och anhöriga att 
leva ett gott liv. 

Mer information:
www.anhoriga.se/konferenser
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Slutsatsen blir att brott som inte ska 
polisanmälas inom LSS-verksamheter 
i enlighet med 23 § samt 26 kap.  
1 § 4punkten i sekretesslagen, dvs. 
brott i LSS-verksamhet som ger under 
12 månaders fängelse endast i mycket 
begränsat undantagsfall anmäls till 
IVO som missförhållanden. Fysiska, psy-
kiska och sexuella övergrepp ska enligt 
IVO anmälas som missförhållanden 
men som tidigare nämndes anmäldes 
endast ett övergrepp under 2016. Detta 
trots att forskning visar på hur vanligt 
det är med övergrepp för målgruppen. 

Bortdefiniering av brott: Olika verk-
samheter hanterar i vissa fall misstänkt 
brottsliga handlingar på 
ett sätt som osynliggör 
utsattheten. Inom ramen 
för vård och omsorg om 
personer med funktions-
nedsättning uppmärksam-
mas vissa handlingar som 
brottsliga men hanteras 
ändå inte därefter. Det 
finns en tendens att 
beteckna brottsliga hand-
lingar som ”missförhål-
landen”, det vill säga att de behandlas 
som vårdfrågor snarare än rättsliga 
frågor. Inom socialtjänsten ses många 
brottsliga handlingar mot personer 
med utvecklingsstörning som något 
som tillhör vardagen och inte som 
något brottsligt. Det finns en omsorgs-
ideologi som innebär att personer med 
utvecklingsstörning som kollektiv har 
rättigheter gentemot samhället men 
de ses inte som enskilda personer med 
rättigheter gentemot varandra. Grupp-
bostaden har också sina egna regler för 
hur människor får behandla varandra 
och kan i viss mån betraktas som en 
”rättsfri zon”. Ibland uteblir också rap-
portering om en misstänkt brottslig 
handling på grund av att en underord-
nad inte vågar anmäla en överordnad 
eller på grund av kollegialitet. Det finns 
många förklaringar till varför personer 
med utvecklingsstörning är särskilt 
sårbara för att utsättas för brott.

Personer med utvecklingsstörning i 
LSS-verksamheter befinner sig i ett klart 
rättsosäkert läge jämfört med befolk-
ningen i övrigt. Attityderna kring att 
man inte behöver anmäla brott har lett 
till en slapphet och respektlöshet för 
personer boende i LSS-bostäder som om 
och om igen drabbas av brott eftersom 
det anses vara ok i en LSS-bostad. Slapp- 
och respektlösheten finns inte bara hos 
personal och enhetschef utan även hos 
anhöriga ibland. Anhöriga anmäler 
dessutom i regel inte brott eftersom de 
är rädda för att personen skall bli ännu 
sämre behandlad i boendet både av 
personal och av gärningspersonen. Det 
är därutöver helt orimligt och oaccep-

tabelt att personal och anhöriga skulle 
inneha kompetens kring brottsbalkens 
regleringar kring vilka brott som ger 
under 12 månaders fängelse. I så fall 
skulle inga brott heller behöva gå upp 
till domstol som måste utreda i frågan 
för att komma fram till en straffsats. 
Därmed utsätts personer med utveck-
lingsstörning också inte sällan för 
grövre brott utan att detta anmäls. Den 
enskilde i en LSS-verksamhet måste få 
hjälp med att anmäla alla brott den 
blir utsatt för då denne inte förmår att 
göra detta själv eller ens förstår att den 
har blivit utsatt för brott. 23 § sekretes-
slagen står vidare i strid med artikel 12 
och 16 i konventionen om rättigheter 
för personer med funktionsnedsätt-
ning som reglerar likhet inför lagen och 
rätten att inte utsättas för utnyttjande, 
våld och övergrepp. Begäran är därför 
att 23 § sekretesslagen ses över och att 
tydliga regler kring anmälningsplikt 

och rättsstöd vid alla misstankar om 
brott i LSS-verksamheter görs med 
tydliga uppföljningar så att reglering-
arna tas på allvar och konkret följs av 
verksamhetschefer och personal. Väg-
ledningar är inte tillräckligt så sådana 
oftast inte ens läses.

Kompetensen i LSS-verksamheter 
är på många håll bristande gällande 
grundläggande omvårdnad och tillsyn 
vilket är väl känt av regeringen och som 
bl.a. IVO påpekar i sin tillsynsrapport 
från 2016. Resursbristerna är på många 
håll låga och omsättningen av personal 
hög i LSS-verksamheter. Att personal 
med kompetensbrist ändå skulle ha 

kompetens att veta vad som 
är missförhållanden/brott 
och anmäla detta existerar 
oftast inte.

Tydligare regleringar, krav 
och uppföljningar kommer 
att resultera i att personer 
med utvecklingsstörning kan 
leva på lika villkor som alla 
andra och slippa vara över-
representerade för övergrepp 

vilket har varit faktum i alla tider. Tyd-
ligare regleringar och ändringar i se-
kretesslagen kommer att öka respekten 
för individer med utvecklingsstörning 
hos omvårdnadspersonal och anhöriga 
i brottrelaterade frågor och underlätta 
för personal och anhöriga i samband 
med dessa. Ändringar i lagstiftning är 
nödvändigt för att vara överensstäm-
mande med FN konventionen.”

Källor:
Karl Grunewald: Från Idiot till Medborgare 
(2008).
BRÅ-rapport: Våld mot personer med 
funktionshinder (2007:26).
IVO-statistikrapport: Klagomål enligt Sol/LSS 
(2016).
IVO-lägesrapport: Insatser och stöd till 
personer med funktionsnedsättning (2016).
FN:s konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning.

STÄRK LSS 

–  STÄRK OSS!

”Tydligare regleringar, krav och uppföljningar 

kommer att resultera i att personer med 

utvecklingsstörning kan leva på lika 

villkor som alla andra och slippa vara 

överrepresenterade för övergrepp vilket har 

varit faktum i alla tider.”

1 2  ·  U N I K  1 7 0 5  s 2 0 Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB org.nr 1614120-3 med säte i Helsingfors (adress till huvudkontoret är Ängsporten 4, 02200 Esbo, Finland), som i Sverige representeras av WaterCircles 
Sverige AB org.nr 556807-9056 (postadress Box 1014, 164 21 Kista, Isafjordsgatan 35, tel. 08-517 29 600, info@watercircles.se). WaterCircles är anknuten försäkringsförmedlare till If.

»Hjälpmedel
Låg självrisk på hjälpmedel för syn- 
eller hörselfel i hemförsäkringen.

»Anpassad bil
Försäkring av hela bilen utan 
premiepåslag för anpassad bil.

»LSS-ärenden
Juristhjälp vid överklagan  av LSS-
ärenden ingår i vår hemförsäkring.

FUB är en del av UNIK Försäkring.  Det innebär att du som medlem kan teckna trygga försäkringar för 
b.la. din bil, ditt boende och olycksfall - för dig och dina familjemedlemmar. 

Här ser du några av våra unika fördelar.

Förmånliga försäkringar 
med unika fördelar

» Generösa rabatter
Teckna flera försäkringar hos 
oss  och få upp till 20% rabatt.

010-490 09 91  
 info@unikforsakring.se  •  www.unikforsakring.se

i samarbete med

»Hemextra
En extra bra hemförsäkring för 
dig som tillhör personkretsen 
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Workshops vid LSS-dagen i Umeå 2/9

 De erfarenheter som förmedlades 
vid workshopsen under LSS-da-
gen i Umeå, överensstämde på 

många sätt med de som vi fick höra 
vid vårens LSS-dagar i Stockholm och 
Skövde. Slående var Klippan-medlem-
marnas berättelser om indragen ledsag-
ning och kontaktperson, när de hade 
flyttat till bostad enligt LSS. En kvinna 
som blev av med både kontaktperson 
och ledsagning något år efter flytt till 
gruppbostad, fick som motivering till 
avslaget att behovet tillgodosågs genom 
personal på gruppbostaden och den 
dagliga verksamheten. ”Det stämmer inte! 
Ingen i personalen vill gå och simma med 
mig. De säger att de kan lämna mig och 
hämta mig – men ingen vill simma MED mig. 
Och då är det inge roligt!”, säger kvinnan.

En annan kvinna blev av med sin 
kontaktperson när hon hade flyttat till 
servicebostad. Hon säger så här: ”Perso-
nalen har inte tid. Det känns väldigt otryggt 
att gå på bio eller dans själv. Jag gör mycket 
mindre nu.”

En mamma berättar att LSS-hand-
läggaren ifrågasatte om en person med 
Downs syndrom verkligen kunde ha en 
längtan att åka utomlands. Vi kan kon-
statera att många som möter vår mål-
grupp saknar kompetens, inte minst 

vad gäller bemötande. Detta sätter 
djupa spår hos dem som drabbas.

LSS åsidosätts
Ett 15-tal anhöriga/gode män från 
olika Norrlandskommuner deltog i en 
workshop om daglig verksamhet. Ett 
par kommuner håller på att centrali-
sera den dagliga verksamheten. I en 
större kommun var planen att samt-
liga dagliga verksamheter skulle inrym-
mas i ett hus. Efter kritik från bland 
annat lokala FUB blir det två hus. I ett 
av husen planeras både äldreomsorg, 
barnomsorg och daglig verksamhet = 
en omsorgscontainer. I en annan kom-
mun fanns tidigare 18 mindre dagliga 
verksamheter. Nu vill kommunen flytta 
ihop alla grupper i två hus. Kommu-
nens motivering är att ”kvaliteten i 
verksamheterna ska säkerställas”. Per-
sonalens arbetsuppgifter under dagen 
ska schemaläggas i detalj - tanken är 
också att personalen ska flyttas runt 
och jobba med många olika arbetsta-
gare under dagen. Härigenom åsido-
sätts LSS honnörsord kontinuitet samt 
”den lilla gruppens princip”, som tar 
hänsyn till att flertalet personer med 
utvecklingsstörning har svårt att rela-
tera till många olika människor.

Apropå innehållet i daglig verksam-
het, sa en socialchef till den anhöriga: 
”Du kan inte räkna med att det ska vara 
lika stimulerande i daglig verksamhet som 
i skolan.”

Kameraövervakning i grupp-
bostad
Det framkom även att en stor Norrland-
skommun har långt gångna planer på 
att skapa ett så kallat rörligt team, som 
ska åka runt på gruppbostäder och ser-
vicebostäder nattetid. På så sätt tänker 
man sig kunna spara in på nattperso-
nal på boendena. Samma kommun ska 
även testa kameraövervakning i grupp-
bostäder under natten. Detta är exem-
pel på allvarlig kunskapsbrist och/eller 
att kommunens ekonomer fått styra; 
omvårdnad och tillgång till fast perso-
nal ska finnas dygnet runt för personer 
som bor i bostad, enligt LSS. Kommu-
nen har ett solklart SoL-tänk; nattpa-
truller är vanligt förekommande inom 
äldreomsorgen och kameraövervak-
ning kan vara ett alternativ för äldre 
som bor ensamma. Men dessa äldre 
personer har själva förmågan att ta 
ställning till om de tycker att övervak-
ningen är integritetskränkande eller 
trygghetsskapande. 

Bristande anhörigstöd 
I en workshop diskuterades anhörig-
stöd. Där framfördes att äktenskap där 
paret har barn med funktionsnedsätt-
ning riskerar att gå i kras. En förälder 
hade varit på familjevecka för barn 
med ovanliga diagnoser på Ågrenska 
stiftelsen i Göteborg. Av 14–15 medver-
kande familjer höll bara två–tre föräld-
rar fortfarande ihop. 

En tonåring hade tidigare assistan-
sersättning, men för några år sedan 
drogs alla timmar in. Föräldrarna över-
klagade till förvaltningsrätten, men 
förlorade där. Nu har familjen endast 
16 timmar avlösarservice i veckan. Mor-

Omsorgscontainer, SoL-tänk 
och bristande anhörigstöd

STÄRK LSS 

–  STÄRK OSS!

Förbundsordförande Thomas Jansson berättar om arbetet i LSS-utredningens referensgrupp. 
Bredvid honom står Judith Timoney som arbetar med LSS-frågor både på Riksförbundet FUB och 
Funktionsrätt Sverige (tidigare Handikappförbunden).

föräldrarna har velat avlasta familjen. 
Men när föräldrarna ansökte om riks-
färdtjänst för att dottern skulle kunna 
åka till sina morföräldrar, som bor 12 
mil bort, fick de avslag med motive-
ringen att hon kunde åka buss. ”Kan hon 
åka taxi så kan hon åka buss”. Problemet 
är bara att dottern sitter i rullstol.

De anhöriga efterlyser bättre kvali-
tet i insatserna som riktar sig till barn-
familjer. Personalomsättningen är ett 
stort problem. Det går inte att ha olika 
personer som kommer och går som 
avlösare. Det är bara stressande. Det-
samma gäller fritids (korttidstill synen) 
och korttids. 
TEXT: EVA BORGSTRÖM, OMBUDSMAN FUB

Thomas Jansson (till höger) lyssnar på Klippan-gruppen.Ombudsman Eva Borgström leder samtal om daglig verksamhet.

Maria Öström och Maria Lundholm.

Några av deltagarna i Workshopen om daglig verksamhet under FUBs LSS-dag i Umeå 2 september 2017.

Stärk LSS – Stärk oss! 
Gå med i FUB 

www.fub.se/om-fub/bli-medlem
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 A bbas Haghjo är ordförande för 
FUB i Umeå, och har varit enga-
gerad i FUB sedan mitten av 

90-talet.

Vad bottnar ditt engagemang i?
– Min dotter föddes 1987 med grava 
funktionsnedsättningar och dog när 
hon var 14 år, men min drivkraft att 
kämpa för att människor ska behand-
las lika och ha samma rättigheter har 
fortsatt varit stark. Personer med funk-
tionsnedsättningar ska kunna leva del-
aktigt och tryggt i vårt samhälle. Därför 
är det nu extra viktigt att alla samlar 
oss för att ta kamp för att LSS-lagstift-
ningen ska stärkas och inte fortsätta 
urholkas. Personer med funktionsned-
sättning ska kunna garanteras goda lev-
nadsvillkor och ett värdigt liv. 

Vad är din generella erfarenhet av samver-
kan?
– Inom rörelsen jobbar vi nog många 
gånger på egen hand i den egna för-
eningen, vilket snarare försvagar och 
fragmenterar, än förstärker arbetet. Det 
finns så många frågor som vi kan jobba 
gemensamt med för att nå ett mer 
kraftfullt resultat. Det ligger en kraft 
och styrka i samverkan, massor av vin-
ster som man kanske inte inser. 

Vad har FUB i Umeå gjort mer konkret vad 
gäller samverkan?
– Sedan mitten av 2016 har vi haft fullt 
fokus på LSS-utredningen. Efter kom-
mittédirektivet från LSS-utredningen, 
som kom den 26 maj 2016, har vi lagt 

vår största kraft här. Redan i juni 2016 
presenterade jag i samarbete med vår 
styrelse ett förslag till samverkan med 
olika föreningar i Västerbotten angå-
ende LSS-utredningen, sedan fattade 
vi ett beslut om att vi skulle gå vidare 
med samverkan. 

Varför agerade ni så snabbt?
– LSS är fundamentet, utan rättigheter 
och dessa insatser fungerar inte varda-
gen för många av våra medlemmar. FUB 
som förbund har satsat mycket resur-
ser på arbetet med att kunna påverka 
utredningen i rätt riktning. Det har vi 
haft stor nytta av som lokalförening 
och länsförbund. 

Oron över utredningens fokus på 
besparingar och avsaknaden av ideolo-
gisk plattform gjorde att vi insåg att vi 
måste agera snabbt, kraftfullt och sam-
lat. Därför skrev vi redan i augusti ett 
brev till samtliga funktionshinderför-
eningar i Västerbotten. Samtidigt hade 
vi formulerat konkreta förslag på vad vi 
skulle samverka kring och när vi skulle 
kunna träffas. Det är avgörande att det 
finns en tydlig struktur och konkreta 
mål, när många föreningar ska sam-
verka. 

Abbas Haghjo betonar att han i egenskap av 
ordförande alltid försökt involvera olika för-
eningar i frågor där det skulle kunna vara 
möjligt att samverka och samarbeta. Vad är 
det viktigaste för att man ska lyckas?
– FUB i Umeå har alltid varit en stark 
och engagerad förening. Vi jobbar med 
tydlig struktur och tydliga mål för vår 

verksamhet. Detsamma gäller om man 
ska samverka. En viktig nyckel till fram-
gång i samverkan är att man klart och 
tydligt formulerat vad man ska sam-
verka kring.

– Alla måste ställa sig frågan: vil-
ken nytta har vi av att samverka med 
de här organisationerna? Man måste 
veta målet med samverkan. Oftast är 
målet i sig inte att jobba med speci-
fika, enskilda frågor, utan snarare med 
fokus på mer övergripande samhälls-
frågor. Ett påverkansarbete för att flytta 
fram våra positioner i samhället helt 
enkelt. En annan viktig kärna i sam-
verkansarbete mellan olika föreningar 
är att var och en ska kunna bibehålla 
sin autonomi och kunna arbeta utifrån 
sina kärnvärden. 

Efter första gemsamma träffen kring LSS-ut-
redningen i november gjordes ett gemensamt 
uttalande där ni manifesterade samverkan 
utåt. Det var också ett sätt att lyfta själva 
sakfrågan – påverkansarbetet kring LSS-ut-
redningen. Varför tog ni det initiativet?
– Där vände vi oss till media, partier 
och politiker, tjänstemän och andra or-
ganisationer i Västerbotten. Allt för att 
väcka engagemang för LSS-frågan. 

Du talar om vikten av att inta en mobilise-
rande roll, istället för en defensiv roll. Hur 
tänker du kring det?
– Tyvärr har funktionshinderrörelsen 
generellt en tendens att vara allt för 
defensiv. Vi måste formulera oss själva 
och vara offensiva, istället för att haka 
på eller vara instanser som ska ge syn-

Starkare röst  
tack vare samverkan 

– Genom ett strukturerat och långsiktigt 
samarbete med ett 10-tal andra förbund inom 

funktionshinderrörelsen i Västerbotten når vi ut med 
våra budskap och krav på ett helt annat sätt, än om 
vi skulle agera i egen regi. Vi har allt att vinna på att 

samarbeta, konstaterar Abbas Haghjo,  
ordförande för FUB i Umeå. Abbas Haghjo är ordförande för FUB i Umeå.

STÄRK LSS 

–  STÄRK OSS!

punkter på redan formulerade förslag. 
Remissyttranden är ett viktigt arbete, 
men vi måste även i möjligaste mån 
ligga steget före.

Och nu, drygt ett år efter starten för samver-
kan kring LSS-utredningen. vilka resultat ser 
du av det gemensamma arbetet?
– Genom att ha tydliga mål kan vi också 
utvärdera vad samverkan leder till och 
vi ser resultat. Här är några viktiga re-
sultat av vår LSS-samverkansgrupp:

• Påverkat politiker och tjänstemän när 
det gäller LSS-frågor. Här spelar både 
lokal- och länsförbund en viktig roll. 

• Försökt påverka våra moderorgani-
sationen till ett än tydligare samar-
bete internt, där lokalföreningarna 
också är en källa till kunskap och 
kompetens. 

• Kommit närmare politiken och även 
låtit partier, politiker och tjänste-
män förstå att LSS-samverkansgrup-
pen är en viktig källa till kunskap 
och erfarenhet. Att vi också utgör en 

potential i arbetet kring LSS-frågor. 

• Påverkat media att i högre grad lyfta 
LSS-frågan ur våra medlemmars per-
spektiv.

• Brutit ner LSS-frågorna för att se vad 
utredningens syften kan leda till lo-
kalt, skapa opinion för vår sak här. 

• Fått än mer kunskap om den politiska 
processen både lokalt och på riksnivå.  

• Fler föreningar har hittat varandra 
på ett tydligare sätt och kommit var-
andra närmre ideologiskt men även 
praktiskt.

Vad är det absolut viktigaste ni uppnått med 
samverkan kring LSS-utredningen?
– Med samverkansgruppen har vi ska-
pat en gemensam röst, en starkare röst 
utåt, gentemot politiken såväl lokalt 
som på riksnivå. Arbetet är inte alltid 
så lätt, men absolut värt det. Det vore 
helt enkelt dumt och naivt att tro att 
man ensam kan driva en så stor fråga. 
Tillsammans är vi starka och kan sätta 

kraft bakom orden. Samarbetet gör 
också att vi alla blir än mer engage-
rade och kan fördela uppgifterna på ett 
bättre sätt. Det blir inte så tungrott och 
ger större glädje och självförtroende för 
oss i respektive föreningar, men också 
som en viktig samverkande aktör. 

Vi har med all kraft och tydlighet 
visat att vi inte tänker kompromissa om 
rättigheter för personer med funktions-
nedsättning.

– Det vi gjort sedan ett år tillbaka tror 
jag är rätt unikt. Vi vill skicka en sig-
nal att så här kan man samverka och 
nå långt, utan att för den skull göra av-
steg från sin ideologiska grund. Istället 
jobbar vi utifrån tydliga gemensamma 
formuleringar. Det handlar helt enkelt 
om mobilisering, och det har vi lyckats 
med.
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS

FOTO: VICTORIA SJÖSTRÖM

Läs mer: (http://www.ac.hso.se) 

– Vi har allt att vinna på att samarbeta, konstaterar Abbas Haghjo, ordförande för FUB i Umeå. Här i samtal med två FUB-medlemmar under 
FUBs LSS-dag i Umeå i september.
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 Gunilla Malmborg har en lång 
erfarenhet inom Socialdeparte-
mentet och dess sakområden. 

Hon är utbildad socionom och har en 
bakgrund inom socialtjänsten i Stock-
holms Kommun. Gunilla Malmborgs 
senaste uppdrag var som kanslichef för 
ersättningsnämnden, samordnare för 
minnesmärke efter flodvågskatastro-
fen, och hon har även lett Hjälpmedels-
utredningen.

Den tidigare särskilde utredaren 
Désirée Pethrus har på egen begäran 
entledigats från sitt uppdrag som sär-
skild utredare från den 1 augusti 2017.

Utredningens uppdrag
Utredningens översyn ska leda fram till 
förslag för en långsiktigt hållbar ekono-

Ny utredare för översynen av insatser  
enligt LSS och assistansersättningen

Regeringen har utsett Gunilla Malmborg som ny särskild utredare för ”Utredningen om översyn av 
insatser enligt LSS och assistansersättningen”. Förordnandet gäller från den 1 augusti 2017.

misk utveckling av insatsen person-
lig assistans och för en lagstiftning 
som ska främja jämlikhet i levnads-
villkor och full delaktighet i sam-
hällslivet. I utredningen ingår även 
att analysera orsaken till skillnader 
mellan flickor och pojkar, kvinnor 
och män när det gäller kvalitet i, till-
gång till och omfattning av insatser.

Utredaren ska också skapa forum 
för dialog med funktionshinders-
rörelsen, de politiska partierna, 
berörda myndigheter, kommuner 
och landsting samt andra berörda 
organisationer.

Uppdraget redovisas senast den  
1 oktober 2018.
www.regeringen.se
FOTO: SÖREN ANDERSSON

STÄRK LSS 

–  STÄRK OSS!

Gunilla Malmborg. Förbundsjurist Julia Henriksson, LSS-utredare Gunilla Malmborg, ombudsman och FUBs LSS-
samordnare Eva Borgström och FUBs förbundsordförande Thomas Jansson. Med på mötet var 
även Judith Timoney som arbetar med LSS på Riksförbundet FUB och Funktionsrätt Sverige. 

 Den förra LSS-utredaren Desirée 
Pethrus (KD) avgick i somras. 
Det skedde strax efter hennes 

medverkan i FUBs seminarium om 
anhörigassistans, under politiker-
veckan i Almedalen. Den nya utredaren 
Gunilla Malmborg började sin tjänst 
den 1 augusti. Hon är socionom och 
har bland annat arbetat inom social-
tjänsten i Stockholm under många år. 
Nu senast var hon särskild utredare 
för Hjälpmedelsutredningen, som läm-
nade sitt slutbetänkande i maj 2017.

FUB-kansliets arbetsgrupp LSS och 
förbundsordförande Thomas Jansson, 
träffade Gunilla Malmborg på riksför-
bundets kansli i Solna en förmiddag i 
början av september. 

Tidsbegränsade beslut och 
 kommunala riktlinjer
Bland de frågor vi tog upp var otrygg-
heten med tidsbegränsade LSS beslut, 
vilket juristen Therese Bäckman upp-
märksammat i sin forskning1. De tids-
begränsade besluten sätter den viktiga 
principen om kontinuitet ur spel. Vi 
pekade även på förekomsten av kom-
munala riktlinjer som avgränsar. Som 
exempel nämndes avgränsningar när 
det gäller barnets ålder, för att få in-
satserna avlösarservice i hemmet och 
korttidsvistelse. Helt fel eftersom det 
ska göras en individuell bedömning av 
behovet. 

Fokus på de ”övriga nio”
Eftersom debatten i media i så hög grad 
handlar om personlig assistans och 
FUBs medlemmar har alla LSS-insatser, 

1 Bäckman, Therese. Gynnande besluts negativa 

rättskraft och rättssäkerhet för människor med 

funktionsnedsättning inom rättsområdena SoL 

och LSS, Diss., Handelshögskolan, Göteborgs 

universitet, 2013.

valde vi att fokusera på de övriga nio 
insatserna. Avgörande för insatsernas 
kvalitet är rätt dimensionerad personal 
med god kunskap. Vi betonade vikten 
av kompetensutveckling av baspersonal 
i LSS-verksamheter – gärna i form av 
ett statligt ”LSS-lyft”. Det är tydligt att 
allt fler kommuner centraliserar såväl 
gruppbostäder som dagliga verksam-
heter i syfte att ”effektivisera”, det vill 
säga skära i budgeten. Det är på många 
håll inte längre fråga om smyginstitu-
tionalisering utan mycket medvetna 
kommunala beslut. Målsättningen 
”den lilla gruppens princip” har högst 
påtagligt fallit i glömska. Det är också 
mycket tydligt att praxis vad gäller tolk-
ning av kvalitetsnivån i LSS, ”goda lev-
nadsvillkor”, i hög grad styr och ligger 
bakom att allt fler personer som flyttar 
till gruppbostad eller servicebostad, 
mister sin ledsagning och kontaktper-
son. Vi poängterade att de minskade 
insatserna inte får tolkas som ett mins-
kat behov av ledsagning och kontakt-
person.

Tilläggsdirektiv
Den 1 september kom besked om till-
läggsdirektiv. FUB hade förhoppningar 
om att regeringen skulle dra tillbaka 
sina besparingskrav på assistansersätt-
ningen. Eller att utredningstiden, åt-
minstone, skulle förlängas. Men så blev 
det inte. Tilläggsdirektivet till LSS-ut-
redningen innebär en utvidgning av 
uppdraget; utredaren ska göra en risk- 
och konsekvensanalys av hur relevant 
(EU) unionsrätt kan påverka Sveriges 
åtaganden och skyldigheter när det 
gäller insatser enligt LSS och assistan-
sersättningen. Utredningens sekreta-
riat utökas därför med en jurist. Ut-
redningen kommer även att förstärkas 
med en analytiker. I skrivande stund 
aviserar regeringen ytterligare tilläggs-
direktiv om att se över habiliterings-
ersättningen och behovet av eventuell 
lagstiftning på området.

TEXT: EVA BORGSTRÖM, OMBUDSMAN/  

LSS SAMORDNARE

FOTO: JUDITH TIMONEY

Konstruktivt möte  
med nya LSS-utredaren

Gunilla Malmborg har utsetts till ny utredare i den statliga utredningen Översyn av insatser enligt 
LSS och assistansersättningen. Riksförbundet FUB såg till att snabbt bjuda in henne till ett möte 
på kansliet i Solna. Syftet med mötet var att, utifrån utredningens direktiv, lyfta frågor av särskild 

vikt för personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga.

STÄRK LSS 
–  STÄRK OSS!

 Riksförbundet FUB känner oro 
och besvikelse över det tilläggs-
direktiv till LSS-utredningen som 

regeringen meddelade den 1 septem-
ber. I direktivet läggs ytterligare upp-
drag på LSS-utredningen samtidigt som 
utredningstiden inte förlängs.

Utredningsdirektiven har redan från 
början varit hårt kritiserade av FN, FUB 
och andra organisationer inom funk-

Uttalande med anledning av 
tilläggsdirektivet till LSS-utredningen

tionshinderrörelsen på grund av ett 
ensidigt fokus på besparingar inom 
framför allt assistansersättningen.

Mot bakgrund av EU:s fördrag om fri 
rörlighet ska utredaren nu även göra 
”en risk- och konsekvensanalys av hur 
relevant unionsrätt kan påverka Sveri-
ges åtaganden och skyldigheter när det 
gäller insatser enligt LSS samt assistan-
sersättningen.” 

Utredningstiden är kort och utred-
ningens resurser har varit starkt under-
dimensionerade redan från start. FUBs 
farhåga är nu att fokus flyttas ännu 
längre bort från att stärka kvaliteten 
i LSS-insatserna och öka valmöjlighe-
terna för personer som har behov av 
LSS-insatser.

STÄRK LSS 

–  STÄRK OSS!
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TILLGÄNGLIGHETAnpassad IT öppnar nya dörrar 
för Tina och Anna

Tina Westerlund och Anna 
Isaksson i Rättvik, gick båda 
den tvååriga utbildningen 
”Anpassad IT – vägen 
till digital delaktighet”. 
Utbildningen avslutades vid 
årsskiftet, men för Tina och 
Anna har den digitala resan 
bara börjat. Anpassad IT 
har öppnat många dörrar till 
mer delaktighet i samhället, 
och till ökad kommunikation 
med kompisar, personal och 
anhöriga.

 Båda tjejerna är hemma denna 
eftermiddag på gruppbostaden 
Torggatan, i Rättvik. Tina har 

nyligen kommit hem från sitt arbete på 
Hemköp i Rättvik. Där är hon lite allt 
i allo, men jobbar mest med att packa 
upp varor.

 – Jag har jobbat där flera år och trivs 
jättebra, säger hon och visar sin dator. I 
utbildningen kring digitala verktyg på 
Mora Folkhögskola ingick nämligen en 
egen dator. Datorerna är numera A och 
O för både Tina och Anna. 

– Vi använder datorn väldigt 
mycket. Det gjorde vi inte lika mycket 
tidigare, säger Anna. Hon visar 
några program, alla anpassade för 
personer med intellektuella funk-
tionsnedsättningar. Esymail, Foto-
studion, Talbok från legimus.se,  
samt programmet Min kassa/Min plån-
bok.. 

 – Mest lyssnar jag på musik på You-
tube. Jag tycker det är enkelt att söka 
efter musik där, säger Anna.

Använder Skype och Easymail
Tina i sin tur berättar att hon använ-
der Skype mycket. Nyligen skypade hon 
med Andrea, en av de andra deltagarna 
i kursen på folkhögskolan, som nu-
mera är en mycket god vän. Hon bor i 
Mora, men via Skype kan de ”träffas” så 
mycket de vill, utan att resa. Även Easy-
mail är viktigt för henne. 

– Det är väldigt bra för mig. Enkelt 
att använda. Jag kan mejla och skicka 
bilder. 

Sara Hansson är stödperson på boen-
det. Just nu är hon barnledig, men kom-
mer ändå in lite då och då för att fika 
och bistå om någon har frågor kring 
digitala verktyg. Sara deltog i egen-
skap av boendestödjare, också i utbild-
ningen ”Anpassad IT” på Mora folkhög-
skola, och har implementerat en del av 
den kunskapen på boendet.

– Vi kan verkligen vittna om hur 
värdefull kunskapen om digitala verk-
tyg är i det praktiska, dagliga livet för 
personer med intellektuella funktions-
nedsättningar. Tina och Anna har fått 
en helt annan arena att verka utifrån. 
Tack vare den kunskapen de fick på 
kursen är de idag betydligt mer aktiva 
och kan kommunicera på ett helt annat 
sätt med sina vänner och nära och kära, 
men också med oss personal, säger Sara.

Hon berättar vidare att man ska-
pat en egen FB-grupp, som personal, 
boende och anhöriga har tillgång till.

– Vi använder FB-gruppen mycket. 
Där lägger vi upp till exempel bilder 
från resor vi gör, men delar av vårt 
dagliga liv ryms där. Fördelen är att vi 
gör det här som grupp, det är aldrig 
någon boende som på egen hand läg-
ger ut bilder och texter, utan det gör vi 
 kollektivt, efter att alla sagt ok. 

Sara berättar att föräldrar och sys-
kon uppskattar FB-gruppen ”Torgga-
tan”.

– Det blir en direktkontakt. Där kan 
omgivningen gå in och följa vad deras 
anhöriga gör, kommentera och upp-

muntra. Vi är noga med tonen i grup-
pen, att den ska var ett stöd och i posi-
tiv anda. 

Personalkonto på nätet
En annan viktig ny kanal är ett perso-
nalkonto på mejlprogrammet Easy-
mail. Dit kan de boende mejla till perso-
nalen. På så sätt kommer mer känsliga 
frågor fram i ljuset.

– Det kan vara något jobbigt, och 
som kan vara svårt att säga direkt. Då 
kan det vara lättare att skriva, förtydli-
gar Sara.

Tina berättar att hon kvällen innan 
skickat ett mejl till personalkontot.

 – Jag skrev: ”Ikväll vill jag vara ifred”. 
Det är ett jättebra sätt. Om man känner 
sig ensam kan man skriva det med, då 
bryr sig personalen lite mer, säger Tina. 

Ett annat viktigt program som Anna 
gärna vill visa, är Min kassa/Min plån-
bok. 

– Det är en bra hjälp. Tack vare det 
vet jag alltid vad mina pengar räcker 
till, säger hon och Sara fyller i:

– Programmet hjälper till att ha koll 
på ekonomin. Det är oerhört pedago-
giskt, där du kan se valörer, och skriva 
in vad du vill köpa, och direkt se om 
de pengar du har räcker, om det blir 
pengar över med mera. 

 – Jag sparar till ett cykellås nu, berät-
tar Tina och visar också en bild från pro-
grammet som hon har på sin kylskåps-
dörr. Den visar tre sedlar. En på hundra 
kronor, som låset kostar, och en på 50 

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA
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Tina Westerlund och Anna Isaksson använder datorn på sin fritid och som stöd i vardagen.

Sara Hansson, stödperson på Torggatans 
gruppbostad i Rättvik,Tina Westerlund och  
Anna Isaksson.
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kronor, som Anna redan har sparat. 
– Det fattas 50 kronor, konstaterar 

Anna. 

Vardagen förenklas
Sara berättar att tack vare flera anpas-
sade IT-program kan vardagen förenk-
las för personer med till exempel ut-
vecklingsstörning. ”Mina pengar” är ett 
bra exempel.

Men det är inte bara datorn som är 
ett stort stöd för Tina och Anna. Mobi-
len är minst lika ovärderlig som kom-
munikationslänk. 

– Vi använder våra mobiler väldigt 
mycket. Vi ringer, lyssnar på musik och 
skickar sms, säger Tina. 

Men nu vill tjejerna till sina respek-
tive lägenheter för en stunds avkopp-
ling innan middagen. Just denna dag 
har de gjort ännu en intervju med en 
tidning som vill skriva om vikten av att 
alla ska få tillgång till kunskap om digi-
tala hjälpmedel. 

IT-kompetens ett krav
– Vår gruppbostad försöker hela tiden 
ligga i framkant när det gäller datoran-
vändning och digitala verktyg. Rättviks 

son och skyndar vidare. 
Tina Westerlund och Anna Isaks-

son går till sitt. De ska också fundera 
på några nya matrecept. Även det med 
hjälp av bra, anpassade appar och pro-
gram. 
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

kommun, som är vår arbetsgivare, stöt-
tar oss väldigt mycket. Nu finns även in-
skrivet i vår arbetsbeskrivning att vi ska 
jobba med digitala verktyg, och fram-
förallt att IT-kompetens ingår som ett 
krav för att jobba på gruppbostad. Det 
tycker jag är superbra, säger Sara Hans-

TILLGÄNGLIGHET

Datorerna är bra till mycket. Titta på film, lyssna på musik och umgås på skype, är några exempel 
som Anna Isaksson och Tina Westerlund lyfter fram. 
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Thomas Jansson 
Förbundsordförande FUB
e-post: thomas.jansson@fub.se
tel: 08-508 866 46

LEDARE

 Först måste vi konstatera att ned-
dragningar av LSS-insatser under 
de senaste åren har lett till en ökad 

press på dessa familjer. Många har en 
vardag som är långt ifrån ”ett liv som 
andra” – det övergripande målet med 
LSS. Tyvärr visar varken Åsa Regnér 
eller LSS-utredaren Désirée Pethrus 
någon djupare kunskap om familjernas 
situation. 

När ett barn har funktionsnedsätt-
ningar påverkas både barnets livsvill-
kor och de anhörigas, i första hand 
föräldrar och syskon. FUB menar att 
regeringen och LSS-utredaren måste 
vidga perspektivet om de har en genuin 
önskan att underlätta livssituationen 
för familjen, samtidigt som barnet får 
förutsättningar för att kunna leva som 
andra barn i samma ålder. 

Det finns ett antal LSS-insatser som 
är avgörande för denna grupp:
• Personlig assistans
• Avlösarservice i hemmet
• Korttidsvistelse och korttidstillsyn

I dagsläget har alltför många familjer 
med dessa insatser fått sin vardag om-
kullkastad av besked om nekade eller 
indragna insatser. Socialstyrelsen har 
nyligen visat (Lägesrapport 2017) att 
barn beviljas allt färre insatser enligt 
LSS. Sedan 2007 har antalet barn som 

Det går att leva upp till 
intentionerna med LSS!

Vad kan vi göra för att LSS ska fungera bättre och leva upp till intentionerna med lagstiftningen?, 
frågar Åsa Regnér i en debattartikel i Aftonbladet i april i år. Riksförbundet FUB ger vägledning, 

med fokus på familjer med barn med utvecklingsstörning. 

beviljas korttidsvistelse, där läger och 
kortare tid på korttidshem eller i kort-
tidsfamilj ingår, minskat med 5 pro-
cent. Under samma period har insatsen 
korttidstillsyn, som ska ge barn över 12 
år en meningsfull fritid före och efter 
skolan samt på ferier och skollov, mins-
kat med 15 procent. Ser man till befolk-
ningstillväxten blir minskningen ännu 
tydligare. LSS-insatsen avlösarservice 
ligger sedan tidigare lågt. Under de se-
naste åren har många personer mist sin 
personliga assistans eller fått minskat 
antal assistanstimmar. Sammantaget 
innebär detta en ökad press på familjer 
med barn med funktionsnedsättning. 

Med följande förslag som utgångs-
punkt kan regeringen påbörja den 
långa vägen tillbaka till en efterlevnad 
av LSS intentioner:
• Erkänn föräldrarnas värde i  rollen 
som personlig assistent. Utomstående 
assistenter kan sällan ersätta anhö-
riga vad gäller kunskap om barnets 
funktionsnedsättning, möjlighet att 
kommunicera och flexibilitet kring ar-
betstider (till exempel att ta korta pass 
före/efter skolan eller hastigt ersätta 
sjuka  eller semesterlediga assistenter). 
De externa assistenterna kommer och 
går, men de anhöriga står kvar vid bar-
nets sida.

•Röj hindren för att få komplette-
rande LSS-insatser, som exempelvis 
korttidsvistelse, för barn som har per-
sonlig assistans. Dessa insatser möjlig-
gör kontakt med jämnåriga och bidrar 
till frigörelse från  föräldrarna.
•Höj kvaliteten i övriga LSS-insatser 
som berör barnfamiljer, dvs. korttids-
hem, korttidstillsyn och avlösarservice. 
Här syftar vi på personalens kompe-
tens, bemanning efter behov och flexi-
bilitet när insatsen erbjuds. Detta är av-
görande för föräldrarnas möjlighet att 
förvärvsarbeta och ha tid och ork för att 
ägna sig åt barnets syskon – barn som 
också har rätt till sina föräldrar, men 
som inte uppmärksammas alls i debat-
ten.

FUB anser att det är fullt möjligt för re-
geringen att leva upp till intentionerna 
med LSS. Några konkreta åtgärder 
skulle innebära en väsentlig förbätt-
ring av livsvillkoren för familjer som 
har barn med utvecklingsstörning.

FÖR RIKSFÖRBUNDET FUB

THOMAS JANSSON

FÖRBUNDSORDFÖRANDE

Eva Borgström
Ombudsman
e-post: eva.b@fub.se
tel: 08-50 88 66 31

EVA BORGSTRÖM

OMBUDSMAN

Skapar lotter ett  inkluderande 
samhälle för alla?
Vår övertygelse är att världen blir bättre med starka 
ideella organisationer. Det är därför vi driver ett 
lotteri och fördelar överskottet mellan 55 ideella 
organisationer som arbetar för att förbättra villkoren 
för människor, djur och natur. Bland dem � nns FUB. 

Sedan PostkodLotteriet startade 2005 har 

organisationerna fått dela på drygt sju miljarder 
kronor. 25 miljoner har gått till FUBs viktiga arbete. 

Så, skapar lotter ett inkluderande samhälle för alla? 
Nej. Inte direkt. Men indirekt. Stort tack FUB för allt 
ni gör, och stort tack alla lottköpare som möjliggör 
så mycket!

#postkodeff ekten
Gå in på stodlinjen.se om du eller en anhörig spelar för mycket.

Rickard Sjöberg är programledare 
i PostkodMiljonären och delar ut guldkuvert 

till glada vinnare i PostkodLotteriet. 

FUB_210x70.indd   1 2016-05-30   14:34

ANNONS
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arbete till att bli personlig assistent. Per-
sonlig assistans gjorde det möjligt för 
anhöriga att kombinera förvärvsarbete 
utanför hemmet med omsorgsarbetet. 
Men i takt med att kostnaderna för assis-
tansersättningen har ökat har anhöriga 
som arbetar som personliga assistenter 
blivit ifrågasatta, och ibland misstänklig-
gjorda, i allt högre grad. Det kan handla 
om allt från en påstådd ovilja att låta sitt 
barn bli självständigt till misstänkar om 
ett utbrett missbruk av assistansersätt-
ning bland anhöriga. Vad ligger bakom 
denna utveckling? Vad säger fakta? Vad 
säger forskningen?

Medverkande:
• Lennart Magnusson, 

Verksamhets chef, Nka, Nationellt 
kompetencentrum anhöriga

• Karin Flyckt, Funktionshinder-
samordnare, Socialstyrelsen

• Désirée Pethrus, Särskild utredare  
LSS-utredningen

• Barbro Berger, Förälder, personlig 
assistent, lärare, FUB:are

PANELDEBATT: Anhöriga som assistenter 
– Oumbärliga? Ifrågasatta? 

Misstänkliggjorda?

 Den djupt mänskliga önskan att ta 
hand om sina närmaste får en sär-
skild innebörd när det handlar om 

en anhörig med utvecklingsstörning. Hur 
kommer det sig att synen på anhöriga 
som assistenter har förändrats påtagligt, 
något som framgår tydligt i direktiven för 
den pågående LSS utredningen?

Sedan de stora vårdhemmen lades ner 
på 1980-90-talen har barn med utveck-
lingsstörning vuxit upp med sina föräld-
rar och syskon. De anhöriga sågs länge av 
samhället som oumbärliga som omsorgs-
givare. När LSS lagstiftningen infördes 
1994, fick anhöriga till barn med omfat-
tande funktionsnedsättningar möjlighet 
att gå från ut förare av oavlönat omsorgs-

FUB är med under politikerveckan i Almedalen och har 
två paneldebatter och två seminarier under den 4–5 juli. På 
kommande sidor presenteras de. Några av de medverkande 
ger också sin syn på problemområdet och vad de hoppas på 
av FUBs seminarier i Almedalen.

Dag: 4/7 2017 09:30–10:15 
Plats: Birgers gränd 1 Packhusplan,  

tidigare Kafé Strandporten 

Lennart Magnusson, Verksamhets chef, Nka

Lennart Magnusson, verksam-
hetschef och forskare, Nka, Natio-
nellt kompetenscentrum anhöriga, 
och moderator för seminariet.
Bor: i Kalmar
Familj: Gift med Elizabeth Hanson, 
FoU-ledare och forskare, Nka .
Brinner för: Att anhöriga i betydligt 
större utsträckning blir sedda. Att 
man ska utveckla stöd till anhöriga, 
där de även själva får vara med i ut-
vecklingen av stödet så att det passar 
för de behov de har. 

FUB ALMEDALEN 1

 Att anhöriga får rätt stöd från 
samhället är avgörande för att 
de i längden ska kunna leva ett 

gott liv, utan ohälsa. Forskning visar att 
om samhällets stöd sviktar leder det i 
längden till ohälsa generellt för anhö-
riga som är omsorgsgivare eller vårdare, 
vilket även borde gälla för anhöriga till 
barn och unga med funktionsnedsätt-
ning, säger Lennart  Magnusson, verk-
samhetschef och forskare, Nka, Natio-
nellt kompetenscentrum anhöriga.

Han pekar på att uteblivet stöd till 
anhöriga till barn och unga med funk-
tionsnedsättning i förlängningen kan 
få stora konsekvenser, både för den 
enskilde individen, men även ur ett 
samhällsperspektiv. 

– Otillräckligt eller uteblivet stöd 
från samhället leder till att en förälder 

Anhöriga måste fungera 
som ett dragspel för att 

livet ska gå ihop

–

–Om man har barn med en funktionsnedsättning påverkar det ens liv. Det stöd man kan få från 
samhället är oerhört viktigt. Om det inte är tillräckligt eller uteblir, är det i sista hand de anhöriga 

som finns där som omsorgs– eller vårdgivare. Anhöriga måste fungera som ett slags dragspel 
för att livet ska gå ihop, konstaterar Lennart Magnusson, verksamhetschef och forskare, Nka, 

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, och moderator för seminariet:  
Anhöriga som assistenter – Oumbärliga? Ifrågasatta? Misstänkliggjorda?

i större utsträckning måste stanna 
hemma och ta hand om sitt barn. Det i 
sin tur leder till utebliven inkomst och i 
förlängningen sämre pension. En fattig-
domsfälla med andra ord. Man mister 
även en viktig social gemenskap. Sam-
mantaget kan det leda till ohälsa, vilket 
även får samhällsekonomiska konse-
kvenser, säger Lennart Magnusson. 

Hitta en lämplig balans
– Det viktigaste nu är att hitta en lämp-
lig balans för att anhöriga ska kunna 
vara personliga assistenter, och även 
kunna yrkesarbeta. Den möjligheten 
måste finnas. Det behövs flexiblare 
 system, men som är långsiktigt trygga 
för anhöriga till barn och unga med 
funktionsnedsättning. 

Som den forskare Lennart Magnus-

FUB ALMEDALEN 1

son är önskar han sig mer fakta inom 
området:

– Jag skulle välkomna en studie kring 
hur den egna hälsan påverkas, både på 
kort och lång sikt, av att vara anhörig-
stödjare eller ge anhöriga vård. 

Lennart Magnusson konstaterar att 
Nka under senaste tiden märkt av en 
ökning av anhöriga som kontaktar dem 
och uttrycker en oro för vad som ska 
hända med LSS, och hur förändringar 
av lagen kommer påverka deras liv. 

Han tycker seminariet i Almedalen är 
viktigt på många sätt:

– Det är bra för det kan tydliggöra de 
olika deltagarnas perspektiv på anhöriga 
som assistenter, och på ett positivt sätt 
bidra till den rådande debatten. 
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS
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 Hur arbetsförmedlingen kan för-
bättra sitt arbete gentemot den 
målgruppen, samt hur arbetsgi-

vare kan få stöd för att anställa är några 
av de frågor som vi kommer att ta upp 
på seminariet, berättar Elisabeth Sand-
lund, ledamot i FUBs förbundsstyrelse 
och moderator för FUBs seminarium i 
Almedalen: ”Vilket gav bäst resultat? 
En brors upprop på sociala medier eller 
Arbetsförmedlingens miljarder?”

i dagspressen att Arbetsförmedlingen – 
återigen – lämnade tillbaka miljarder 
till staten, då de inte lyckades med sitt 
uppdrag att hitta subventionerade jobb 
för personer med funktionsnedsätt-
ning. Konsekvensen blir att många per-
soner som har förutsättningar att klara 
av ett lönearbete berövas möjligheten 
att få en dräglig inkomst. Vad beror 
detta fleråriga misslyckande på, när det 
uppenbarligen finns många intresse-
rade arbetsgivare? Tar inte AF sitt upp-
drag att förmedla arbete till personer 
med funktionsnedsättning på allvar? 
Finns det andra aktörer som skulle 
lyckas bättre med statens miljarder?

På seminariet kommer även Lars 
Ohly, nytillträdd ordförande för Funk-
tionsrätt Sverige, Jens Ineland, fors-
kare, Umeå universitet, samt Martin 
Vadelius, från Arbetsförmedlingen att 
delta.

  – Det är en spännande och kompe-
tent panel, som kommer att debattera 
och svara på frågor från deltagarna 
under seminariet, säger Elisabeth 
 Sandlund. 

Välkomnar alla goda idéer
Hon tror att det kommer att ställas 
många frågor kring Arbetsförmedling-
ens sätt att arbeta, och om hur man ska 
bli bättre på att leva upp till sitt upp-
drag vad gäller jobb för personer med 
utvecklingsstörning. Som det ser ut nu 
finns all anledning att vara kritisk. Det 
fattas ju uppenbart inte pengar, då man 
till och med lämnar tillbaka miljard-
belopp till staten för att man inte 

PANELDEBATT: Vilket gav bäst resultat?  
En brors upprop på sociala medier  

eller Arbetsförmedlingens miljarder?

Fler vägar till jobb för personer  
med utvecklingsstörning

Medverkande: 
• Elisabeth Sandlund, Journalist 

(Moderator), FUBs förbundsstyrelse
• Jens Ineland, Forskare, Umeå 

universitet
• Martin Vadelius, Arbets förmedlingen
• Lars Ohly, ordförande för Funktions-

rätt Sverige

 På Facebook efterlyste Charlie en 
praktikplats för sin lillebror med 
Downs syndrom. Det blev över 

8000 delningar, 4000 likes, och över 50 
bra svar från arbetsgivare som kunde 
tänka sig erbjuda en praktikplats. Bara 
några månader efter att Charlie lade ut 
sin fråga på Facebook, kunde man läsa 

Dag: 5/7 2017 09:30–10:15 
Plats: Birgers gränd 1 Packhusplan,  

tidigare Kafé Strandporten 

2
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–Det känns väldigt angeläget att FUB arrangerar ett seminarium om vägen till arbete för personer 
som står långt från arbetsmarknaden, som många gånger personer med utvecklingsstörning gör, 

säger Elisabeth Sandlund, moderator för FUBs seminarium:  
”Vilket gav bäst resultat? En brors upprop på sociala medier eller Arbetsförmedlingens miljarder?”

–

Elisabeth Sandlund, Journalist

 lyckats hitta jobb till personer med 
funktionsnedsättning. Så alla goda 
idéer är välkomna. 

Slöseri att exkludera personer
Sociala företag en väg till jobb 
Elisabeth Sandlund hoppas också på 
en diskussion om civilsamhällets roll, 
när det gäller att skapa arbete för den 
här gruppen. Nyligen kom ett förslag 
om att även ideella organisationer ska 
kunna anställa personer via så kallad 
Plusjobb. 

– Under samtalet tror jag att vi även 
kommer att lyfta fram tredje sektorn 
som en viktig jobbskapande faktor, 
men även hur sociala företag kan vara 
en ytterligare väg till jobb för FUBs 
målgrupp, säger hon och fortsätter:

– Samhällsekonomiskt är det ett 
stort slöseri att exkludera personer på 
grund av deras funktionsnedsättningar. 
Det är tvärtom lönsamt för såväl indivi-

Elisabeth Sandlund, styrelseledamot  
i FUBs Förbundsstyrelse.
Arbete: Opinionsredaktör på tidningen 
Dagen.
Bor: Stockholm.
Familj: Man och två vuxna döttrar 
varav den yngsta, Ulrika, 34, som har en 
utvecklingsstörning.
Brinner för: Allas rätt till delaktighet i 
samhället utifrån sina egna villkor. 
Övrigt: Har skrivit boken: ”Ulles 
mamma”, om livet med en vuxen dotter 
med utvecklingsstörning. 
www.libris.se

den som samhället att hitta vägar för att 
allas förmågor ska kunna tas tillvara. 

Elisabeth Sandlund pekar även på 
bidragssystemet som en viktig faktor 
för att fler ska komma i arbete. Arbets-
givare måste kunna få mer kunskap om 
och kunna känna sig trygga med  de 
olika stödsystem som finns idag.

– Stödsystemen ändras över tid, vil-
ket skapar osäkerhet och kan bidra till 
en ytterligare rädsla att anställa per-
soner med funktionsnedsättning, som 
inte kan jobba 100 procent, utan måste 
ha individuellt anpassade anställnings-
former. Även det tror jag det kan bli bra 
diskussioner kring under seminariet, 
säger Elisabeth Sandlund. 

Hitta konstruktiva lösningar
– Som moderator kommer jag se till 
att vi för ett bra och sansat samtal. 
 Seminariet syftar till att hitta kon-
struktiva lösningar. Förhoppningen 

är att deltagarna går därifrån stärkta 
i tron att det går att hitta fler vägar 
till jobb och egen försörjning för FUBs 
många medlemmar, som kan och vill 
bidra på arbetsmarknaden. 
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS

Almedalen 2016. Foto: Markus Johnson, Leanderfotograf.
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Har rättigheterna, som är fastställda 
av Funktionsrättskonventionen, för-
vandlats till budgetposter som kan 
strykas godtyckligt? Direktiven till den 
pågående LSS-utredningen har fått svi-
dande kritik, då ett av de fastställda syf-
tena med utredningen är att ”förstärkt 
kvalitet, träffsäkerhet och mångfald i 
de stödinsatser som LSS omfattar ska 
finansieras med besparingar inom assis-
tansersättningen.” Denna formulering 
står i direkt strid med konventionen. 
FN:s expertkommitté har uttryckt oro 
för direktivens utformning, men denna 
oro avfärdades av den ansvariga utre-
daren, som ansåg att FN hade ”lyssnat 
mer på de berörda organisationerna än 
på regeringens ambitioner med utred-

ningen.” Är det så att personer med 
funktionsnedsättning ska lyssnas på 
bara så länge det inte kostar något? Slår 
staten dövörat till när lagstadgade rät-
tigheter anses ha en för hög prislapp?

Medverkande: 
• Paul Lappalainen, Jurist, Med lagen 

som verktyg
• Andrea Bondesson, Jurist, Från 

Snack till verkstad
• Malin Ekman Aldén, 

Generaldirektör, Myndigheten för 
delaktighet

• Markus Peterson, Styrelseledamot, 
Riks-Klippan/FUB

• Emma Henriksson riksdagsledamot 
(KD) Ordf Socialutskottet

SEMINARIUM: Funktionsrättskonventionen  
– bara när det passar?

Dag: 5/7 2017 14:00–15:00 
Plats: Skeppsbron, H112, Funktionsrätt Sveriges tält  

(fd. Handikappförbunden) 

 Å r 2007 skrev Sverige under 
FN-konventionen om rättighe-
ter för personer med funktions-

nedsättning. Idag ser vi att det är svårt 
att omvandla ord till handling. Har Sve-
rige satt ett tak på vad det får kosta att 
leva upp till sina åtaganden? Ses rättig-
heterna som budgetposter som godtyck-
ligt kan strykas?

 Seminariet är även ett bra tillfälle 
att visa politiken att rörelsen hål-
ler ett öga på vad de gör, att löften 

och intentioner blir till konkret hand-
ling, säger Paul Lappalainen.

Funktionshinderrörelsen borde kräva 
rätt att vara mer delaktiga vid processen 
kring lagstiftning inom området och 
implementering. Att vara remissinstans 
är bra, men inte tillräckligt, menar han.

– När det kommer till remisstadiet, 
är det tyvärr ofta för sent att påverka 
på djupet. Därför är det viktigt för 
det civila samhället att påverka utred-
ningar när de pågår och även vara del-
aktiga vid utformning av direktiv. Lika 
viktigt är det att påverka implemente-
ringen av konventioner och lagar, för 
att se om de verkligen leder till resul-
tat, säger Paul Lappalainen. 

Gemensam kraft
När det gäller den pågående LSS-utred-
ningen hoppas Paul Lappalainen att de 
nuvarande två experterna, från handi-
kappförbundens två paraplyorganisa-
tioner Funktionsrätt Sverige och Lika 
Unika, kan verka som en gemensam 
kraft inom ramen för utredningen. 

– Det är viktigt att rörelsen har egna 
konkreta förslag. 

Organisationerna måste ha egna tyd-
liga tankar kring vad de vill. Min för-
hoppning är att experterna här också 
har funderat lite utanför de vanliga 
ramarna. Med en tydlig bild över vad 
man själv vill, har man större möjlig-
heter att påverka utredningen. Och om 
man har tydliga, genomtänkta förslag 
kan man påverka i längden, även om 
man inte lyckas på kort sikt, betonar 
Paul Lappalainen.

– Jag hoppas på ett bra utbyte och 
en konstruktiv debatt och att förhopp-
ningsvis även en del besvärliga frågor 
kommer upp under seminariet: Funk-
tionsrättskonventionen – bara när det 
passar? 
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS FOTO: PRIVAT

Rättighetsfrågor måste alltid stå i fokus
–Det här seminariet ger ett bra tillfälle att lyssna på personer med egen erfarenhet av LSS-lagstiftningen. 

Men även till att höra hur makthavarna tänker kring LSS och kopplingen till mänskliga rättigheter, säger Paul 
Lappalainen, moderator för FUBs seminarium: ”Funktionsrättskonventionen – bara när det passar?”  

Paul Lappalainen är jurist och expert på rättighetsfrågor, samt forskare på Stockholms Universitet. 

–

Paul Lappalainen, Jurist
Arbete: Forskar, undervisar på juridiska 
fakulteten i Stockholm med fokus på 
diskrimineringsrätt. Arbetade länge som 
senior expert hos Diskrimineringsombuds-
mannen.
Bor: Stockholm.
Familj: Fru och två döttrar.
Brinner för: Likarättsfrågor. Det är lätt 
att ha rätt, men jag vill se till att människor 
också får rätt. ”Det är inte mera kunskap 
vi behöver. Det som behövs är modet att 
använda den kunskap vi har.” 
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Paul Lappalainen, Jurist

Livets möjligheter
Nationell konferens 23–24 april 2018

Clarion Hotell Stockholm 
Konferensen fokuserar på livets möjligheter för personer med flerfunktions-
nedsättning – en konferens för anhöriga, personal och beslutsfattare.

Konferensen belyser olika problemställningar, ökar kunskapen och förståel-
sen för personer med flerfunktionsnedsättning. Konferensen ger möjlighet att 
inspireras och lära av varandra, främja utbyte av erfarenheter och se de möj-
ligheter som finns för personer med flerfunktionsnedsättning och anhöriga att 
leva ett gott liv. 

Mer information:
www.anhoriga.se/konferenser
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 En av de sista utposterna för digital 
segregation hittar man i LSS verk-
samheter. Men med anpassade 

program kan personer som inte läser 
eller skriver bli fullt kompetenta vid 
datorn. Seminariet visar hur kompeten-
sen uppnås och ifrågasätter förlegade 
attityder som alltjämt skapar hinder.

Självbestämmande? Sorry – nätet är för 
farligt för dig! Delaktighet? Sorry – da-
torn är för krånglig för dig! Livslångt 
lärande? Sorry – din funktionsnedsätt-
ning kostar för mycket! Arvsfondspro-
jektet ”Anpassad IT – vägen till digital 
delaktighet” skapade och genomförde 
en 2-årig distansutbildning på Mora 
Folkhögskola för personer med mått-
lig utvecklingsstörning. För deltagarna 
blev resultatet en häpnadsväckande 
personlig utveckling. För deltagarnas 
omgivning blev kursen en resa från oro 
och invändningar till entusiasm och 
övertygelse om datorns självklara plats 
i vardagen för personer med intellektu-
ell funktionsnedsättning. På dagens se-
minarium får ni höra om hur vi gjorde 
och vad som krävs för att undanröja de 
sista dåliga ursäkterna för digitalt utan-
förskap. 

SEMINARIUM: Sluta med dåliga ursäkter  

– Alla har rätt till nätet

Kunskaperna om digitala verktyg måste öka

Dag: 5/7 2017 15:45–16:45 

Plats: Skeppsbron, H112 Funktionsrätt Sveriges tält  

(fd. Handikappförbunden) 

Medverkande: 
• Per Lodenius, Riksdagsledsmot, (C)
• Stefan Johansson, Forskare kognitiv 

tillgänglighet, KTH
• Michael Kjellberg, IT-ansvarig, 

Anpassad IT vägen till digital 
delaktighet

• Kerstin Gatu, Projektledare, 
Anpassad IT – vägen till digital 
delaktighet och Föreningen för 
kognitivt stöd

OBS! Seminiariet kommer att 
vara kognitivt anpassat 

Mer information
Kerstin Gatu, Projektledare FUB 
i  Almedalen, Riksförbundet FUB, 
 0702-236512, kerstin.gatu@fub.se 

– Alla ska kunna ha tillgång till 
digital kommunikation. Men 
idag finns många hinder som 

måste överbryggas. Tillgänglighet 
handlar om många olika saker, allt 
från hur man ska ta sig rent fysiskt 
till exempelvis en utbildning till att 
man har rätt individuellt anpassade 
program för att kunna kommunicera, 
menar Per Lodenius. 

Med ett förflutet som pedagog inom 
särskolan är han väl förtrogen med 
utbildningsfrågor. De senaste åren har 

också hans engagemang vad gäller möj-
ligheten till högre utbildningar för perso-
ner med utvecklingsstörning satt avtryck. 
Nyligen beslutade riksdagen att möjlig-
heten till eftergymnasiala utbildningar 
för den här gruppen ska stärkas. 

Tillgången till kommunikation 
avgörande
– Alla måste få chansen till bra indivi-
duellt anpassade utbildningar. Projek-
tet ”Anpassad IT – vägen till digital del-
aktighet” visar med all tydlighet hur 

 viktigt det är att våga utmana personer 
med utvecklingsstörning. Alla som fått 
del av projektet vittnar om hur otroligt 
mycket de elever som deltog i projektet 
utvecklats. Då handlar det inte bara om 
att lära sig digitala verktyg, utan även 
om vad tillgången till kommunikation 
betyder för att utvecklas, och kunna 
vara delaktig i samhället, säger Per 
 Lodenius. Det och mycket annat hoppas 
jag vi kommer att diskutera på semina-
riet: ”Sluta med dåliga ursäkter – Alla 
har rätt till nätet”.

FUB ALMEDALEN 4

Hur vi ska förbättra den digitala tillgängligheten för personer med utvecklingsstörning är en 
nyckelfråga. Även om det råder en politisk enighet i frågan, är den tyvärr inte alltid så högt upp på 

dagordningen, säger Per Lodenius, riksdagsledamot (C), moderator för FUBs seminarium i Almedalen: 
”Sluta med dåliga ursäkter – Alla har rätt till nätet”.

Per Lodenius, Riksdagsledsmot

Per Lodenius påpekar att det är en 
komplex fråga på många sätt, men som 
trots det borde vara enkel att hitta lös-
ningar på. 

– Digitala verktyg måste förenklas 
och kunna individanpassas. Det gäl-
ler att utveckla enkla program som är 
användarvänliga. Problemet är att digi-
tala verktyg, som exempelvis mobiler 
rymmer för mycket olika saker. Här 
måste man kunna skala ner och för-
enkla användningen. Även om det inte 
är rent företagsekonomiskt lönsamt att 
utveckla den typen av verktyg, så måste 
det tillgänglighetsmässigt finnas att 
tillgå. Då får andra instanser gå in och 
stötta ekonomiskt, så det blir möjligt. 

Mer kunskap behövs
Hindren för digital delaktighet, menar 
Per  Lodenius finns på flera plan. 

– Negativa attityder och fördomar 
kan vara proppar på vägen, men även 
otillräckliga kunskaper hos nyckelper-

Per Lodenius, Riksdagsledamot.
Bor: Norrtälje.
Familj: Fru och två vuxna barn.
Brinner för: Tillgänglighet – 
oberoende av vilken funktionsförut-
sättningar du har, oberoende av var 
i landet du bor, oberoende av vilken 
bakgrund du har. 

soner. Exempelvis inom LSS-verksamhe-
ter, säger han och fortsätter:

– Kunskaperna om digitala verk-
tyg måste öka bland LSS-personal, men 
också inom särskolorna. Och förståelsen 
för behovet av digital kommunikation 
för den här gruppen. Det senare är minst 
lika viktigt. Här behövs insatser från alla 
nivåer; både lokalt och nationellt. 

Per Lodenius pekar också på att man 
även måste lyfta frågan om tillgång till 
internet, exempelvis på gruppbostäder 
och dagliga verksamheter. 

– Har man inget internet så hjälper 
det ju inte om man behärskar de digitala 
verktygen. Det är också en nyckelfråga. 
Det är politikens sak att lösa, så det blir 
lika var man än bor i landet för den här 
gruppen. Det måste var möjligt för alla 
att vara aktiva på nätet, oavsett var man 
bor. 

– Det här seminariet om digital del-

Stärk LSS – Stärk oss! 
Gå med i FUB 

www.fub.se/om-fub/bli-medlem

aktighet och tillgänglighet, och hur vi 
ska minska det digitala utanförskapet, 
känns väldigt angeläget. Det är ytterli-
gare ett bra sätt att sprida viktig infor-
mation kring frågan. Vi politiker måste 
få mer kunskap. Kontakta oss och ge 
oss mer information. Använd lobbying 
så mycket det bara går, det är politikens 
livsluft, understryker Per Lodenius. 
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS
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STÄRK LSS 

–  STÄRK OSS!

 L ars Ohly, som har en lång 
politisk karriär bakom sig, 
som partiledare för Vän-

sterpartiet mellan åren 2004 till 
2012, ser nu fram mot ett nytt 
tungt uppdrag. 

Brinner för rättighetsfrågor
– Mitt samhällspolitiska engage-
mang började väldigt tidigt i mitt 
liv, och jag har jobbat med rättig-
hetsfrågor stora delar av mitt yr-
kesliv, så det här uppdraget känns 
helt i linje med det jag brinner 
för, säger Lars Ohly.

Han berättar att han redan 
som facklig företrädare inom järnvä-
gen drev frågor som rörde personer 
med funktionsnedsättning. 

– Tillgänglighetsfrågor var en vik-
tig del i mitt fackliga engagemang när 
jag jobbade som tågmästare på SJ. Även 
idag, 2017, är tillgänglighet en oerhört 
viktig fråga. Vi har kommit en bra bit 
på väg, men mycket återstår. Det hand-
lar om allas rätt till delaktighet och 
lika värde, betonar han.

I sin nya roll anser Lars Ohly att 
LSS-frågor, och specifikt personlig assis-
tans, är de största utmaningarna. 

– Vi kommer att fortsätta driva de 
här frågorna med oförminskad kraft så 
länge det behövs. Tyvärr ser vi med oro 
på utvecklingen, inte minst den LSS-ut-
redning som pågår, där det är tyd-
ligt att målet är att spara pengar. Vårt 
arbete syftar istället till att förbättra 
och stärka LSS-lagen och rätten till per-
sonlig assistans.

FUB gör ett viktigt arbete 
Andra frågor som ligger Lars Ohly 
varmt om hjärtat är psykisk ohälsa, del-

aktighetsfrågor och rätten att leva ett 
liv med självbestämmande.

– Jag anser att det ska finnas få sär-
lösningar. Istället ska vi ha ett så uni-
versellt utformat samhälle som möj-
ligt, ett samhälle som är inkluderande, 
säger han och berättar att han sedan 
tidigare är med i två av Funktionsrätts 
medlemsföreningar: FUB och RSMH.

– Jag har alltid ansett att FUB är en 
stark organisation som gör ett bra och 
viktigt jobb. Jag har vänner som har 
barn med utvecklingsstörning och har 
följt organisationens arbete via dem. 
Mitt medlemskap där bottnar i per-
sonliga erfarenheter och är ett sätt 
att stötta FUBs arbete. Medlemskapet 
i RSMH handlar framförallt om ett 
intressepolitiskt engagemang, säger 
Lars Ohly och fortsätter:

– Psykisk ohälsa går ofta hand i hand 
med utanförskap, marginalisering och 
fattigdom. Många med funktionsned-
sättning mår allt för ofta psykiskt dåligt 
på grund av dessa faktorer. Därför måste 
vi bland annat jobba hårt för att fler ska 
få tillträde till arbetsmarknaden, få lön 

och kunna försörja sig på ett anstän-
digt sätt. Alla måste få en möjlighet 
att arbeta 100 procent av sin förmåga. 

Rätten till försörjning
Därför tänker Lars Ohly även driva 
frågor om jobb och försörjning på 
ett tydligt sätt. Han hoppas på fler 
jobbskapande satsningar för perso-
ner med funktionsnedsättning. Ett 
sätt menar han är att se över dagens 
lönebidragssystem. 

– Systemet behöver utformas så 
att fler omfattas av möjlighet att 
erhålla lönebidrag, men även så att 
det stimulerar arbetsgivare till att 

vilja anställa fler personer med funk-
tionsnedsättning. Här finns mycket 
kvar att göra, konstaterar han. 

När det gäller propositionen om 
funktionshinderpolitiken, som reger-
ingen nyligen lade fram, konstaterar 
han att den rymmer många fina ord och 
ambitioner, men alltför lite konkret. 

– Det finns ett uttryck: ”Välviljans 
tyranni”, som jag tycker är användbart 
i det sammanhanget. Alla är ”för” i 
ord, men när det kommer till konkreta 
åtgärder finns mycket mer att önska sig. 

Du tillträder samtidigt som Handi-
kappförbunden, HSO, byter namn till 
Funktionsrätt Sverige, hur ser du på det 
och namnbytet?

– Det känns extra roligt att kliva in 
just nu. Namnet Funkionsrätt Sverige 
innefattar en ytterligare dimension. 
Det är en tydlig signal om att bredda 
fokus till att omfatta mänskliga rättig-
heter och ett samhälleligt perspektiv. 
Alla ska ha rätten att vara delaktiga i 
samhället på lika villkor. 
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS

FOTO: FUNKTIONSRÄTT SVERIGE

”FUB gör ett väldigt bra arbete”
Lars Ohly, nytillträdd ordförande för Funktionsrätt Sverige

 Hedrande och spännande. Så kommenterade Lars Ohly, nytillträdd ordförande för Funktionsrätt 
Sverige, sitt nya uppdrag. Han efterträder HSO, Handikappförbundens tidigare ordförande Stig 
Nyman. När Unik når Lars Ohly har det bara gått några dagar efter att han valts till ordförande 

för Funktionsrätt Sverige. Valet skedde i samband med att förbundet bytte namn från 
Handikappförbundet till Funktionsrätt Sverige i mitten av maj.

Lars Ohly, ordförande Funktionsrätt Sverige

 Sedan 1942 har vi bidragit till vik-
tiga samhällsförändringar. Per so-
ner med funktionsnedsättning 

har fått starkare rättigheter inom alla 
samhällsområden. När vi nu byter 
namn till Funktionsrätt Sverige är det 
för att stärka vår koppling till mänsk-
liga rättigheter. Grunden för vårt 
arbete är Förenta Nationernas, FN:s, 
konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning, Funktion-
rättskonventionen.

Funktionsrätt Sverige  
– Handikappförbundens nya namn

I maj bytte Handikappförbunden namn till Funktionsrätt Sverige. Till ny ordförande valdes 
Lars Ohly. Han efterträder därmed Stig Nyman, som varit ordförande sedan 2015.

Vi hoppas att vår regering lyssnar!
Funktionsrätt Sverige och våra medlems-
förbund, med sammanlagt 400 000 med-
lemmar fortsätter nu kampen för ett 
samhälle för alla. 

Funktionsrätt Sverige 
www.funktionsratt.se

Med begreppet funktionsrätt tar vi 
ett steg framåt, i vårt eget sätt att tänka 
och i det allmänna samtalet. Med star-
kare betoning på alla människors rätt 
till ett fungerande samhälle. 

Funktionsrätten – rätten att fungera 
i samhällslivets alla delar på lika villkor 
– handlar om att alla människor fullt 
ut ska kunna ta del av sina mänskliga 
rättigheter.

På vårt 75-års jubileum den 19 maj 
talar bland andra Daniela Bas, FNs före-
trädare för funktionsrättsfrågor. Vi vet 
att hon kommer att både hylla och kri-
tisera Sverige för hur vi efterlever Funk-
tionsrättskonventionen. 

inte nödvändigtvis den som avgör om huvudmannen tillför-
säkras goda levnadsförhållanden.

Vi kräver att beslutfattarna lyssnar på FUB som en röst för 
våra medlemmar innan förhastade beslut fattas. Vi är överty-
gade om att föräldrar och andra nära anhöriga även i fortsätt-
ningen har en stor och viktig uppgift att fylla som gode män 
för personer med utvecklingsstörning. 

Brastad den 21 maj 2017

Thomas Jansson, FUB för Riksförbundet FUB förbundsstämma,
ordförande för Riksförbundet FUB

Låt anhöriga få fortsätta  
vara gode män

UTTALANDE FRÅN FÖRBUNDSSTÄMMAN

Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utveck-
lingsstörning, samlat till förbundsstämma i Brastad, Bo-
huslän, har med stor oro tagit del av diskussionen om en 
förändring av reglerna för godmanskap.

För många av våra medlemmar är det av största vikt att den 
som förordnas till god man har synnerligen god person-
kännedom, framför allt om uppgifterna att sörja för per-
son och bevaka rätt ska kunna fullgöras. Det handlar exem-
pelvis om att förstå vad en person önskar som är beroende 
av alternativ kompletterande kommunikation, exempel-
vis bild- och symbolstöd, gester eller åtbörder, för att göra 
sig förstådd. Detta innebär att det ofta är en nära anhörig, 
med ett stort engagemang för och mångårig kunskap om 
huvudmannen, som är mest lämpad som god man.

Vi ser med stor oro på en utveckling mot professionella 
gode män vars fokus ligger på att ansvara för huvudmän-
nens ekonomi. Det är bara en av tre viktiga uppgifter och 
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personlig assistans:  
”Jobbet som personlig assistent har gjort 

mig mer ödmjuk och empatisk” 
– Jag har lärt mig mycket i det här jobbet och fått andra perspektiv i livet. Min viktigaste uppgift är att vara lyhörd för Pias behov i stunden.  

Att få följa Pias utveckling känns meningsfullt varje dag, säger Ann-Britt Olausson, som varit personlig assistent till Pia i 22 år.

 När Ann-Britt Olausson började 
arbeta hos Pia hade hon över-
huvudtaget inte tänkt jobba 

med personer som hade så omfattande 
funktionsnedsättningar som Pia, som 
saknar tal och behöver hjälp 24 timmar 
om dygnet.

– Pia och jag klickade direkt. Nu har 
jag arbetat här i 22 år. Med åren har jag 
utvecklat lyhördhet, tålamod och en 
förmåga till större närvaro. Något som 
är en stor tillgång i livet. 

– Det finns många fördelar med att 
jag haft möjlighet att lära känna Pia 
så väl. Numera kan jag tolka varje liten 
signal från Pia. Tack vare det får hon 
tveklöst sina behov väl tillgodosedda. 
Vi är dessutom flera assistenter som 
jobbat länge hos Pia och trivs bra. Det 
här jobbet är verkligen meningsfullt 
och utvecklande, poängterar Ann-Britt 
Olausson. 

Pias armar och ben
Det räcker inte att läsa en bok om hur 
man ska vara som personlig assistent, 
och arbeta efter en punktlista. Det 
handlar om att bygga en tät relation 
där man utvecklar en extrem lyhördhet 
för brukaren ifråga, menar Ann-Britt 
som pekar på att arbetet som personlig 
assistent innefattar många olika roller; 
till arbetsgivaren, till Pias föräldrar, till 
kollegor och till brukaren. 

– Självfallet spelar arbetsgivarens 
förhållningssätt in på trivseln, så är det 
ju på alla jobb. Samtidigt är samspelt 
med de andra assistenterna väldigt 
avgörande, både för min trivsel, men 
framförallt för Pias. Fokus måste ju hela 
tiden ligga på Pia, och inte på assisten-
ternas arbetsrelationer. Tack vare att 

Pia Johansson på en av sina semestrar utomlands. Hon älskar värme och att bada. Tack vare att hon 
kan ta med sina personliga assistenter är resorna möjliga. Här njuter Pia av badet tillsammans med 
assistenten Ann-Britt Olausson.

vi har kontinuerliga samtal med Pias 
mamma Elaine Johansson, där allt är 
väldigt tydliggjort med scheman och 
långsiktig planering för Pia, så funge-
rar det väldigt bra. 

En av de saker som Ann-Britt Olaus-
son lyfter fram som en lärdom i jobbet 
är att tvingas släppa all prestige. 

– Här finns inget av den prestige 
som råder på många arbetsplatser. Man 
måste inte visa sig duktig i den bemär-
kelsen, snarare handlar det om att vara 
extremt lyhörd för Pias behov. Det kan 
man bara vara genom att själv vara väl-
digt mycket ”här och nu”, säger Ann-
Britt och fortsätter: 

– Min uppgift är att vara Pias armar 
och ben. Hon behöver hjälp med precis 
allt. Som assistenter ska vi bidra till att 
hon får ett bra socialt liv, men också en 
god hälsa, såväl fysiskt som psykiskt, 
vilket innefattar bra kost och menings-
fulla aktiviteter. 

Tack vare att Ann-Britt jobbat så 
länge hos Pia har hon kunnat följa 
henne från ung vuxen till en äldre fullt 
utvecklad kvinna. 

Rymmer även 47 års livs-
erfarenhet
– Även om Pia har en funktionsnedsätt-
ning, som gör att hon rent intellektu-
ellt är som en två-åring, så får vi aldrig 
glömma att hon är en kvinna med 47 
års livserfarenhet. Det är också en vik-
tig balansgång i jobbet och kräver en 
fingertoppskänsla. Just det går förlo-
rat vid många byten av assistenter, som 
tycks bli mer och mer vanligt idag. 

– Även om jag jobbat länge hos Pia, 
så tycker jag fortfarande att jag växer 

med jobbet lite för varje dag. Jag måste 
alltid ge akt på mig själv, att jag inte 
trampar fel, utan alltid bemöter Pia 
med respekt. Att jag inte stressar, utan 
är följsam och går i hennes tempo, 
säger Ann-Britt.

Pratar om allt
Hon berättar att hon alltid pratar med 
Pia om allt. Även om Pia själv saknar 
språk och inte kan svara, så försöker 
Ann-Britt ha ögonkontakt och hela ti-
den prata om olika saker. 

– Jag pratar om hur vi vattnar blom-
mor, lagar mat, vilken musik vi ska 
spela med mera. Det pågår en kommu-
nikation hela tiden och jag ser i Pias 
ögon hur hon reagerar. Därför är jag 
mån om ögonkontakten. 

Väldigt mycket handlar om att ha 
tålamod, att vänta in och att prova sig 
fram. 

– Det märks direkt på Pia om något 
är fel eller om hon inte tycker om vissa 
saker. Då handlar det om att börja om, 
leta i minnet och göra om. Min vikti-
gaste uppgift är att vara lyhörd för Pias 
behov i stunden. 

Och Ann-Britt Olausson är övertygad 
om att jobbet som personlig assistent 
gjort henne mer ödmjuk och empatisk. 

– Tillsammans med Pia lever jag i ett 
lugnare tempo. Jag hinner känna efter, 
släpper all prestige och utvecklar en 
lyhördhet för andra människors behov. 
De kunskaperna och erfarenheterna är 
jag väldigt tacksam för. 

TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS

FOTO: PRIVAT

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

Ann-Britt Olausson berättar att hon pratar med Pia om allt. – Jag är mån om att ha ögonkontakt med 
Pia, då hon saknar språk och inte kan svara själv. Men jag kan tolka mycket genom ögonkontakten.
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 Pia är 47 år och bor i en egen lägen-
het, som är ett del av ett koope-
rativ, med tre lägenheter och 

gemensamma umgängesytor. Koopera-
tivet bildades på 90-talet av några för-
äldrar, däribland Elaine Johansson, vars 
barn hade någon funktionsnedsättning 
och var i behov av ett eget boende. 

– Vi har alltid varit noga med att 
ha en tydlig arbetsgivarroll gentemot 
våra assistenter. Jag försöker alltid att 
tänka på att inte blanda ihop min roll 
som mamma och arbetsgivare. Exem-
pelvis skulle jag aldrig drömma om att 
bli väninna med någon av mina assis-
tenter. Det är ohållbart i längden. När vi 
umgås med Pia gör vi det som föräldrar, 
skulle det behövas har vi med assisten-
terna, säger Elaine Johansson.

Måste visa tillit
I egenskap av arbetsgivare har hon satt 
upp några viktiga förhållningsregler, 
för att underlätta arbete för Pias per-
sonliga assistenter:

– Jag är alltid tydlig med vilka för-
väntningar vi har på assistenterna. Vi 
springer inte i Pias lägenhet och kon-
trollerar hur de jobbar. Man måste låta 
dem jobba i lugn och ro, och ha tillit 
till att de klarar sitt jobb. De vet var jag 
finns, om de skulle behöva få tag i mig.

Elaine Johansson poängterar att de 
faktiskt valt assistenterna noga, utifrån 
kompetens och personlighet. 

– De är handplockade för sina jobb 
och då måste man visa att man har 
förtroende för dem och deras sätt att 
arbeta. Att arbeta som personlig assis-
tent är ett självständigt jobb, man 
måste vara lyhörd för den personen 
man ska jobba med, och kunna fatta 
egna beslut. 

Hon pekar också på hur viktigt det 
är med regelbundna assistentmöten, 
som innefattar dels hur assistenterna 
upplever sin arbetssituation, dels beho-
ven kring Pia. 

Återkopplingarna innefattar fasta 
punkter som stäms av, exempelvis: 
• Hur har tiden sedan senast varit. 
• Hur fungerar schemat. 
• Hur lägger vi upp schemat tillsam-

mans.
• Hur vill ni ha semester osv. 
• Fungerar ansvarsområdena, är det 

något som behöver ändras?

– Alla assistenter har fasta ansvarsom-
råden för att det ska fungera maximalt 
för Pia. Det kan till exempel handla om 
vem som köper kläder, handlar, föl-
jer med till läkaren med mera. Där är 
också återkopplar till mig viktiga. 

personlig assistans:  
Kontinuiteten är ovärderlig

– Tryggheten som följer av att Pias personliga assistenter 
arbetat länge med henne är ovärderlig. Det har gett Pia en 
extra möjlighet att få sina behov väl tillgodosedda, och oss 

föräldrar tid till att vara föräldrar och tid till våra egna liv, 
konstaterar Elaine Johansson, mamma till Pia, och ordförande 

i FUB Västra Götaland. 

Delaktiga i besluten
Nu var det länge sedan Elaine behövde 
anställa någon ny assistent till Pia. Men 
vid nyanställningar har hon alltid låtit 
de andra assistenterna vara delaktiga i 
besluten och kunnat påverka vem som 
ska få jobbet. 

– Jag använder mig alltid av de assis-
tenter som jobbar med Pia. Tack vare 
att de jobbat så länge har de en djup 
vardagskunskap om henne och vet hen-
nes behov och de kan också visa en posi-
tiv bild av yrket för nya blivande assis-
tenter, berättar hon och fortsätter:

– Struktur tror jag är a och o, beto-
nar Elaine Johansson och konstaterar 
att hon aldrig skulle kunnat lägga så 
mycket energi inom FUB och HSO Väs-
tra Götaland, som hon nu kunnat.

– Kontinuiteten med våra assistenter 
bidrar till att vi kan leva ett så normalt 
liv det bara går, när man har vuxna 
barn med funktionsnedsättning. Utan 
det hade mitt fokus helt och hållet 
behövts för att Pia skulle ha en bra var-
dag, nu kan vi istället lägga den ener-
gin på våra jobb och framförallt att få 
vara föräldrar till Pia på samma villkor 
som andra. 

TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS

FOTO: PRIVAT

Pia njuter av att få vara på solsemester. Tack vare 
sina assistenter kan hon göra resor utomlands.

Pia och Elaine Johansson.

DEBATT

 Hur kan en svensk myndighet, För-
säkringskassan, komma undan 
all kritik trots att den har ansvar 

för alla beslut som fattas i ärenden om 
personlig assistans? Saken blir inte 
bättre av att myndigheten agerar på 
klara order från ansvarig minister. Det 
är skrämmande att samhällsdebatten 
blivit vinklad genom att personer med 
funktionsnedsättningar framställs som 
fuskare, ännu värre att beskyllningarna 
görs på helt felaktiga grunder.

Få saker får sådant genomslag i 
samhällsdebatten och fastnar i männ-
iskors medvetande som sifferuppgif-
ter byggda på experters beräkningar. 
Det går snabbt att förvandla uppskatt-
ningar i runda tal till sanningar, och 
ta dem som utgångspunkt för politiska 
förslag och beslut. Just detta har inträf-
fat i frågan om stöd till människor med 
funktionsnedsättningar, ett område 
där Sverige varit ett föregångsland 
med den banbrytande och världsunika 
Lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS). 

Det övergripande målet att personer 
med funktionsnedsättning ska ha rätt 
till ett liv som andra med full delaktig-
het i samhället har successivt bleknat 
bort. I stället har barn, ungdomar och 
vuxna i behov av insatser från samhäl-
let utpekats som fuskare, som överut-
nyttjar generösa bidragsregler och sys-
tematiskt vilseleder myndigheterna.

Det är dags att sluta tala om 
människor med funktionsnedsätt-
ningar som fuskare. Varje politiker 
och offentlig tjänsteman som under de 
senaste åren med falsk exakthet använt 
sig av uppgifter på decimalen och mil-
jonen när om hur mycket av assistan-
sersättningen som betalats ut på felak-
tiga grunder har anledning att be om 
ursäkt. Ja, det förekommer fusk med 
assistansersättning, precis som det fus-
kas med andra socialförsäkringar som 
sjukförsäkringen och vab-ersättningen. 

Sluta tala om människor med 
funktionsnedsättning som fuskare
Vad politikerna borde diskutera är inte assistansfusket, vars omfattning ingen känner, utan hur 
lagen ska återställas och ge människor med funktionsnedsättning inte bara ett uthärdligt utan 
ett gott liv. Den uppmaningen riktar Thomas Jansson, ordförande för FUB, till Sveriges politiker.

Ja, det finns assistansbolag som är ose-
riösa och ser möjligheter att sko sig. 
Ingen förnekar behovet av mer genom-
tänkta regler och striktare kontroll på 
assistansområdet.

De beräkningar som ligger till grund 
för tvärsäkra uttalanden om fusk och 
överutnyttjade har gjorts med en metod 
som saknar värde på samhällsvetenska-
pens område. Den så kallade expertme-
toden, EEM (Expert Elicitation Method), 
är användbar när det handlar om na-
turvetenskap, exempelvis om att med 
utgångspunkt i säkra observationer av 
berggrundens hållfasthet beräkna ris-
kerna vid slutförvaring av radioaktivt 
avfall. Hur svenska myndigheter kunde 
få för sig att samma metod utan pro-
blem skulle kunna tillämpas för att 
uppskatta omfattningen av fusk på as-
sistansersättningens område är en gåta. 

Två statsvetare i Lund, Niklas Alter-
mark och Hampus Nilsson, har under-
sökt hur forskare världen över ser på 
EEM. Ingenstans har de hittat bevis för 
att metoden kan utnyttjas för bedöm-
ningar av sådant som har med mänsk-
ligt beteende att göra. Dessutom kan 
de visa att seriösa användare av EEM 
på naturvetenskapens område är noga 
med att påpeka att den inte ger exakta 
svar, utan i bästa fall runda uppskatt-
ningar som måste omgärdas med rejäla 
säkerhetsmarginaler. Som kontrast har 
beräkningarna om assistansfusket, som 
alltså över huvud taget inte borde ha 
gjorts med hjälp av EEM, torgförts som 
fakta och tagits som utgångspunkt för 
beslut som försvårat tillvaron för mäng-
der av männivskor med funktionsned-
sättning och deras anhöriga.

Den överdrivna fokuseringen på as-
sistansersättningen i allmänhet och 
fusket i synnerhet har gjort att de stora 
problemen med hur LSS tolkas av såväl 
kommuner som domstolar kommit i 
skymundan. 

Bland medlemmarna i FUB, För barn, 
unga och vuxna med utvecklingsstör-
ning, finns åtskilliga som är beroende 
av personlig assistans för att klara det 
dagliga livet. Men ännu flera drabbas av 
neddragningarna inom de övriga områ-
den som LSS täcker. Våra medlemmar 
behöver väl fungerande grupp bostäder 
där den finstämda balansen mellan 
gemenskap och liv på egna villkor upp-
rätthålls. De behöver ledsagning och 
kontaktpersoner för att få en fritid 
värd namnet och seriöst arbetande dag-
liga verksamheter som tar till vara vars 
och ens förmågor. För att nämna några 
exempel.

Vad FUB liksom övriga organisatio-
ner inom funktionshindersområdet, 
vänder sig emot är den ensidiga foku-
seringen på besparingar såväl i den 
politiska debatten som i den LSS-utred-
ning som efter lång väntan tillsattes 
för snart ett år sedan. Och inte minst 
att förekomsten av fusk används som 
motiv för att försvåra för våra medlem-
mar och deras familjer att leva något 
som liknar ”ett liv som andra” med 
åtminstone en viss ”delaktighet i sam-
hället”.

Nedrustningen av LSS har gått 
snabbt över hela linjen. Vad politi-
kerna borde diskutera är inte assistans-
fusket, vars omfattning ingen känner, 
utan hur lagen ska återställas och ge 
människor med funktionsnedsättning 
inte bara ett uthärdligt utan ett gott 
liv. Det har vi råd med i Sverige. Och i 
den diskussionen vill FUB ta aktiv del. 
Om Sverige ska tas på allvar av världs-
samfundet måste vi börja efterleva FN:s 
deklaration om mänskliga rättigheter. 
Ja, de gäller även i Sverige - och för alla 
medborgare.

THOMAS JANSSON, FÖRBUNDSORDFÖRANDE FÖR 

RIKSFÖRBUNDET FUB, FÖR BARN, UNGA OCH 

VUXNA MED UTVECKLINGSSTÖRNING
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 Första föreläsare var Malin  Nystrand, 
LSS-läkare, som berättade om hur 
man ska arbeta för att personer 

med utvecklingsstörning ska få bra 
bemötande och vård med hög kvalitet. 
Läs mer om Malin Nystrand i Uniks 
temanummer: Unik Special Hälsa och 
Sjukvård nr 1 2015. 

Susanne Bäckström från DART talade 
om hur man på bästa sätt kan förbe-
reda personer med utvecklingsstörning 
inför ett läkarbesök. Hon visade även 
olika stöd som finns att tillgå på DART, 
bland annat KomHIT, som är ett kom-
munikationsstöd i vårdsituationer. 

Läs mer www.dart.se
På plats fanns också Goa Gänget från 

Lysekil, som satte fart på deltagarna 
med ett motions- och dansprogram. 

På lördag kväll visades filmen ”The 
Ambassadors” om Come Togethers resa 
när de svenska ambassadörerna Joanna, 
Viktor, Victoria och Axel mötte ungdo-
mar med funktionsnedsättningar i Tan-
zania. 

Tema LSS:
FUBs ombudsman Eva Borgström be-
rättade om FUBs LSS-arbetsgrupp, som 
bland anordnar fem LSS-dagar under 

året runt om i landet. Syftet är att få un-
derlag till påverkansarbetet gentemot 
den pågående LSS-utredningen. LSS-ar-
betsgruppen ger också underlag till 
Funktionsrätt Sveriges arbetsgrupp och 
expert i LSS-utredningen, Pelle Kölhed.  

Thomas Jansson berättade i sin 
tur om referensgruppens möten med 
LSS-utredningen och uppmanade alla 
att delta: 

– Mejla era historier och erfaren-
heter till LSS@fub.se så att vi kan ta 
med det både i FUB:s LSS-arbetsgrupp 
och så att jag kan ta det med på refe-
rensgruppens möten, uppmanade han.

LSS-frågor i fokus  
på årets Förbundsstämma

Den 19–21 maj var årets förbundsstämma med Forum FUB.  
Forum FUB hade två teman: ”Hälsa och LSS”. 

Förbundsordförande Thomas Jansson hälsade alla de cirka 120 deltagarna 
välkomna och berättade att årets stämma skulle ha tonvikt på LSS-frågor,  

och den pågående LSS–utredningen. 

Samtal mellan Gert Iwarsson, Thomas 
Jansson och Maria Sundström. 

Judith Timoney.
Anne Leffler.

Malin Nystrand, Maria Alm och i bakgrunden 

Lennart Björk

Deltagare i Goa Gänget från Lysekil. Gruppsamtal om LSS-frågor.

FÖRBUNDSSTÄMMAN

Kanslichef Maria Sundström berät-
tade om riksförbundets ekonomi och 
organisation. 

Riks-Klippans ordförande Anna Hil-
dingsson rapporterade från Riks-Klip-
pans arbete det senaste året. Även där har 
LSS-frågorna varit i fokus. Styrelsen har 
även planerat Klippans namnbyte till Inre 
Ringen Sverige. 

Förbundsstyrelsen fick två nya ledamö-
ter Monica Gebart från Vilhelmina och 
Therese Nilsson, från Mellanskåne.

Elaine Johansson fick Hederspriset
Hederspriset gick i år till Elaine Johans-
son, ordförande för FUB Västra Götaland, 
tidigare förbundsordförande och aktiv i 
FUB sedan många år .

Förutom en FUB-nål av guld får heders-
pristagaren också 10 000 kronor till något 
viktigt ändamål. Elaine Johansson blev 
glad och väldigt överraskad. Pengarna 
tänker hon använda till något som gagnar 
personer med flerfunktionsned sättning.

Läs mer på www.fub.se om förbunds-
stämman 2017 och några viktiga beslut 
som fattades där. Ett beslut var att för-
bundsstämman ska hållas vartannat år 
från och med 2018.
FOTO: MARIA SUNDSTRÖM OCH VICTORIA SJÖSTRÖM

Den nya styrelsen. Från vänster på bilden: Jan-Åke Wendel, Gert Iwarsson, Pentti Lamberg, Monika Gebart, Stefan Römer, 
Therese Nilsson, Anna Hildingsson, Elisabeth Sandlund, Monica Stjernsten, Annelie Sylvén Troedsson, Thomas Jansson. 
Saknas på bilden: Lillemor Holgersson.

Kerstin Tegnér och Ida Wahman.
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PERSONLIG ASSISTANS

– en kritisk granskning av regeringens direktiv till 

LSS-utredningen

En rapport av Bengt Westerberg

Får assistansberättigade för 
många timmar?
Regeringen anser att det ökade an-
talet timmar i assistansersättningen  
i väsentlig utsträckning beror på över-
utnyttjande. Det framkommer både  
i direktiven till LSS-utredningen och  
i regleringsbrev till Försäkringskassan. 
Westerberg förklarar att tesen om över-
utnyttjande kommer från Utredningen 
om assistansersättningens kostnader 
(SOU 2012:6, sid. 321 ff) från år 2012. Ut-
redningen antog att antalet timmar år 
2004 var �rätt� och att ökningen däref-
ter var ett uttryck för överutnyttjande. 
Bengt Westerberg påpekar att det na-
turligtvis aldrig helt kan uteslutas att 
enskilda eller assistansanordnare, för 
deras räkning, kan överdriva behoven. 
Fast då är det viktigt att påminna sig att 
det inte är de som beslutar om antalet 
timmar. Det gör Försäkringskassan.

Timökningen kan även förklaras 
med ökade behov. Andelen personer 
från grupp 1 i personkretsen, där per-
soner med utvecklingsstörning ingår, 
har ökat och andelen från grupp 3 har 
minskat. Både ändringar i assistans-
populationen och en anpassning till 
verkliga behov kan, enligt Westerberg, 
förklara att andelen vuxna som bevil-
jas assistans all vaken tid har ökat från 
15 procent år 1994 till 67 procent år 
2014. Detsamma kan förklara att ande-
len av alla timmar som är dubbelassis-
tans under samma period har ökat från 

Ny rapport av Bengt Westerberg

någon enstaka procent till 56 procent 
år 2016. Westerberg bedömer att de här 
två faktorerna kan förklara uppemot 
50 procent av timökningen sedan refor-
mens början. 

Övriga LSS-insatser ska bli mer 
ändamålsenliga
Av direktiven till LSS-utredningen fram-
går att kvaliteten i flera av de övriga 
LSS-insatserna behöver förstärkas. Re-
geringen skriver också att de behöver 
bli mer �träffsäkra. FUB har vid flera 
tillfällen påtalat, till nuvarande och 
tidigare regeringar, att det finns kvali-
tetsbrister i ett flertal LSS-insatser. Men 
tyvärr, skriver Westerberg och FUB kan 
bara hålla med, verkar skälet till reger-
ingens önskan om ökad kvalitet och 
träffsäkerhet för övriga LSS-insatser 
framför allt handla om att personer 
med assistansersättning i stället ska 
 efterfråga dessa andra insatser.

Ökat ansvar för anhöriga
Vid bedömningen av barnets eller den 
unges behov av personlig assistans ska 
det bortses från den omvårdnad som 
vårdnadshavare normalt ska stå för en-
ligt Föräldrabalken. Men det framgår 
inte av LSS eller lagens förarbeten hur 
vårdnadshavarens ansvar ska avgrän-
sas och bedömas. Enligt direktiven ska 
LSS-utredarna undersöka hur vårdnads-
havares ansvar tydligare kan regleras 
kopplat till bedömningen av behovet av 
personlig assistans. 

Den 13 juni bjöd Bengt Westerberg in till ett seminarium om 
sin nya rapport Personlig assistans – en kritisk granskning av 

regeringens direktiv till LSS-utredningen. Åtskilliga representanter för 
funktionshinderrörelsen, assistansanordnare, journalister och en och 
annan riksdagledamot syntes i konferenslokalen på Finlandshuset i 
Stockholm. Arbetet med rapporten har stöttats av tolv brukar- och 
anordnarorganisationer, varav Riksförbundet FUB är en. Rapporten 

utgår ifrån direktiven för den pågående översynen av LSS och 
assistansersättningen. Nedan görs ett referat av rapportens innehåll:

 En central utgångspunkt i direk-
tiven till LSS-utredningen är att 
kostnadsutvecklingen för assis-

tansersättningen är ohållbar och måste 
brytas. År 1995 var kostnaden för den 
statliga assistansersättningen cirka 
3,5 miljarder kronor. Tjugo år senare, 
hade kostnaderna ökat till 30 miljar-
der kronor. Bengt Westerberg anser, till 
skillnad från regeringen, att det är en 
rimlig ökning. Han förklarar kostnads-
ökningen med framför allt följande tre 
faktorer:
• Ökade faktorkostnader, främst de 

personliga assistenternas löner un-
der den aktuella 20-års perioden. 
Faktorkostnaderna ökade med cirka 
84 procent under åren 1995-2015.

• Antalet personer med assistans-
ersättning har ökat från 7 300 år 
1995 till 16 000 år 2015. Befolk-
ningen ökade under samma period 
från 8,8 miljoner år 1995 till 9,9 mil-
joner år 2015. LSS personkrets som 
andel av befolkningen var ungefär 
0,5 procent år 1995 och 0,8 procent 
år 2015.

• Den allmänna standardutvecklingen 
i samhället (reallöneutvecklingen) 
som främst kommit målgruppen 
till godo genom ökat antal timmar 
med personlig assistans. Antalet tim-
mar per assistansanvändare har ökat 
från 69 timmar i veckan år 1995 till 
127 timmar i veckan år 2015, dvs. en 
84 procentig ökning. 

PRESSTOPP

Utifrån regeringens intention att 
minska kostnaderna för assistans-
ersättningen, befarar Bengt Westerberg 
att regeringen vill se en reglering som 
innebär ett ökat ansvar för vårdnads-
havarna. Inspektionen för socialförsäk-
ringen, ISF, har visat att av dem som 
har blivit av med sin assistansersätt-
ning, är det närmare 25 procent som 
inte har fått några insatser enligt LSS 
eller  Socialtjänstlagen, SoL (ISF, 2014). 
 Westerberg drar slutsatsen att det troli-
gen har inneburit att de anhöriga har 
tvingats ta ett större ansvar. 

Personkretsindelningen ska ses 
över
Av utredningsdirektiven framgår att 
personkretsindelningen ska ses över. Ut-
redaren ska analysera i vilken utsträck-
ning dagens personkretsindelning har 

Livets möjligheter
Nationell konferens 23–24 april 2018

Clarion Hotell Stockholm 
En konferens för anhöriga, personal och beslutsfattare.

Konferensen belyser olika problemställningar, ökar kunskapen 
och förståelsen för personer med flerfunktionsnedsättning. 
Konferensen ger möjlighet att inspireras och lära av varandra, 
främja utbyte av erfarenheter och se de möjligheter som finns 
för personer med flerfunktionsnedsättning och anhöriga att 
leva ett gott liv. 

För information se;

www.anhoriga.se/konferenser

påverkat tillgången till LSS-insatser och 
kostnadsutvecklingen, för insatserna 
i LSS generellt och särskilt för insat-
sen personlig assistans. 1989 års han-
dikapputredning räknade med att per-
sonkretsen för LSS uppgick till drygt 
1,2 procent av befolkningen, vilket då 
motsvarade drygt 100 000 personer. An-
talet personer som omfattades av Om-
sorgslagen, som föregick LSS, var cirka 
37 000. Utvidgningen av personkretsen 
beräknades alltså omfatta ytterligare 
drygt 60 000 personer. Men det är färre 
än vad som uppskattades då, som har 
LSS-insatser idag. Till skillnad från as-
sistansersättningen, där fler än vad som 
beräknades har insatser. 

Westerberg visar att av de personer 
som idag har LSS-insatser, tillhör cirka 
63 000 personkretsens grupp 1, dvs. 
personer som har utvecklingsstörning, 

autism eller autismliknande tillstånd. 
2 000 personer tillhör grupp 2, dvs. per-
soner som har förvärvade hjärnskador. 
Medan 15 000 personer tillhör person-
kretsens grupp 3, dvs. personkretstill-
hörigheten grundas på en bedömning 
av funktionsbehovet, inte en medicinsk 
diagnos. 

Bengt Westerberg spekulerar över 
vad ökningen i grupp 1 beror på och 
menar att en del sannolikt kan för-
klaras av befolkningsökningen och en 
ökad förväntad levnadsålder. En annan 
förklaring är att fler personer idag diag-
nosticeras med autism och autismlik-
nande tillstånd. Medan tolkningen av 
vilka som tillhör personkretsens grupp 
3 har blivit långt mer restriktiv än vad 
som avsågs när LSS kom till. 
EVA BORGSTRÖM, OMBUDSMAN FUB



4 2  ·  U N I K U N I K  ·  4 3

 resningsansökan så hade Försäkringskassan fått backa på 
många beslut. Det känns som om politikerna har varit framme 
med sitt pekfinger.

Kränkande och riskfylld behandling
Det kommer många rapporter kring vikten av att leva upp till 
LSS-lagstiftningen, så här innan sommaren. Det är bara att 

 hoppas att det finns besluts-
fattare som läser dessa rappor-
ter. Det viktigaste är att dom 
tar till sig av innehållet och 
gör något åt den katastrofala 
situationen som många av våra 
medlemmar och deras nära 
och kära befinner sig i. Följden 
av att man inte följer  lagen blir 
istället att medborgare med 
funktionsnedsättning  utsätts 

för kränkande såväl som många gånger riskfylld behand-
lingen. Det är även här hög tid för en offentlig ursäkt från re-
geringen och ansvarig minister, för att man inte följer lagen.

Hoppas på ledsagning
Nu när sommaren närmar sig och det går mot varmare tider 
är min förhoppning, att alla som vill får komma ut i den till-
tagande värmen och ges möjlighet att känna den tidiga som-
marens härliga dofter. För många är förutsättningen att man 
får ledsagning, en rättighet enligt LSS-lagstiftningen. Vi kan 
bara hoppas på det bästa, så att alla kan njuta av försommaren 
och ha roligt. 

Men tänk på att solen bränner på bra så här års. Så var  
försiktiga!

 Hur kan det exempelvis komma sig att man i myndig-
hetssverige kan använda en helt obeprövad och ove-
tenskaplig metod för att undersöka hur stor brottslig-

heten är i assistansersättningssystemet? Följden av detta har 
blivit katastrofal, där man skapat en syn på personer med 
funktionsnedsättning som brottslingar, som bara vill få ut 
så mycket pengar som  möjligt av Försäkringskassan. Allmän-
heten har fått en bild av att många 
med funktionsnedsättningar är 
fuskare/ brottslingar. 

Ansvarig minister bär ett 
stort ansvar
Detta måste Försäkringskassan 
be om ursäkt för! Här bär ansva-
rig minister Åsa Regnér ett stort 
 ansvar, eftersom det är hennes be-
slut som Försäkringskassan följer. 
Om Regeringen menar det minsta allvar med att värna LSS, så 
är det upp till bevis NU!

Kommunernas ekonomi  i Sverige belastas hårdare när per-
soner med assistans hamnar under 20 timmar, och ansvaret 
för bistånd vältras över på just kommunerna. Detta har haft 
till följd att omfattningen av andra LSS-insatser har minskat. 
Många kommuner har det redan tufft ekonomiskt, och ju 
längre besparingarna inom assistansen får fortgå desto tuffare 
blir det.

Nekat FUB en resning
Nu kan man till och med misstänka att rättsväsendet låter sig 
påverkas av politiken, då man nekat FUB en resning i högsta 
förvaltningsrätten, när det gäller ett principiellt viktigt fall.

Domen gäller ett avslag vad gäller assistans med inslag av 
medicinskt övervakande karaktär. Detta kan tyvärr komma 
att slå hårt mot våra medlemmar. Hade vi fått igenom vår 

Försäkringskassan måste be  
om ursäkt!

Nu har vi kommit till en gräns när Sverige på allvar måste skämmas  
för vad personer med funktionsnedsättning utsätts för.  

Mänskliga rättigheter verkar inte gälla i Sverige.

Thomas Jansson 
Förbundsordförande FUB
e-post: thomas.jansson@fub.se
tel: 08-508 866 46

LEDARE

”Om Regeringen menar  
det minsta allvar med att 

värna LSS, så är det  
upp till bevis NU!”

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB org.nr 1614120-3 med säte i Helsingfors (adress till huvudkontoret är Ängsporten 4, 02200 Esbo, Finland), som i Sverige representeras av WaterCircles 
Sverige AB org.nr 556807-9056 (postadress Box 1014, 164 21 Kista, Isafjordsgatan 35, tel. 08-517 29 600, info@watercircles.se). WaterCircles är anknuten försäkringsförmedlare till If.

»Hjälpmedel
Låg självrisk på hjälpmedel för syn- 
eller hörselfel i hemförsäkringen.

»Anpassad bil
Försäkring av hela bilen utan 
premiepåslag för anpassad bil.

»LSS-ärenden
Juristhjälp vid överklagan  av LSS-
ärenden ingår i vår hemförsäkring.

FUB är en del av UNIK Försäkring.  Det innebär att du som medlem kan teckna trygga försäkringar för 
b.la. din bil, ditt boende och olycksfall - för dig och dina familjemedlemmar. 

Här ser du några av våra unika fördelar.

Förmånliga försäkringar 
med unika fördelar

» Generösa rabatter
Teckna flera försäkringar hos 
oss  och få upp till 20% rabatt.

010-490 09 91  
 info@unikforsakring.se  •  www.unikforsakring.se

i samarbete med

»Hemextra
En extra bra hemförsäkring för 
dig som tillhör personkretsen 
LSS eller SOL.

»Unik service
Vi har inga knappval och du får 
svar inom 15 sek. när du ringer. 
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STÄRK LSS 

– STÄRK OSS!
STÄRK LSS – STÄRK OSS!

 Syftet med dagen var att informera 
om den pågående statliga över-
synen av LSS och assistansersätt-

ningen. Men minst lika viktigt var att 
inhämta FUB- och Klippanmedlemmar-
nas erfarenheter av olika LSS-insatser. 
Pelle Kölhed, Handikappförbundens 
expert i LSS-utredningen, berättade om 
nuläget i utredningen. Se intervju med 
honom i Unik, nr 1 2017. 

Erfarenheter dokumenterades
Eftermiddagen ägnades åt workshops 
om daglig verksamhet, personlig assis-
tans och anhörigstöd. Klippans med-

lemmar hade en egen workshop, där 
man diskuterade de LSS-insatser som 
gruppen hade egen erfarenhet av. Samt-
liga workshops dokumenterades av 
kanslipersonal som var på plats. Många 
viktiga erfarenheter och synpunkter 
kom fram. Här följer ett axplock:

I en stor kommun i Västra Götaland 
stängs personer som bor på grupp-
bostäder och servicebostäder ute från 
de gemensamma utrymmena helt 
och hållet eller delvis genom begrän-
sat ”öppethållande”. Helt fel förstås, 
eftersom de gemensamma utrymmena 
ingår i insatsen bostad med särskild ser-

vice för vuxna och ska vara tillgängliga 
på hyresgästernas villkor. I samma kom-
mun har man även infört en ny �regel, 
som förbjuder gemensam matlagning 
och gemensamma måltider i grupp-
bostäder. Detta trots protester från 
hyresgästerna, anhöriga och en del per-
sonal. Kommunen hänvisar till miljö- 
och hälsoskäl. 

Enhetschefen i en LSS-verksamhet 
har dessutom varit kreativ och hittat 
på en egen regel; det är förbjudet att 
kramas (!). 

LSS-dag i Skövde
– viktiga erfarenheter lyftes fram

Det soliga vårvädret blev en fin inramning till LSS-dagen i Skövde den 11 mars. Temadagen 
anordnades av Riksförbundet FUB i samarbete med länsförbundet Västra Götaland. Ett 70-tal 
medlemmar kom till festsalen, med kristallkronor och högt i tak, på hotell Billingen i Skövde.

Bor med dementa
Personer i olika åldrar och med olika 
funktionsnedsättningar måste ibland 
bo i samma gruppbostad på mindre 
 orter. Det förekommer även att perso-
ner med demens bor tillsammans med 
personer som har en utvecklingsstör-
ning, vilket naturligtvis är olämpligt 
för båda parter. 

Sommaren, då ordinarie personal 
är på semester, är en sårbar period för 
många som bor i bostad enligt LSS. Det 
är även svårt att få tag i vikarier till per-
sonliga assistenter. Oerfarna sommar-
vikarier och personalbrist skapar stor 
oro. ”Jag har ont i magen inför varje 
sommar”, sa en anhörig som deltog i 
workshopen om personlig assistans.

TEXT: EVA BORGSTRÖM, OMBUDSMAN PÅ FUB

FOTO: MARIA SUNDSTRÖM, KANSLICHEF, FUB

Elaine Johansson och Lillemor Holgersson, FUB tillsammans med Pelle Kölhed, 
Handikappförbundens expert i LSS-utredningen.

Judith Timoney, FUB, Monica Carlsson, sekreterare, Riks-Klippan, Gert Iwarsson, ledamot 
Förbundsstyrelsen i samtal med en av de 70 deltagarna på LSS-dagen.

I förgrunden: Lillemor Holgersson, 1:a 
vice ordförande FUB, i samtal med Anna 
Hildingsson, ordförande Riks-Klippan.
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STÄRK LSS 

– STÄRK OSS!

 Socialstyrelsen redovisar sedan 
2011 årliga, så kallade öppna jäm-
förelser för stöd till personer med 

funktionsnedsättning1. Det handlar 
om stöd enligt LSS eller socialtjänst-
lagen, SoL (socialpsykiatri). Öppna 
jämförelser är ett samlingsbegrepp för 
indikatorbaserade jämförelser av soci-
altjänst, som redovisas på riks-, läns- 
och kommunnivå. Indikatorerna, det 
vill säga det som mäts, är gemensamt 
för alla kommuner och stadsdelar. På så 
sätt kan man jämföra olika kommuner 
med varandra, vilket kan vara intres-
sant i det lokala intressepolitiska arbe-
tet. Svarsfrekvensen var hög år 2016; 90 
procent av alla kommuner och stads-
delar svarade. 

Brist på systematisk uppföljning
De öppna jämförelserna visar att det 
fortfarande bara är 11 procent av kom-
munerna som arbetar med systematisk 
uppföljning, det vill säga följer upp in-
divider, sammanställer på gruppnivå 
och använder resultaten för att ut-
veckla verksamheter enligt LSS. Resurs-
brister i organisationen märks tydligast 
när det gäller uppföljning av insatser. 
Ett annat anmärkningsvärt resultat är 
att det endast är 14 procent av kommu-
nerna, som har en rutin för att pröva 
möjligheten till arbete eller praktik-
plats för personer som deltar i daglig 
verksamhet. 

Ökning av antalet personer med 
LSS-insats
Den 1 oktober 2016 hade 71 400 perso-
ner någon verkställd insats enligt LSS2. 
Jämfört med 2007 har antalet perso-
ner som får stöd enligt LSS ökat med 
26 procent. Enligt Socialstyrelsen har 
både antalet insatser som ges och an-
talet personer som får insatser ökat 

Nedan sammanfattar ombudsman Eva Borgström innehållet i några aktuella rapporter. Det 
handlar om Socialstyrelsens öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 och Socialstyrelsens 
lägesrapport 2017 om Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning. Avslutningsvis 
ges en kort sammanfattning av Inspektionen för vård och omsorg, IVO:s Tillsynsrapport 2016.

gradvis sedan 2007. Men om man tar 
hänsyn till befolkningsökningen, har 
ökningen av LSS-insatser varit lite sva-
gare. Den 1  oktober 2007 hade cirka 62 
personer per 10 000 invånare minst en 
insats enligt LSS. Till 2016 hade andelen 
ökat till 71, vilket innebär en procentu-
ell  ökning på 15 procent. 

Minskade insatser för barn
Barn beviljas allt färre insatser enligt 
LSS. Sedan 2007 har antalet barn som 
beviljas korttidsvistelse, där läger och 
kortare tid på korttidshem eller kort-
tidsfamilj ingår, minskat med 5 pro-
cent3. Under samma period har in-
satsen korttidstillsyn, som ska ge en 
meningsfull fritid före och efter skolan 
samt på ferier och skollov, minskat med 
15 procent. Ser man till befolkningstill-
växten blir minskningen ännu tydli-
gare. Insatsen avlösarservice i hemmet, 
som syftar till att ge föräldrarna avlast-
ning och möjlighet till avkoppling och 
tid att ägna sig åt syskonen, ligger se-
dan tidigare lågt. Kommunala riktlin-
jer begränsar insatsen på många håll, 
vilket gör att stödet utformas olika i 
olika kommuner. Sammantaget inne-
bär detta ökad press på anhöriga.

Vad händer när assistansersätt-
ningen dras in?
I årets upplaga av Socialstyrelsens läges-
rapport4 vad gäller insatser och stöd till 
personer med funktionsnedsättning, 
gör myndigheten en uppföljning av stö-
det över tid vid indragen assistanser-
sättning. Under åren 2008 – 2013 fick 
1 300 personer sin statliga assistans-
ersättning indragen. Av dem blev unge-
fär hälften beviljade personlig assistans 
enligt LSS året därpå. Dessa fick i ge-
nomsnitt 18 timmar färre assistanstim-
mar per vecka.

Socialstyrelsen har särskilt följt upp 
och granskat 239 personer som år 2007 
hade assistansersättning enligt social-
försäkringsbalken, SFB, och vars beslut 
drogs in under år 2008.  Socialstyrelsen 
konstaterar att åren efter den indragna 
assistansen, fick många hemtjänst 
enligt SoL (en majoritet beviljades 100 
timmar per vecka eller mer, vilket visar 
på ett omfattande omvårdnadsbehov). 
Även insatsen bostad för vuxna enligt 
LSS, var vanlig åren efter indragen 
assistans. Relativt få i undersöknings-
gruppen, 40 personer, beviljades per-
sonlig assistans enligt LSS. Åtta år efter 
indragen assistansersättning bestod 
undersökningsgruppen av 163 perso-
ner (många hade avlidit). Bostad för 
vuxna enligt LSS och hemtjänst enligt 
SoL var fortfarande de vanligaste insat-
serna. Medan 18 personer hade återfått 
sin statliga assistansersättning.

Personlig assistans enligt LSS 
ökar
Det tycks ha skett en förskjutning mot 
mer omfattande behov inom personlig 
assistans enligt LSS, konstaterar Social-
styrelsen. År 2016 hade 4 300 personer 
personlig assistans enligt LSS, vilket är 
en ökning med 30 procent sedan 2007. 
Under perioden ökade även andelen 
personer med mer än 20 timmar per-
sonlig assistans per vecka, från 56 till 
82 procent.

Stöd till asylsökande och 
 nyanlända med funktionsned-
sättning
Socialstyrelsen visar att behoven av stöd 
hos asylsökande och nyanlända, det vill 
säga personer som är mottagna i en 
kommun och har beviljats uppehålls-
tillstånd, är märkbara. Andelen asyl-
sökande eller nyanlända med  insatser 

Aktuella rapporter från  
Socialstyrelsen och IVO

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

enligt SoL har mer än tredubblats se-
dan 2010. Motsvarande ökning inom 
LSS är betydligt lägre, 6 procent. För att 
ha rätt till insatser enligt LSS, krävs att 
personen är folkbokförd i kommunen. 

Majoriteten av habiliteringsverk-
samheterna, 83 procent, har anpassat 
verksamheten för att möta behoven hos 
asylsökande och nyanlända. Det hand-
lar framför allt om utökad tolktjänst 
och översättning av information till 
andra språk. Drygt hälften, 58 procent, 
av hjälpmedelsverksamheterna redo-
visar att deras förskrivning av hjälp-
medel till nyanlända och asylsökande 
ökade under 2015-2016. Framförallt 
handlar det om hjälpmedel till barn, 
där en del har stora hjälpmedelsbehov 
till följd av utebliven behandling i tidig 
ålder. Det handlar även om obehand-
lade funktionsnedsättningar och diag-
noser hos vuxna, exempelvis cerebral 
pares och ryggmärgsbråck. 

Kostnaderna varierar mellan 
kommunerna
År 2015 stod stöden till personer med 
funktionsnedsättning för 11,7 procent 
av kommunernas totala kostnader. An-
delen har varit konstant sedan 2012. 
Men andelen av kommunens totala 
kostnad varierar en hel del, mellan 5 
och 17 procent, mellan olika kommu-
ner. Även kostnaden per person och in-
sats varierar. Socialstyrelsen exemplifie-
rar med kostnaden för insatsen bostad 
med särskild service för vuxna i olika 
län. Där Gotland ligger lägst med en 
kostnad på 600 000 kronor per person 
och år. Högst ligger Örebro och Stock-
holm med 1 060 000 kronor per person 
och år. 

Fördröjd verkställighet av beslut 
Kommunerna ska inom skälig tid verk-
ställa sina beslut om insatser enligt 
LSS. Om ett beslut inte verkställs inom 
tre månader ska kommunerna rappor-

tera detta till IVO. År 2015 var det 1 433 
gynnande beslut inom LSS som inte 
hade verkställts inom sex månader. För 
knappt 300 beslut var väntetiden mer 
än 18 månader. 

De långa väntetiderna gällde fram-
för allt bostad med särskild service för 
vuxna. Men även insatsen kontaktper-
son. Socialstyrelsen betonar att kom-
munerna behöver åtgärda problemen 
med de långa väntetiderna. När det 
gäller bostad enligt LSS handlar det 
om att planera och ha en framförhåll-
ning, så att det finns bostäder att tillgå 
när de behövs. Socialstyrelsen anser 
att kommunerna behöver arbeta mer 
med uppsökande verksamhet samt att 
de behöver fördjupa samarbetet med 
intresseorganisationerna. 

IVO varnar för kunskapsbrister 
hos personal inom LSS
Myndigheten för delaktighet konstate-
rar att det fortfarande finns stora skill-
nader i levnadsvillkor mellan personer 
med och utan funktionsnedsättning.5. 
Graden av utanförskap, ojämlikhet och 
ohälsa påverkas även av vilken typ av 
funktionsnedsättning personen har. 
Genom forskning (Ineland, Umb-Carls-
son, Flygare-Wallén med flera) vet vi att 
personer med utvecklingsstörning är 
särskilt utsatta. 

IVO menar att ökad kunskap hos 
baspersonal i LSS-verksamheter är 
avgörande för att förbättra situatio-
nen.6 ”Rätt kompetens och ändamål-
senlig bemanning är en förutsättning 
för att kunna ge den enskilde insatser 
av god kvalitet.” IVO:s tillsyn visar att 
det särskilt brister när det gäller kun-
skap om olika funktionsnedsättningar 
och alternativa sätt att kommunicera. 
Bristande kunskap i verksamheterna 
kan innebära att personer med utveck-
lingsstörning inte får det stöd som de 
behöver i vardagen. Det finns även en 
ökad risk för ett olämpligt bemötande 

och att tvångs- och begränsningsåtgär-
der används. 

IVO ser även bristande kompetens 
inom myndighetsutövningen, det vill 
säga LSS-handläggarnas arbetsinsats. 
Det innebär en risk för att den enskil-
des begäran om insatser inte blir kor-
rekt beskriven och utredd, med följden 
att hen inte får rätt stöd. Det blir med 
andra ord en rättsosäkerhet. IVO påpe-
kar att risken ökar om det dessutom 
råder personalbrist och hög persona-
lomsättning, vilket är fallet i många 
kommuner. 
EVA BORGSTRÖM

1 Öppna jämförelser av stöd till per-
soner med funktionsnedsättning, 
Socialstyrelsen, 2016.

2 Statistik om insatser enligt lagen om 
stöd och service till vissa funktions-
hindrade 2016, Socialstyrelsen, 2017-
03-23.

3 Insatserna minskar för barn med 
funktionsnedsättning. Pressmedde-
lande, Socialstyrelsen, 170221.

4 Insatser och stöd till personer med 
funktionsnedsättning, Lägesrapport 
2017, Socialstyrelsen februari 2017.

5 Årsredovisning 2016. Myndigheten 
för delaktighet, 2017.

6 Tillsynsrapport 2016. IVO, februari 
2017.
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PÅVERKANSARBETE FUB DALARNA

 Vi ska synas och höras. Det är 
vår viktigaste roll som intresse-
politisk förening. Det konstate-

rar Lars Jalkevik, länsordförande och 
rättsombud i FUB Dalarna. Man utsåg 
nyligen Orsa till årets LSS-kommun i 
Dalarna. 

– Att instifta ett pris kan på ett posi-
tivt sätt bidra till att lyfta viktiga frå-
gor. Den här gången handlade det om 
habiliteringsersättning, som vi i FUB 
Dalarna är ute på ett korståg för att 
återinföra. 

Det är första året FUB Dalarna delar 
ut pris till årets bästa LSS-kommun i 
länet. Den här gången gick det till Orsa 
kommun, som återinförde habilite-
ringsbidraget , efter cirka 20 år. Priset 
delades ut i Borlänge i slutet av mars i 
år och kommunalrådet Mikael Thalin 
var på plats och tog emot diplomet. 

 – Det var extra roligt att kommunal-
rådet kom för att ta emot priset. För oss 
hade det ett symbolvärde, som en klar 
markering att frågan är viktig, säger 
Lars Jalkevik. 

På korståg  
för hab-ersättningen

–
En fråga om anständighet
Men frågan om att återinföra habilite-
ringsersättningen är på inget sätt ny för 
Lars Jalkevik. Redan 2012 fick han Falu 
kommun att införa ersättningen igen 
via ett medborgarförslag. Då hade det 
gått 16 år sedan den avskaffades. Fort-
farande är det bara hälften av kommu-
nerna i Dalarna som har hab-ersättning 
vilket är sämst i landet så föreningen 
har en stor uppgift att fylla. 

– Vi är ute på ett slags korståg. 
Senaste året har vi intensifierat vår 
påtryckning på de kommuner i Dalarna 
som ännu inte återinfört habiliterings-
ersättningen, säger Lars Jalkevik.

Orsa kommun vände väldigt snabbt 
efter besöket från FUB. Något som Lars 
självfallet tycker är hoppfullt. 

– Det var också en av anledningarna 
till att vi gav priset till Orsa kommun. 
Beslutsprocessen gick väldigt fort. 
Tiden från att frågan väckts till att kom-
munen fattade beslutet om att återin-
föra ersättningen var rekordsnabb. 
Från första januari i år är det verklighet 

STÄRK LSS 

– STÄRK OSS!

Lars Jalkevik, ordförande för Länsförbundet och 
rättsombud i Dalarna.

för deltagarna i Orsa kommuns dagliga 
verksamheter, säger Lars och fortsätter:

– Dessutom lade sig kommunen på 
en relativt sett hög nivå, 50 kronor om 
dagen. En liten summa kan tyckas, men 
lever man på marginalen, som många 
av våra medlemmar gör, betyder det 
faktiskt en del, även ekonomiskt. 

Även om Lars betonar att det största 
värdet med ersättningen inte i första 
hand handlar om pengar, utan snarare 
om att alla människor har rätt till en 
”lön” för sitt dagliga värv. En fråga om 
anständighet och människosyn. 

Kan bidra i rollen som rättsom-
bud
 Lars Jalkevik gick med i FUB på åttita-
let men blev rejält aktiv för cirka 10 år 
sedan. 

– Min dotter, som är 38 år, har en 
utvecklingsstörning och med åren har 
jag blivit mer och mer intresserad av 
juridiska frågor som rör personer med 
funktionsnedsättning. Det som fick 

mig att öppna ögonen för juridiken 
var ett märkligt agerande från Över-
förmyndaren. Därför passar rollen 
som rättsombud mig väldigt bra. Det 
är periodvis väldigt tufft, men käns-
lan när man kan bidra och ge stöd till 
andra överväger rejält, säger han och 
konstaterar att senaste åren har frågor 
kring personlig assistent, boendefrå-
gor och god man dominerat. 

Korståget för att återinföra habi-
literingsersättningen är också något 
som dagligen engagerar honom. Där 
har han, och andra FUB-medlemmar i 
Dalarna, envist fortsatt sitt påverkans-
arbete. 

Alla kommuner ska med på 
tåget
– Vi släpper inte frågan och tar alla till-
fällen att försöka påverka i länets kom-
muner. Det som nu står på agendan är 
fortsatta besök hos politiker och tjäns-
temän i de kommuner som ännu inte 
har någon habiliteringsersättning, och 

sedan uppföljning via brev och mejl. 
Och hör och häpna alla kommuner har 
tackat ja till samtal med oss, säger han, 
ser plötsligt att klockan runnit iväg. In-
ser att hustrun står med matkassarna 
och väntar på att få skjuts hem till hu-
set i Falun. Han tar några några långa 
kliv och säger segervisst: 

– Vårt mål är att alla kommuner i 
Dalarna ska vara med på tåget och ha 
återinfört habiliteringsersättningen 
vid utgången av 2018. Vi kommer att 
nå det. FUB är en kraftfull påtryckaror-
ganisation. Det om något vet Dalarnas 
kommuner. 
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS
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 Det är förmiddagsfika på Dagliga 
verksamheten på Stensgatan i 
Orsa, som erbjuder deltagarna 

flera olika aktiviteter att välja mellan 
allt utifrån intresse.

Vi hinner knappt slå oss ner innan 
Inga-Lena Liss konstaterar att det är 
bra att nu någon lyssnat och återinfört 
habiliteringsersättningen. 

– Vi som har något handikapp är 
ofta en grupp som man inte riktigt lyss-
nar på. Det är min erfarenhet i alla fall. 
Nu känns det bra att politikerna har 
lyssnat. Att få lite ersättning för att vi 
kommer hit, betyder mycket, konstate-
rar hon.

FUB viktig för beslutet
Therese Johansson passar på att hålla 
upp diplomet, från Orsa kommun, som 
de fick i samband med att kommunen 
bjöd in till en liten samling för att fira 

Ett viktigt 
erkännande

att man återinfört habiliteringsersätt-
ningen. På plats fanns även Annika 
Bruks, Lars Jalkevik, från FUB och Ma-
ria Smedberg, biträdande enhetschef, 
samt kommunalrådet Mikael Thalin

–Vi har både FUB och Orsas förra 
socialchef Berit Ekepil Mörtberg att 
tacka för beslutet. Utan deras engage-
mang i frågan hade vi kanske fått vänta 
fler år till, säger verksamhetschefen 
Annika Bruks. 

Men nu är det slutpratat om ersätt-
ningen. Deltagarna tar kommandot 
och visar stolta upp den dagliga verk-
samheten. 

Therese Johansson och Michelle 
Strömgren visar upp sina fina alster. 
Hon tycker om att pyssla med allt möj-
ligt på dagarna och har alltid något kre-
ativt projekt på gång. 

Håkan Hansson är den som är ”chef” 
över det mångåriga uppdraget från Falu 

plast, där dagliga verksamheten packar 
rörklämmor. Ett jobb som Håkan tycker 
passar honom som handen i handsken.

Vill göra en resa
– Det är jättebra. Jag är den som ser till 
att vi alltid har material. Att det är ord-
ning på grejerna, säger han stolt. 

Med legoarbetet till Falu plast jobbar 
även Kent Viborg. Idag är han på kom-
munens arbetscenter och nöjd med att 
få lite extra i plånboken framöver.

– Även om det inte är så mycket 
pengar, så känns det kul. Jag tänker 
spara pengarna och sedan göra en liten 
resa, säger han och ser nöjd ut. 

Annika Bruks berättar att hon ser 
tydligt att ersättningen ökar stoltheten 
och glädjen i jobbet: 

– Det höjer helt klart motivatio-
nen. Alla behöver känna att man blir 
belönad för det man gör på något sätt. 

Annika Bruks, verksamhetschef, Conny Smedberg, Håkan Hansson, Michelle Strömgren, Therese Johansson och Inga-Lena Liss.

– Det är bra att deltagarna 
här har fått tillbaka 

habiliteringsersättningen. Det 
höjer absolut motivationen att 
komma hit på dagarna, säger 

verksamhetschef Annika Bruks.

Habiliteringsersättningen är väldigt 
viktigt om man ser till självkänsla och 
människo värde. 

Ger lite guldkant
Alla deltagarna runt fikabordet instäm-
mer i att habiliteringsersättningen be-
tyder mycket, att det ger en liten guld-
kant på tillvaron. 

Inte heller Birgitta Granström, som 
bor i en gruppbostad intill dagliga verk-
samheten, är sen med att berätta vad 
hon ska göra med det lilla extra i plån-
boken. 

– Det kommer bli ännu fler dockor 
och mjukisdjur. Jag tycker det är jätte-
bra att få några extra kronor om dagen, 
säger hon och delar ut en ”mjukis”, vil-
ket består av en rejäl kram. 
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS
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Kent Viborg, välkomnar habiliteringsersättningen.

Håkan Hansson paketerar rörklämmor på uppdrag åt Falu plast. Ett jobb han stortrivs med.

Therese Johansson och Michelle Strömgren, 
gillar att arbeta med skapande verksamhet. 

Birgitta Granström vet vad hon ska göra med de extra pengarna hon får per månad. Det blir 
några fler mjukisdjur.
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ORSA återinförde hab-ersättningen  
– blev årets LSS-kommun i Dalarna

– Man kan fråga sig varför vi inte gjort det här tidigare. Men när vi nu bestämde oss för att införa 
habiliteringsersättningen igen, gick det undan från förslag till beslut. Att FUB utsåg oss till årets 

LSS-kommun i Dalarna känner vi oss stolta för, säger kommunalrådet Mikael Thelin i Orsa. 

 Mikael Thelin, kommunalråd i 
Orsa och Håkan Yngstöm, tidi-
gare ledamot i socialnämnden 

är båda rörande överens om att det är 
mycket tack vare FUBs länsordförande 
i Dalarna Lars Jalkevik, som habilite-
ringsersättningen nu återinförts i Orsa. 

– När vi hade ett möte med Lars i 
höstas blev vi blev lite tagna på sängen. 
Hans argumentation fanns det abso-
lut ingen anledning att sätta emot. Vi 
undrade lite själva varför vi inte tagit 
tag i frågan tidigare. Mötet med  Lars 

 Jalkevik, om ersättningen, var verk-
ligen en riktig spark i baken, säger 
Håkan Yngström. 

Gör en viktig insats
Och Mikael Thelin förtydligar att det 
 ytterst handlar om människosyn; att 
alla har rätt till en bekräftelse för det 
man gör. 

– Det är en viktig signal för att visa 
att även personer inom den dagliga 
verksamheten gör en viktig insats, 
säger han.  

Orsa kommun har många personer 
inom daglig verksamhet, som utför 
olika uppgifter, självfallet anpassade 
efter var och ens förmåga. 

– Det är viktigt att de känner att de 
får någon form av ersättning för det. 
Det känns väldigt bra nu när vi tagit 
det här beslutet, konstaterar han och 
får medhåll av Håkan Yngström:

– Ja, visst frågar man sig varför det 
tagit så lång tid, från det att ersätt-
ningen togs bort. Men nu är det histo-
ria. Lars Jalkevik öppnade ögonen på 
oss rejält. Det är vi honom tacksamma 
för, konstaterar han och konstaterar 
samtidigt att det kändes hedersvärt att 
få ta emot pris som årets LSS-kommun.

– Det var jätteroligt att få den utmär-
kelsen av FUB. Samtidigt förpliktigar 
det. Vi måste nu fortsätta leva upp till 
det och arbeta för att våra kommun-
medborgare som har behov av LSS-insat-
ser verkligen får det med god kvalitet. 

Kommer att lyfta frågan
Orsa kommun landade på en dagersätt-
ning på 50 kronor. Flera andra orter i 
Dalarna är fortfarande utan habilite-
ringsersättning, något som Orsa kom-
muns företrädare hoppas kommer att 
förändras. 

– Vi kommer lyfta den här frågan på 
olika möten med grannkommunerna. 
Kunde Orsa så kan alla andra också. 
Det är ju ingen ekonomisk fråga för 
kommunerna, snarare en viktig prin-
cipfråga. Våra grannkommuner, som 
ännu inte återinfört habiliterings-
ersättningen, kommer absolut få höra 
det från oss. Där kommer FUB ha drag-
hjälp från oss i Orsa kommun, säger 
Mikael Thelin. 
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS
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Mikael Thelin, kommunalråd i Orsa och Håkan Yngström, tidigare ledamot i socialnämnden är 
nöjda med att habiliteringsersättningen återinförts i Orsa.

 SKL anser att det finns skäl att i 
grunden reformera systemet med 
överförmyndare, gode män och 

förvaltare i föräldrabalken. SKL anser 
därför att regeringen snarast bör till-
sätta en utredning med uppdrag att 
utforma en ny lagstiftning om överför-
myndare samt gode män och förvaltare 
som på ett rättssäkert sätt svarar mot 
dagens behov och förutsättningar. En 
sådan översyn bör bl.a. avse: 

Möjlighet att bestämma mandat-
tider för överförmyndare/överförmyn-
darnämnd och möjlighet att ändra 

organisationsformen under löpande 
mandatperiod i enlighet med bestäm-
melserna i kommunallagen.  

Förutsättningarna för en professi-
onalisering av uppdrag som god man 
och förvaltare när det gäller de svåraste 
eller mest komplexa uppdragen och för 
att sådana uppdrag även ska kunna ges 
till juridiska personer.

Inrättandet av ett landsomfattande 
register över ställföreträdarskapen.

En central, statlig myndighet med 
uppdrag att svara för tillsynsvägledning 
för överförmyndarna på nationell nivå.

Begäran om översyn  
av reglerna om överförmyndare,  

gode män och förvaltare
Erforderliga anpassningar i lagstift-

ningen för att möjliggöra digital hand-
läggning så långt möjligt. 

SKL anser också att det finns skäl att 
se över lagen om god man för ensam-
kommande barn. Inriktningen på en 
sådan översyn bör enligt SKL vara att 
ensamkommande barn i stället för en 
god man ska få en professionell företrä-
dare utsedd. 
www.skl.se
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FUB välkomnar en utredning, men vill 
behålla frivilligheten

FUB välkomnar SKLs begäran till regeringen att snarast tillsätta en utredning med uppdrag att 
utforma en ny lagstiftning om överförmyndare samt gode män och förvaltare,  

säger Lillemor Holgersson, 1:e vice ordförande för FUB.

 En av flera angelägna frågor, som snarast behöver utredas, 
är hur man kan skapa ett system så att alla kan få rele-
vant utbildning, för sina uppdrag, även överförmyndare. 

Är det en person som omfattas av LSS-lagstiftningen ska man 
som god man kunna lagstiftningen. Det borde vara ett själv-
klart krav. Som det är nu finns det utbildningar för gode män 
och förvaltare, t ex inom Vuxenskolan, men det är upp till var 
och en att gå en utbildning. 

När det gäller förslaget om professionalisering anser Lille-
mor Holgersson att det finns skäl att vara lite försiktig.

– Jag tycker att frivilligheten är väldigt bra. Det är oslagbart 
med anhöriga som god man, t ex när personen har begränsad 
och/eller alternativ kommunikation. Kunskapen som anhö-
riga har är svår att ersätta. Förslaget om att man ska kunna 
vara två på ett uppdrag, och exempelvis samarbeta med grann-
kommunerna välkomnar jag, säger Lillemor Holgersson.

Med professionalisering riskerar uppdragen att urholkas, 
menar hon, och pekar på att det skulle kunna bli en slagsida 
mot ekonomin. 

– Risken finns då att omsorgen och den personliga kontak-
ten inte hinns med, i samma utsträckning som uppdragen 
bygger på frivillighet.

Förslaget om att tillsätta ett landsomfattande register ser 
Lillemor Holgersson däremot mycket positivt på:

– Det skulle ge lite mer ordning och reda. Det skulle bli 
lättare att ha koll på vilka som har uppdrag, vilken typ av upp-
drag det gäller, och kanske även i vilken utsträckning man har 
utbildning för uppdragen.
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS

Lillemor Holgersson 
2:e vice ordförande 
e-post: lillemor.holgersson@fub.se
tel: 0510-179 74
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NY FORSKNINGSRAPPORT

 Forskningsprojektet: Att få och 
behålla LSS-insatser är nu  avslutat 
och jag kan presentera några 

slutsatser från det. Förhoppningsvis 
 känner en del läsare igen sig och kan 
ha användning av dem i sitt intresse-
politiska arbete. 

Tanken på ett forskningsprojekt 
vaknade sedan företrädare för perso-
ner med omfattande funktionsnedsätt-
ningar hört av sig. Särskilt upprörda 
var de personer där det var fråga om 
att en insats, som LSS-personen haft i 
många år, plötsligt inte förlängdes. Jag 
fick höra yttranden från anhöriga om 
vad handläggare sagt och som väckte 
min undran. ”Tidigare var vi snällare.” 
”Vår jurist har sagt att det inte är någon 
skillnad på LSS värdegrund och SoLs 
värdegrund.” ”Du kan ju alltid över-
klaga.” 

Inför valet 2014 hade HSO i Uppsala 
en paneldebatt. Där förklarade närva-
rande politiker med en mun: ”Det finns 
inga riktlinjer”. Från HSOs sida var upp-
fattningen tydlig: Jo, det har ni, även 
om de inte är nedskrivna. Det var start-

skottet för min undersökning av rätts-
säkerheten i ett antal beslutsunderlag, 
som enskilda och företrädare lämnat 
till mig i min egenskap av funktionshin-
derforskare och medlem i FUB. De hade 
samtliga lett till avslag på ansökan om 
LSS-insats. Vid läsningen hade jag känt 
förvåning, frustration och en obestämd 
obehagskänsla. Vad var det som gjorde 
att jag inte fann beslutsunderlagen för-
enliga med LSS-tanken? Jag har anlagt 
ett så kallat förvaltningsetiskt perspek-
tiv vid besvarandet: En rättssäker myn-
dighetsutövning bygger på LSS värde-
grund (den materiella rättssäkerheten) 
förutom sedvanliga formella rättssäker-
hetsprinciper.  

Nu har jag svaret på min fråga. Det 
är visserligen bara fråga om nio ären-
den, men mina samtal med FUB:are och 
andra berörda har övertygat mig om att 
det inte är fråga om enstaka missöden. 

Värdegrunden i LSS tillämpas 
inte
Min övergripande slutsats är att under-
sökningens LSS-ärenden handläggs 
som om de vore SoL-ärenden. Därmed 
menas inte att handläggaren uttryck-
ligen stödjer sig på lagtext och vär-
degrund för SoL. Däremot kan strate-
gierna karakteriseras som uttryck för 
SoL-tänk, eftersom de viktigaste kom-
ponenterna i värdegrunden för plusla-
gen LSS inte tillämpas. Det visar sig att 
handläggaren fungerar som grindvakt 
genom olika begränsande handlägg-
ningsstrategier så att uttryckta behov 
inte ger rätt till LSS-insats. Ett genom-
gående problem är att värdet goda lev-
nadsvillkor inte uppfattas som ett krav 
på insatsen utan som en förutsättning 
för LSS-insats.

Det förhållandet att LSS är en pluslag 
till SoL innebär en maktförskjutning 
till den enskildes förmån. Tolknings-

utrymmet, den så kallade skönsmäs-
sigheten, i handläggarens myndig-
hetsutövning begränsas därmed i flera 
avseenden, främst genom den enskildes 
lagstadgade inflytande och den höga 
ambitionsnivån på stödet – goda lev-
nadsvillkor. Pluslagstanken ger en stark 
medborgarfokus, på individ intressen 
och önskemål, med vidsträckt räckvidd 
för stödet i syfte att ge möjlighet att 
leva som andra med delaktighet i sam-
hällslivet. Ett högkvalitativt stöd kan 
ge förutsättning för självständighet. De 
politiska intentionerna visar vad inne-
hållet i de olika insatserna kan vara uti-
från den enskildes behov och önskemål. 
Om handläggningen utgår från värde-
grunden, kan LSS tillämpas som den 
hyperindividualistiska möjlighetslag 
den är avsedd att vara. 

Inga spår av inflytande
Värdet inflytande i 6 § LSS saknas i 
samtliga beslutsunderlag. Det är här 
som LSS pluslagstanke tydligast fram-
träder: den avsedda maktförskjut-
ningen genom det starka påverkansor-
det inflytande. Inte nog med att denna 
paragraf över huvud taget inte nämns i 
beslutsunderlagen. Det syns inga spår i 
beslutsunderlagen över huvud taget på 
ett inflytande. Möjligheten att under-
låta att ge den enskilde inflytande över 
bedömningen är mer förenlig med SoL.

Vid sidan av inflytande är goda 
 levnadsvillkor det viktigaste värdet 
som skiljer LSS från SoL. Det är ett 
kvalitetsbegrepp som anger LSS höga 
ambitionsnivå (till skillnad från SoLs 
skäliga levnadsnivå). Undersökning-
ens handläggare verkar inte se goda 
levnadsvillkor som ett individupplevt 
krav på insatsen, när de motiverar 
avslaget med att givet stöd tillförsäk-
rar den enskilde goda levnadsvillkor. 
Utifrån  Socialstyrelsens handbok om 

Rättsosäkerhet och rättsförlust vid 
myndighetsutövning i Uppsala under 2010-talet.

LSS-ärenden handläggs som om de vore SoL-ärenden, olika begränsande 
handläggningsstrategier gör handläggaren till en slags grindvakt, så att utryckta behov inte ger 
rätt till LSS-insats. Den slutsatsen drar Barbro Lewin, funktionshinderforskare vid Centrum för 

forskning om funktionshinder, Uppsala Universitet, som nyligen avslutat en undersökning kring 
rättssäkerheten vid myndighetsutövning gällande LSS-insatser i Uppsala.

Barbro Lewin, forskare vid Uppsala 
Universitet.

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

kvalitetsindika torer (2014) kan kvali-
tetsbegreppet goda levnadsvillkor ses 
som ett förväntat resultat av en sökt 
LSS-insats (jag hoppas att sökt insats 
ger mig goda levnadsvillkor i framti-
den, dvs är ändamålsenlig) eller resul-
tatet av faktiskt given LSS-insats (mina 
behov är tillgodosedda idag på ett ända-
målsenligt sätt) utifrån den enskildes 
uppfattning. Det är bara den enskilde 
som kan uttala sig om sina behov. Kom-
munens uppgift är att skapa förutsätt-
ningar för den enskildes möjligheter 
att uppleva ett högkvalitativt stöd som 
ger goda levnadsvillkor. Tanken på goda 
levnadsvillkor ska alltid finnas med vid 
behovsbedömning av sökt LSS-stöd. Det 
gör den inte.

Socialstyrelsen har kommit med en 
ny vägledning för behovsbedömning: 
Individens behov i centrum, IBIC. Det 
centrala begreppet där är delaktighet, 
ett tredje fundamentalt LSS-värde. Ett 
avslag har vanligen konsekvenser för 
delaktighet på flera olika livsområden. 

Krävs nationella initiativ?
Resultaten väcker många frågor om hur 
LSS pluslagstanke ska kunna upprätt-
hållas. Krävs nationella initiativ för att 
säkra pluslagstanken? Exempelvis att 
ge Socialstyrelsen uppdrag att skriva fö-
reskrifter om detta? 

I samtliga ärenden finns motsätt-
ningar om hur LSS värdegrund fak-
tiskt förverkligas på olika livsområden 
som är aktuella i dagens stödsituation 
samt om hur LSS värdegrund förväntas 
bli förverkligad i framtiden.  Uttryckta 
behov ger inte rätt till sökt LSS-insats. 
De ”försvinner” och rätten till goda lev-
nadsvillkor för framtiden prövas inte. 

Min inställning är att myndighetsut-
övning ska vara rätt från början. Det är 
ändå handläggaren som förväntas vara 
expert på syftet med LSS och behovs-
bedömning. Det förvaltningspolitiska 
verktyget kommunicering ger handläg-
garen makt eftersom det är fråga om 
en ensidig kommunikation. Kan det 
utnyttjas för verklig kommunikation? 
Finns utrymme för möjlighet till dis-
kussion, samråd, ”förhandling”  – vad 
man nu vill kalla det för – i syfte att 
komma fram till ett rättssäkert beslut 

från början? Eller har kommunen ett 
intresse av att motsättningarna går till 
domstol? 

Motsättningarna gäller dels omfatt-
ningen av behoven (exempelvis hur ofta 
ett behov faktiskt tillgodoses genom en 
viss stödaktivitet eller behovens omfatt-
ning i framtiden) och karaktär på de 
behov som redan är tillgodosedda eller 
som föranleder ansökan (exempelvis 
sociala relationer, delaktighet inom 
aktuella livsområden). 

De fyra första strategierna förminskar 
den enskildes uttryckta behov med moti-
veringen att de redan är tillgodosedda. 
Jag särskiljer stödgivarna, eftersom det 
ger en uppfattning om var ansvaret för 
att tillgodose behov ligger: hos verksam-
heten eller utanför. Vad ryms egentli-
gen i LSS-insatsen bostad med särskild 
service? Innebär LSS boende insats i sig 
att den enskilde tillförsäkras så goda 
levnadsvillkor att hen inte har rätt till 
någon ytterligare LSS-insats? 

Beslutsunderlag för kontaktperson 
och ledsagarservice efter tidigare gyn-
nande beslut visar att den enskildes 
uttryckta behov ”försvinner”. Behoven 
anses redan tillgodosedda. Den förvalt-
ningspolitiska principen om gynnande 

besluts negativa beslutskraft blir där-
med inte aktuell. På vanlig svenska 
innebär principen att om behov av sökt 
LSS-insats fortfarande består ska den 
enskilde också fortsätta att ha insat-
sen. Vad kan enskilda, deras företrä-
dare och intresseorganisationer göra 
så att uttryckta, bestående behov inte 
”försvinner” genom olika förmins-
kande handläggningsstrategier? Räcker 
det att försöka påverka de kommunala 
politikerna? Eller måste frågan upp på 
nationell nivå?

Rättsosäkerhet och rättsförlust
De tre övriga handläggningsstrate-
gierna förändrar karaktären på den en-
skildes uttryckta behov så att rätt till 
sökt insats inte föreligger: 1. En begrän-
sande tolkning av de politiska intentio-
nerna; 2. Hänvisning till rättspraxis; 
3. Hänvisning till att behoven kan till-
godoses på annat sätt. Behoven förne-
kas således inte men de förändras och 
”försvinner” så att rätten till LSS-insats 
inte föreligger. Det krävs stor kunskap 
om LSS värdegrund och rättens funk-
tion för att kunna genomskåda de olika 
handläggningsstrategierna, kanske sär-
skilt de som förändrar karaktären på 
behoven. 

Konsekvenserna för undersökning-
ens LSS-personer är rättsosäkerhet och 
rättsförluster när politiska intentioner 
inte förverkligas. Den enskildes egen-
makt och kontroll över sin livssituation 
stärks inte genom LSS-ansökan.
TEXT: BARBRO LEWIN, 

FUNKTIONSHINDERFORSKARE VID CENTRUM FÖR 

FORSKNING OM FUNKTIONSHINDER, UPPSALA 

UNIVERSITET 

FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

”Tanken på goda 
levnadsvillkor ska 
alltid finnas med vid 
behovsbedömning  
av sökt LSS-stöd.  
Det gör den inte.”

STÄRK LSS 

– STÄRK OSS!

Livets möjligheter
www.anhoriga.se/konferenser
Nationell konferens 23–24 april 2018
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 Regeringen har redan vidtagit 
ett antal åtgärder mot fusk och 
brottslighet inom välfärdssyste-

men och assistentersättningen. Men 
vi måste få en bättre förståelse för hur 

Utredaren Stig Svensson ska se över assistansersättningens utveckling och hur marknaden för anordnare 
av personlig assistans har vuxit fram. Det beslutade Socialdepartementet den 4 april 2017.

–

privatiseringar, vinstnivåer och mark-
nadskrafter kan bidra till ökade kostna-
der för vår gemensamma välfärd, säger 
barn-, äldre- och jämställdhetsminister 
Åsa Regnér.

– Vi i FUB anser att frågor om brotts-
lighet inte hör hemma i den pågående 
LSS-utredningen. Därför välkomnar 
FUB att det tillsätts en expert för att 
se på brottslighet och andra eventu-
ella problem med assistansmarknaden, 
säger FUB:s förbundsordförande Tho-
mas Jansson.

– Vi hoppas att utredningen resulte-
rar i ett trovärdigt underlag vad gäller 
förekomsten av brottslighet inom assis-
tansersättningen, något som saknas i 

nuläget. Även om det vore lämpligt om 
rätt departement gjorde utredningen 
om brottslighet, alltså justitiedeparte-
mentet, säger Thomas Jansson.

Barn-, äldre- och jämställdhets-
minister Åsa Regnér och Stig Svensson 
ser över assistansersättningens utveck-
ling och framväxten av marknaden för 
anordnare av personlig assistans. 
www.regeringen.se/artiklar/2017/04/
utredare-ser-over-assistansmarkna-
dens-utveckling/
www.fub.se
FOTO: JOANNA ABRAHAMSSON/

REGERINGSKANSLIET

STÄRK LSS 

– STÄRK OSS!

FUB välkomnar särskild utredning kring 
assistansersättningens utveckllng

Åsa Regnér, barn- äldre- och jämställdhets-
minister och utredare Stig Svensson.
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Nu ser man bara att det kostar för mycket pengar, men 
 aldrig i förhållande till något alternativ för våra medlemmar.

Senaste tiden har media i på olika platser lyft fram brister 
och missförhållanden inom LSS- verksamheter bland annat 
i gruppbostäder, där man gett slag och andra bestraffningar 
till de boende. Här uppmanar jag alla att kontakta Expres-

sen om ni får eller har känne-
dom om våld och trakasserier i 
gruppbostäder och inte minst 
 polisanmäla.

En annan stor skandal är inom 
Försäkringskassan. Här krä-
ver Försäkringskassan att man 
ska lämna ut hela individens 
liv och ibland en hel familjs 
liv och leverne. Men så visar 

det sig att man inte kan hålla koll så att dokumentationen 
stannar på myndigheten. Hur ska man våga eller kunna lita på 
 Försäkringskassan efter detta?

Vår kunskap behövs
Till sist är det några frågor jag vill ställa till Regeringen i sam-
band med LSS-utredningen.
Varför bara attackera personer med funktionsnedsättning?

Varför bara säga att personer med funktionsnedsättning 
kostar för mycket pengar?

Det är arbetskraftsbrist, samtidigt som det finns folk som 
inget hellre vill ha än ett jobb. Varför tas inte kompetensen 
hos personer med funktionsnedsättning tillvara i tillräcklig 
utsträckning.

FUB kräver att Regeringen istället börjar se personer med 
funktionsnedsättning som en tillgång för samhället och inte 
bara som en kostnad. LSS-utredningen måste omedelbart byta 
fokus. Istället för leta efter besparingsmöjligheter måste utre-
darna börja lyssna på oss inom funktionshinderrörelsen. Vår 
kunskap behövs för att stärka den för så många livsavgörande 
LSS-lagstiftningen.

 Nu har LSS-utredningen kommit igång, så nu måste FUB 
vara på hugget. Hittills har utredarna visa på en stor 
okunskap och en skrämmande historielöshet. De sak-

nar kunskaper om varför LSS infördes och hur det såg ut under 
omsorgslagens tid. 

I ett första skede så ville utredningen ha svar på huvud-
mannaskapsfrågan. Denna fråga 
satt LSS-kommittén i fyra år och  
jobbade med. Slutsatsen var att 
frågan måste utredas mer och 
kunde inte besvaras mer än så. 
Nu fick funktionshindersrörelsen 
cirka tre veckor på sig att besvara 
frågan om vem som ska var huvud-
man. Då gällde det i första hand 
personlig assistans. 

Den frågan är komplicerad och 
består av tre delar; 1. Vem ska besluta om insatsen? 2. Vem ska 
vara utförare? 3. Vem ska betala? 

När det gäller den personliga assistansen har utredningen 
ett tydligt uppdrag och det är att spara pengar åt staten.

Hjälp med att förklara begreppen
Nu vill utredningen ha hjälp med att förklara begreppen, 
”Goda levnadsvillkor”, ”Delaktighet”, ”Självständighet” och 
”Leva som andra”. Hur ska man kunna förklara begreppen, 
när de är tagna ur sitt sammanhang. Så här står det om Goda 
Levnadsvillkor i lagen: ”Den enskilde skall genom insatserna 
tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna skall vara varak-
tiga och samordnade. De skall anpassas till mottagarens indi-
viduelle behov samt utformas så att de är lättillgängliga för de 
personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva 
ett självständigt liv.”.

Det känns som om utredningen börjar i fel ände. Istället 
borde de ha börjat med det som inte fungerar. Från ansökan 
till beslut, här kan många beslut vara tvivelaktiga och helt fel. 
Sedan kommer steget till att verkställa beslut, då har många 
problem att få beslutet verkställt i rimlig tid. Sen kommer 
själva utförandet, då har väl alla i FUB upptäckt kvalitets-
brister i verksamheterna, inte i alla, men i väldigt många. 

Saknar samhällsekonomisk analys
Vi saknar också en samhällsekonomisk analys och rapport 
om vad hela LSS-lagstiftningen betyder för Sveriges totala eko-
nomi. Hur många har exempelvis fått möjlighet att få ett jobb/
sysselsättning genom LSS? Hur många är det som jobbar inom 
olika LSS-verksamheter? 

Hur kan man påstå att  
personer med funktionsnedsättning  

kostar för mycket pengar?
FUB ser med oro på LSS-utredningens fokus på kostnadsbesparingar.  

Nedan riktar FUB:s ordförande några angelägna frågor till Regeringen. 

Thomas Jansson 
Förbundsordförande FUB
e-post: thomas.jansson@fub.se
tel: 08-508 866 46

LEDARE

”Det känns som om 
utredningen börjar i fel ände. 

Istället borde de ha börjat 
med det som inte fungerar.”

Vår övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella 
organisationer. Det är därför Postkodlotteriet finns. Och det 
är därför vi fördelar lotteriets överskott mellan 53 ideella 
organisationer som arbetar för att förbättra villkoren för 
människor, djur och natur. 

Sedan Postkodlotteriet startade har organisationerna fått dela 
på 8,3 miljarder kronor, varav 49 miljoner har gått till FUB. 

Hur är det då, kan en lott skapa ett inkluderande samhälle för 
alla? Nej, tyvärr. Det vore väldigt förenklat att se det på det 
sättet. Men den som har en lott i Postkodlotteriet bidrar till att 
viktiga organisationer kan arbeta för bra saker, som till exempel 
att alla med en utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. 

Stort tack FUB för allt ni gör, och stort tack till alla som har en 
lott – ni möjliggör så mycket!

Rickard Sjöberg är programledare 
i Postkodmiljonären.

#postkodeffekten

Kan en lott skapa ett 
inkluderande samhälle 
för alla?

FUB_215x280_oktober.indd   1 2017-10-13   11:08

Resultatet av LSS-utredningen 
oroar 
Gunilla Malmros, som tagit över som 
särskild utredare för regeringens på-
gående LSS-utredning, efter Desirée 
Pethrus, redogjorde för utredningens 
status och var man kommer att lägga 
fokus framöver. Frågorna var många 
från publiken, men svaren desto vagare. 
Gunilla Malmros budskap var att hon 
hoppades att alla skulle bli nöjda när 
utredningen är klar och presenteras i 
slutet av nästa år. Något som bland an-
nat FUBs förbundsordförande Thomas 
Jansson inte var lika övertygad om:

– Det finns mycket som minst sagt 
oroar när det gäller LSS-utredningen. 
LSS-lagstiftningen måste stärkas. Som 
det ser ut nu så är det allt för stor fokus 
på kostnadsutvecklingen och  bespa-
ringar. Där måste utredningen tänka om. 

Intradagarna avslutades med en 
paneldebatt på temat: ”För och emot 
vinstdrivna verksamheter inom LSS”. 
I panelen satt: Hans Hallerfors Intra, 
Torbjörn Dalin, ombudsman och utre-

dare på Kommunal, Håkan Tenelius, 
näringslivspolitisk chef, Vårdföreta-
garna, Zeinab Daugaard, PARO, Privata 
assistansanordnares riksorganisation.

Under de två konferensdagarna tog 
även ett tiotal utställare tillfället i akt 
att presentera sina verksamheter och 
projekt.  På plats fanns bland annat 
Nationell kompetenscentrum anhö-
riga, Nka, Misa, Arvsfondsprojektet: 
Anpassad IT- Vägen till Digital erfaren-
het, och projektet: Med rätt att handla, 
som drivs av Sveriges konsumenter.  

Intradagarna arrangeras av Riksförbun-
det FUB i samarbete med Tidskriften 
Intra
Läs mer: www.tidskriften.intra, www.fub.se
Nästa års Intradagar går av stapeln den 
24-25 september 2018. 
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

ANNONS

INTRADAGAR

Thomas Jansson, FUBs Förbundsordförande 
gratulerade Christina Renlund till Intrapriset 
2017.

ANNONS
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LYCKAD LSS-DAG I STOCKHOLM

STÄRK LSS  

– STÄRK OSS!

Deltagare på FUB:s LSS-dag. Längst fram Conny Bergqvist, tidigare Klippan-rådgivare, och Jan Pettersson från Riks-Klippans styrelse.

 Den 28 januari hölls den första av 
FUB:s fem LSS-dagar i Stockholm. 
Drygt 100 personer deltog när 

Riksförbundet FUB och FUB Stockholms 
län ordnade LSS-dagen.

Harald Strand från FUB i Stockholm 
hälsade välkommen och berättade 
inledningsvis om att LSS-dagarna är en 
del i FUB:s landsomfattande kampanj: 
Stärk LSS – Stärk OSS och vikten av att 
FUB kan påverka den pågående LSS-ut-
redningen i rätt riktning. 

– Vi måste tala om att LSS ska tolkas 
som lagen är tänkt, att den ska ge goda 
levnadsförhållanden.

Jesper Symreng, förbundsjurist på 
FUB presenterade den statliga LSS-ut-
redningen, där FUB:s ordförande 
 Thomas Jansson deltar i en referens-
grupp. 

Parallell utredning
Judith Timoney berättade i sin tur om 
Handikappförbundens särskilda arbets-
grupp, som har till uppgift att arbeta 
med en parallell utredning till den 
statliga LSS-utredningen. Även Pelle 
Kölhed, vice ordförande i Handikapp-
förbunden, och expert i utredningen 
fanns på plats under dagen. Han be-
tonade bland annat vikten av att via 
den parallella utredningen föra fram 
korrekt fakta till LSS-utredningen. (Se 
 sidan 13.)

Arbetsgrupp för LSS-frågor
Eva Borgström redogjorde för arbetet 
med förbundskansliet arbetsgrupp för 
LSS-frågor. (Se sidan 12) och Elisabeth 
Langran presenterade en rapport från 
FUB Stockholm: ”Hur får man rätt i LSS-
mål? En analys av domar i LSS-mål i för-
valtningsrätten i Stockholm. (Se sid 20). 

Nästa LSS-dag blir i Skövde den 11 
mars. Riksförbundet FUB och FUB i 
Västra Götalands län bjuder in tillsam-
mans. Studieförbundet Vuxenskolan är 
medarrangör.
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

Ta chansen att kontakta den statliga 
LSS-utredningen. Mejladressen är: 
S.LSS@regeringskansliet.se

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA
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Elisabeth Langran, Pelle Kölhed och Harald Strand.

Barbro Lewin, forskare vid Uppsala 
Universitet.

Katarina Garamvölgyi och Maria 
Sundström, kanslichef FUB.

Maria Holmberg, FUB Sundsvall. LSS-dagen gav bra information tyckte FUB:s medlemmar Carina Carlsson och  
Mickan Lüning.

Lennart Wiklund, tyckte att LSS-dagen 
var ett väldigt bra initiativ som gett 
många nya värdefulla kunskaper.

Karin Langby deltog på LSS-dagen tillsammans med sonen Henrik.

Det var många som ansåg att 
diskussionerna i smågrupper gav 
väldigt mycket. 

Kjell Clasborn,  
FUB Södermanlands Län.

Lillemor Holgersson,  
1:e vice ordförande FUB.

Lotte Blumenthal. Klippans medlemmar hade en egen workshop där flera berättade om sina erfarenheter av olika 
LSS-insatser och hur viktigt det är att få rätt stöd och hjälp för att kunna leva ett bra och delaktigt liv. 

Thomas Jansson, förbundsordförande, underströk 
att FUB ska göra allt som går för att påverka LSS-
utredningen i rätt riktning. 

Judith Timoney ledde en workshop för Klippans medlemmar, här diskuterar Conny Bergqvist 
och Jan Pettersson viktiga frågor med några medlemmar. 

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA
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 Engagemanget var stort och många 
synpunkter kom fram under de 
workshops som ägde rum under 

eftermiddagen. Huvudsyftet med grupp-
diskussionerna var att fånga upp delta-
garnas erfarenheter av olika LSS-insatser, 
för att använda dem i det fortsatta intres-
sepolitiska arbetet kopplat till den pågå-
ende LSS-utredningen.

Riksförbundets kansli hade förberett 
frågor att diskutera i mindre grupper. Frå-
gorna handlade om daglig verksamhet, 
olika former av anhörigstöd samt person-

MASSOR AV INPUT FRÅN 
ENGAGERADE MEDLEMMAR

lig assistans. Klippan medlemmarna hade 
en egen workshop, där man diskuterade 
de LSS-insatser som gruppen hade egen 
erfarenhet av och som man ansåg var vik-
tigast att prata om.

500 röster från hela landet
Målsättningen med de workshops som 
anordnas vid FUB:s fem LSS-dagar under 
året är att samla in 500 röster från hela 
landet. 500 röster som berättar vad olika 
LSS-insatser möjliggör. Men också vad 
som behöver bli bättre för att människor 
med utvecklingsstörning, och deras anhö-
riga, ska kunna leva som andra.
TEXT: EVA BORGSTRÖM

FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

STÄRK LSS  
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• ”Fysisk aktivitet behöver erbjudas på 
daglig verksamhet.”

• ”Personalkompetensen är under all 
kritik på daglig verksamhet.”

• ”De går aldrig ut – för stora grupper.” 

• ”I Stockholm får föräldrarna 
information om korttids först när 
barnet är 11–12 år.” 

• ”Med personliga assistenter kan man 
skräddarsy stödet – det är svårt att 
åstadkomma i en gruppbostad.”

Många synpunkter kom fram under de 
workshops som ägde rum under eftermiddagen. 
Anders Bond samtalar mad några FUB-
medlemmar.

Eva Borgström presenterar förbundskansliets LSS-arbetsgrupp.

Vad är din övergripande bild av syftet med utredningen?
– Vi ser med stor oro på att man inte har tillräcklig fokus på 
brukarperspektivet. Snarare ligger fokus på kostnadsutveck-
lingen. Vår uppfattning är att utredningen i första hand syftar 
till att spara pengar. Olyckligtvis så figurerar så många olika 
siffror när det gäller omfattningen av personlig assistans, så 
för gemene man är det svårt att få grepp om den faktiska situ-
ationen. Vissa saker som presenteras som fakta saknar evidens. 
Vi ställer oss kritiska till att man inte först gjort en oberoende 
analys vad gäller kostnaderna för bland annat den personliga 
assistansen. Även en samhällsekonomisk analys hade varit be-
fogad, där man sätter LSS-insatser i ett vidare perspektiv. Vad 
kostar det samhället om stödet uteblir? 

PELLE KÖLHED:
Vår uppgift är att påverka  

LSS-utredningen i rätt riktning
– Tack vare LSS-lagen har Sverige blivit ett föregångsland när det gäller stöd till personer med 

funktionsnedsättning. Vår uppgift nu är att stärka lagen,  
och se till att våra rättigheter inte försämras.

Det konstaterar Pelle Kölhed, vice ordförande i Handikappförbunden, och expert i den statliga 
LSS–utredningen. Han ser med oro på utredningens fokus på kostnadsutvecklingen.

Hur ser du på Handikappförbundens möjlighet att påverka LSS- 
utredningen?
– Det är bra att vi får komma till tals som experter. Men ti-
den vi tilldelats är väldigt begränsad. Andra utredningar som 
jag deltagit i har gett Handikappförbunden betydligt mer tid. 
Hittills jag varit på ett kort möte och ytterligare ett är inbo-
kat. Risken är att vi inte hinner delge alla de synpunkter som 
känns angelägna att förmedla för att utredningen ska gå åt 
rätt håll. 

Handikappförbunden startade nyligen en parallell utredning som ska 
samla hela funktionshinderrörelsen. Vad är syftet med er utredning?
– Vi har bildat en arbetsgrupp med representanter från några 
av våra medlemsförbund som ska gå på djupet i olika frågor, 
som är aktuella inom LSS-utredningen, och sätta saker i sitt 
riktiga sammanhang. Som jag sa tidigare saknas det fakta, det 
vill vi bidra med. Vår förhoppning är att få mer tyngd bakom 
de synpunkter och förslag som vi vill driva. Helt enkelt en 
ytter ligare väg att påverka LSS-utredningen i rätt riktning. Det 
den parallella utredningen kommer fram till kommer konti-
nuerligt att presenteras via Handikappförbundens hemsida.

Vad är det första den parallella utredningen kommer att titta när-
mare på?
– Vi kommer jobba med olika frågor. Vi redovisade nyligen 
vårt ställningstagande vad gäller huvudmannaskapet. Som 
det varit senaste åren har olika huvudmän bollat ansvaret för 
LSS-insatser mellan varandra. Det blir ett slags Svarte Petter 
spel. Men LSS-lagen är en rättighetslag, som alla som har funk-
tionsnedsättning ska kunna få del av för att kunna leva ett bra 
och självständigt liv. Det är oerhört viktigt att beakta. 
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

Fakta: Pelle Kölhed, vice ordförande i Handikappförbunden. 
Pelle Kölhed brinner för en universellt utformad samhälls-
planering, som leder fram till ett samhälle för alla. Han 
 arbetar för mänskliga rättigheter och icke diskriminering. Har 
just nu huvudfokus på LSS-frågorna.

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA
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 L agen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS, har 
inneburit större möjligheter för 

personer med omfattande funktions-
nedsättningar att leva som andra och 
vara inkluderade i samhället. Men LSS 
har gradvis urholkats och fungerar 
inte längre som det var tänkt. En stat-
lig utredning har därför tillsatts. Den 
särskilda utredaren Désirée Pethrus 
(KD) har ett tydligt uppdrag att skära 
på kostnader, framför allt i den statliga 
assistansersättningen. Hon ska bland 
annat undersöka om övriga LSS-insat-
ser brister i kvalitet och därför är ett 
skäl att välja personlig assistans. 

Underskott på bostäder enligt 
LSS 
FUB får många signaler från med-
lemmarna om bristen på lägenheter 
i gruppbostäder och servicebostäder. 
Detta bekräftas också i Boverkets sam-
manställning Bostadsmarknadsenkäten 
2016: Drygt hälften, 150 av landets kom-
muner, uppger att de har underskott på 
bostäder med särskild service för per-
soner med funktionsnedsättning. Bara 
fyra kommuner redovisar ett överskott. 
Allra störst är underskottet på större 
högskoleorter (89 %). I Stockholms län 
har 77 % av kommunerna underskott 
på bostäder för personer med funk-
tionsnedsättning.

DET ÄR INTE KONSTIGT ATT 
MÄNNISKOR MED OMFATTANDE 
FUNKTIONSNEDSÄTTNING VILL 

HA PERSONLIG ASSISTANS 
FRAMFÖR ANDRA LSS-INSATSER

För att gruppbostad ska bli ett reellt alternativ 
till personlig assistans måste kvaliteten höjas 

väsentligt, inte minst när det gäller personalens 
kompetens. Kommunerna behöver även bygga 
de bostäder, enligt LSS, som de är skyldiga att 

tillhandahålla, anser Riksförbundet FUB.

Detta trots att kommunerna mycket 
väl borde känna till vilka kommuninvå-
nare, som omfattas av LSS och vill flytta 
hemifrån. Många kommuner låter helt 
enkelt bli att bygga bostäder enligt LSS, 
trots att de är skyldiga att göra detta. 
Personer med utvecklingsstörning 
som vill flytta hemifrån får rådet att 
ordna en bostad själv. Det är en dålig, 
ofta omöjlig, lösning eftersom de flesta 
behöver stöd och service i bostaden, 
vilket ingår i gruppbostad och service-
bostad, enligt LSS. Stöd och service 
från en fast personalgrupp är en helt 
nödvändig förutsättning för att uppnå 
goda levnadsvillkor – kvalitetsnivån i 
LSS. Istället uppmanas personer med 
utvecklingsstörning att ansöka om per-
sonlig assistans eller boendestöd, enligt 
socialtjänstlagen. De som inte kan få 
tag i en hyreslägenhet eller har råd att 
köpa en bostadsrätt får vackert bo kvar 
hos sina föräldrar på obestämd tid.

Kvalitetsbrister
Ett annat skäl att välja assistansersätt-
ning, när så är möjligt, är den ojämna 
kvaliteten i LSS-insatsen bostad med sär-
skild service för vuxna. Ett grundkrav 
för en gruppbostad eller servicebostad 
med kvalitet är kompetent personal. 
Tyvärr vet vi att det ofta brister när det 
gäller personalens kunskap om utveck-
lingsstörning och andra funktionsned-

sättningar. Inte sällan saknas tillräcklig 
kunskap om bemötande, kommunika-
tionsstöd och kognitivt stöd. Personal-
gruppen måste också vara rätt dimen-
sionerad och ha en närvarande chef. 
Kvalitet handlar också om att ha möj-
lighet att kunna påverka vilka man vill 
bo tillsammans med i gruppbostaden. 
Men möjligheten att välja är många 
gånger obefintlig för en person med 
utvecklingsstörning. Han/hon kan till 
exempel inte bestämma vem som ska 
hjälpa till i de allra mest intima situa-
tionerna, som vid dusch och toalettbe-
sök. Denna valmöjlighet har däremot 
en person som har personlig assistans.

Svårt att få kontaktperson och 
ledsagning
Det är svårt att få kontaktperson och 
ledsagning när man bor i bostad enligt 
LSS, trots att det, enligt förarbetena, 
inte ska finnas några hinder att få detta 
vid behov. Kontaktperson nekas till ex-
empel med hänvisning till att personen 
inte är isolerad, då han/hon har kontakt 
med anhöriga och andra medboende. 
Det visar om något på bristande förstå-
else för vad insatsen kontakt person är 
tänkt att innebära!

Kommunala riktlinjer begränsar 
dessutom inte sällan olika LSS-insatser. 
Det medför att det är stora skillnader i 
hur insatsen ledsagarservice tillämpas 
i kommunerna. Det skiljer exempel-
vis hur insatsen kan beviljas, vem som 
ska svara för ledsagarens omkostnader 
och vad som ingår. Det är numera svårt 
att få ledsagarservice för resor utanför 
hemkommunen. Det innebär att perso-
ner med omfattande funktionsnedsätt-
ningar inte kan resa om de inte har per-
sonlig assistans eller anhöriga som är 
beredda att ställa upp. 

FUB kämpar på olika sätt för att höja 
kvaliteten i övriga LSS-insatser, så att 
de ska bli reella alternativ till person-
lig assistans. Men vi accepterar förstås 
inte en försämring av insatsen person-
lig assistans för den skull.
THOMAS JANSSON, FÖRBUNDSORDFÖRANDE FUB

EVA BORGSTRÖM, OMBUDSMAN FUB

 Det har gått flera år sedan Cris-
tina Olofsdotter Gustafsson upp-
täckte att hennes bror Peter, som 

har Downs syndrom, blev illa behand-
lad av en personal på sin gruppbostad, 
men minnena sitter i. 

– Det var en jättejobbigt tid. Jag bor 
många mil från Peter och kunde inte 
hälsa på så ofta. Men av telefonsamtalen 
med Peter förstod jag sakta men säkert 
att allt inte stod rätt till. En dag berät-
tade han att personalen i fråga knuffat 
en av de boende så hon trillat omkull. 
Peter var väldigt upprörd. Han visste att 
man inte fick göra så. En annan gång 
berättade han hur hon tvingat honom 
att titta på tv hos en granne, trots att 
han inte ville och istället önskade vara 
hemma hos sig.

Droppen kom när personalen i fråga 
tvingade Peter att äta knäckebröd, trots 
att han genomgick en tandreglering.

Mådde dåligt av situationen
– Peter klagade och sa att han fick ont 
i munnen. Då fick han höra att han 
skulle äta och hålla käften. Han var 
rädd och jag märkte verkligen att han 
mådde dåligt av situationen. Vår rädd-
ning blev en nyanställd personal. Hon 
såg att den här personen inte behand-
lade de boende med respekt och värdig-
het och slog larm. En tid därefter fick 

Peters ”plågoande” sparken. Då ringde 
han mig:

”– Hon ska sluta, hon ska sluta. Nu 
är jag jävla nöjd”, sa Peter i telefon, 
berättar Cristina. 

Ställ konkreta frågor
Själv kan Cristina se att hon som an-
hörig inte handlade helt rationellt, 
trots att hon hade yrkeskunskaper 
inom området:

 – Till en början tog jag nog inte rik-
tigt till mig det som Peter sa, förstod 
inte riktigt allvaret i det han signale-
rade. I Peters fall innebär hans funk-
tionsnedsättning att han inte kan för-
medla saker på ett tydligt sätt. Så till en 
början kände jag mig också rätt makt-
lös, säger hon och fortsätter:

– Mitt råd, om man som anhörig 
börjar känna sig misstänksam mot att 
ens nära och kära inte har det helt bra, 
är att börja ställa väldigt konkreta frå-
gor. Inte så där svepande som man lätt 
gör om hur man mår och har det, utan 
väldigt detaljerade frågor. Samtidigt 
måste man vara beredd att ta emot sva-
ren. Det var så jag kunde lägga ihop hur 
Peter verkligen hade det. 

När Cristina nu efteråt reflekte-
rar över den här händelsen, väver hon 
också in erfarenheter från sitt tidigare 
arbete som socialkonsulent på Läns-
styrelsen, där hon jobbade med tillsyns-
frågor inom äldreomsorgen.

– För det första så tror jag att de allra 
flesta människor, som jobbar inom 
omsorgen faktiskt har en bra människo-
syn. Problemet kan vara när saker får gå 
på i gamla hjulspår alltför länge. Man 
kan bli blind för dåliga rutiner, hårda 
attityder och beteenden. Det är då det 
är värdefullt med nyanställd personal, 
som kommer in och ser saker med nya 
ögon. Så var det i Peters fall. 

Men lika värdefullt kan det vara att 

ha avslutningssamtal med personal 
som slutar, även vikarier, anser Cris-
tina: 

– Eftersom man själv inte ska vara 
kvar kan det vara lättare att lyfta fram 
saker, som man av olika anledningar 
dragit sig för att förmedla tidigare. 

Personalen måste få redskap
Cristina pekar också på vikten av att 
ständigt ha diskussioner kring värde-
grund, bemötande och hur man ska 
förhålla sig i olika svåra situationer, 
som personalen ställs inför. 

– Personalen måste få redskap för att 
hantera olika situationer, så man är väl 
förberedd. Arbetsgivaren måste skapa 
förutsättningar för konstruktiva sam-
tal, ge handledning och erbjuda fort-
bildning kring frågor om till exempel 
bemötande. Man får aldrig slå sig till ro 
på ett boende. Bemötande borde alltid 
finnas som en punkt på dagordningen, 
vid till exempel arbetsplatsträffar på 
boende och dagliga verksamheter. Verk-
samhets- och enhetschefer har ett stort 
ansvar här.

När det gäller personalen hand-
lar det också om civilkurage. Att våga 
stå emot, säga ifrån och i värsta fall 
behöva anmäla. Cristina Olofsdotter 
Gustafsson anser också att man i vissa 
fall inte ska dra sig för att polisanmäla, 
om man misstänker övergrepp eller 
oegentligheter. 

– Jag tycker absolut man ska anmäla 
vid minsta misstanke, sedan är det 
arbetsgivaren eller polisen sak att 
utreda hur det förhåller sig. Men trots 
det som hände Peter vill jag återigen 
understryka, att de allra flesta som 
jobbar inom omsorgen är väldigt bra 
människor och gör ett fantastiskt bra 
jobb. 
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS

FOTO: PRIVAT

Cristina Olofsdotter Gustafssons bror Peter blev illa behandlad av en personal  
på sin gruppbostad. Till sist fick personalen i fråga sparken. 

– Det var en jobbig tid. När jag insåg att Peter for illa blev jag som en tigermamma och ville gå till 
attack mot personalen i fråga, säger hon.

– När Peter for illa kände jag mig som en  

TIGERMAMMA

ÖVERGREPP  INOM LSS-VERKSAMHETER
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 Som vi skrivit om förut i UNIK 
så har Riksförbundet bildat en 
arbetsgrupp bestående av kansli-
medarbetare som samordnas av 

vår ombudsman Eva Borgström. Arbets-
gruppen ska tillsammans med arbets-
utskottet ta ett samlat grepp om Riks-
förbundets LSS-arbete och bland annat 
samla in kunskap och erfarenheter 
från medlemmarna i FUB (till exempel 
genom våra temadagar!) samt själv-
klart försöka påverka den nu 
pågående LSS-utredningen 
så att LSS bevaras och stärks 
i stället för att som nu är fal-
let urvattnas och vara före-
mål för nedskärningar.

Egen agenda
FUB har en egen agenda för 
hur vi tycker att tillämp-
ningen av LSS bör stärkas. 
Den har vi framfört till såväl 
Regeringen som till LSS-ut-
redningen. Men vi behöver även be-
möta och besvara de frågor som utre-
daren ställer. Det gör vi både på egen 
hand och genom paraplyorganisatio-
nen Handikappförbunden som har 
samlat berörda medlemsorganisatio-
ner i en LSS-arbetsgrupp. Den första 
frågan från utredaren handlade om hu-
vudmannaskapet. Bör den nuvarande 
ordningen behållas eller ändras? Och 
vad skulle fördelarna och/eller nack-
delarna vara med en ändrad ordning 
från den huvudmannaskapsfördelning 
som gäller idag? (Se intervju med Pelle 
 Kölhed sid 13)

FUB tog ställning i huvudmanna-
skapsfrågan redan för tio år sedan, när 
den förra LSS-utredningen gjordes. På 
Förbundsstämman 2007 slogs fast att 

FUB vill ha kvar det kommunala ansva-
ret för nio av de tio LSS-insatserna. 
Insatsen rådgivning och personligt 
stöd (råd och stöd) skulle fortsätta vara 
landstingets ansvar och den personliga 
assistansen skulle fortsätta vara delad 
mellan kommunerna och staten. 

För FUB handlar huvudmannaskaps-
frågan primärt om det kommunala 
medborgarskapet, de demokratiska 
påverkansmöjligheterna och närheten 

till beslutsfattarna. FUB ansåg att ett 
förstatligande av LSS sannolikt skulle 
leda till mer byråkrati, längre besluts-
vägar och större svårigheter för besluts-
fattarna att överblicka den enskildes 
vardag. Helt enkelt en försämrad rätts-
säkerhet för den enskilde. FUB har länge 
kämpat för att våra medlemmar ska 
vara kommunmedborgare på samma 
villkor som andra. Om staten skulle 
ta över huvudmannaskapet skulle det 
innebära en ideologisk tillbakagång 
för personer med utvecklingsstörning. 
Det innebär förstås inte att det är pro-
blemfritt att kommunerna är ansvariga 
för LSS. En lång rad åtgärder behövs för 
att tillämpningen av lagen ska fungera 
som det var tänkt från början!

Finansieringsansvaret inte det 
avgörande
FUB:s hållning har hela tiden varit, och 
är fortfarande, att det viktigaste är att 
den enskilde får de insatser som hen 
har behov av, oavsett vem som är an-
svarig för att insatsen ges. Frågan om 
fördelning av kostnader mellan huvud-
männen har inte varit en så viktig fråga 
för FUB i förhållande till andra frågor, 
till exempel om attityder hos ansvariga 

huvudmän, planering av 
framtida behov, rättssäkra 
utredningar, samarbete 
med funktionshinderrörel-
sen, kompetens hos perso-
nal med mera. Listan kan 
göras lång. 

För FUB är det inte av 
avgörande vikt om det är 
staten eller kommunerna 
som har finansieringsansva-
ret för LSS. I slutändan är 
det en i huvudsak skattefi-

nansierad verksamhet som alla med-
borgare bidrar till. Kommunerna och 
staten har alltid möjlighet att finan-
siera LSS, förutsättningen är dock att 
verksamheten prioriteras!
JESPER SYMRENG, FÖRBUNDSJURIST FUB

DET AVGÖRANDE ÄR ATT LSS-
VERKSAMHETEN PRIORITERAS
– FUB har en egen agenda för hur vi tycker att tillämpningen av LSS bör stärkas. 
Den har vi framfört till såväl Regeringen som till LSS-utredningen, konstaterar 

Jesper Symreng, förbundsjurist FUB.

FUB har länge kämpat för att 
våra medlemmar ska vara 

kommunmedborgare på samma 
villkor som andra.

 När Länsförbundet i Stock-
holms län fick signaler om 
att det drogs in LSS-insatser 
på löpande band i en av våra 

Stockholmskommuner bestämde vi oss 
för att titta lite närmare på LSS-domar 
i förvaltningsrätten i Stockholm. Vi 
ville bland annat se vilka insatser som 
överklagas mest och hur stor chansen 
är för en enskild att få rätt vid ett över-
klagande. Vi ville även analysera några 
domar mer ingående för att se vilka 
skäl domstolen anger när ett överkla-
gande avslås.

Det var föga förvånande att det var 
flest överklagningar från just Värmdö, 
den kommun där kommunen antagit 
nya begränsande riktlinjer enligt LSS 
och där Harald Strand blivit kontaktad 
för stöd i det intressepolitiska arbetet. 
De LSS-insatser som överklagades mest 
under den 4-månadersperiod som vi 
granskade var personlig assistans, följt 
av kontaktperson och bostad med sär-
skild service för vuxna. Att kontaktper-
son är svårare att få har vi sett tidigare 
och att det är brist på LSS-bostäder vet 
vi också. 

Fler bifall med juridiskt ombud
Slående var att av alla 179 insatser som 
överklagades stod personlig assistans 
för 80; det vill säga drygt 45 procent. 
En orsak till detta kan vara att det har 
blivit svårare att få assistansersättning 
via Försäkringskassan. En annan orsak 
skulle kunna vara att man, på grund av 
den stora bristen på LSS-bostäder, ansö-
ker om personlig assistans istället. 

Personlig assistans var även den 
insats som vann bifall i högst utsträck-
ning; drygt 31 procent mot 11 procent 

för de övriga insatserna. Skälet till att 
det är fler som får bifall när de överkla-
gar personlig assistans tror vi beror på 
att förekomsten av ett juridiskt ombud 
är betydligt högre när man har person-
lig assistans. I vår undersökning såg vi 
nämligen att av de 36 mål som vann 
bifall hade 22 personer anlitat ett juri-
diskt ombud och i 21 av fallen rörde det 
personlig assistans.

Restriktiv tolkning
När vi granskade några LSS-domar lite 
närmare blev det tydligt att de bedöm-
ningarna var antingen restriktiva eller 
byggde på attityder/värderingar hos 
domstolens ledamöter. Med restriktiv 
tolkning menar vi en tolkning där en 
person trots att den enligt kriterierna 
enligt LSS har rätt till insatsen (det vill 
säga tillhör personkretsen, har behov 
som ryms inom LSS-insatserna samt 
inte får behovet faktiskt tillgodosett) 
får avslag. När vi säger att attityder och 
värderingar påverkat en bedömning 
menar vi att domstolen valde en snäv 
tolkning, men lika gärna hade kunnat 
välja en annan vidare tolkning. Det 
tycks alltså inte gå att förlita sig på att 
man får det man har rätt till trots att 
ett behov finns. Möjligheten att vinna 
bifall tycks dels bero på om man har ett 
juridiskt ombud eller inte, dels på dom-
stolens sätt att tolka lagen och ledamö-
ternas egna attityder. 

Stor rättsosäkerhet 
Den stora rättsosäkerheten är mycket 
allvarlig. Om inte målet med LSS, att få 
möjlighet att leva som andra, får vara 
utgångspunkten från vilken behovs-
bedömningen görs i LSS så förverkligas 

inte syftena med LSS. Insatserna är inte 
målet i sig utan medel för att uppnå ett 
så likt andras liv som möjligt. Vi bedö-
mer därför att det behövs en mer ända-
målsenlig lagtolkning av LSS hos dom-
stolarna.

Rättigheter i FN-konventionen
Det är inte rimligt att möjligheten att 
vinna bifall beror på vilken insats man 
överklagar. Denna möjlighet ska se lika-
dan ut oberoende av vilken insats man 
har. Det är dessutom så att rätten till 
stöd för att kunna utöva sin rättskapa-
citet och rätten till tillgång till rättssys-
temet är två rättigheter i FN-konventio-
nen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Det faktum att 
möjligheten ser så olika ut är skäl att 
införa rättshjälp i LSS. Den så kallade 
officialprincipen, som lägger ett stort 
ansvar på myndigheter och domsto-
lar att utreda förvaltningsmål, är inte 
tillräcklig för att den enskildes möjlig-
heter ska bli verklighet. Därför drar 
Länsförbundet slutsatsen att det behö-
ver införas rättshjälp i LSS.
TEXT: ELISABETH LANGRAN

FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

FUB Stockholm har granskat några LSS-domar lite närmare.  
Det blev tydligt att de bedömningarna som gjorts, antingen var restriktiva eller 

byggde på attityder/värderingar hos domstolens ledamöter. 
– Vår rapport visar att det behövs en mer ändamålsenlig lagtolkning av LSS 
hos domstolarna, samt att rättshjälp bör införas i LSS, konstaterar Elisabeth 

Langran, jurist på FUB Stockholm. 

INFÖR RÄTTSHJÄLP

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA
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 N
umera tar vi plats i den 
kommunala beslutspro-
cessen, när det gäller frå-
gor som rör personer med 
funktionsnedsättningar. 
Men vägen dit har varit 

lång, och periodvis tuff, konstaterar 
Mai Ericsson, FUB Botkyrka. 

Det är en kylig vinterdag när vi träf-
fas i Ylva Berglunds kök. Men där är det 
varmt, med bullar och kaffe på bordet. 
Sedan 2015 är hon ny ordförande för 
FUB Botkyrka, och tar vid efter Mai.

– Här har vi haft många möten med 
medlemmar och kommunpolitiker 
senaste åren, säger Ylva Berglund, som 
varit FUB-medlem i drygt tre år. 

Och sedan flera år tillbaka har Bot-
kyrka ett kommunalråd som intres-
serar sig för frågor om funktions-
nedsättning på bredden. Något som 
underlättar samarbetet avsevärt, beto-
nar de samstämt.

– Periodvis har vi upplevt att det 
varit en rejäl slagsida mot äldre frågor, 
så är det inte nu, vilket förstås är bra. 
Men det avgörande under åren har 
varit att FUB Botkyrka enträget jobbat 
för att få tillstånd möten med politi-
kerna i kommunen, samt sett till att 
man ofta funnits på plats på de öppna 
kommunala sammanträdena, exempel-
vis nämndsammanträden, säger Ylva 
Berglund. 

FUB en viktig kunskapskälla
–  Vår envisa hållning, där vi ofta har 

tagit initiativet till möten eller krävt att 
vi ska få ingå i olika arbetsgrupper eller 
på viktiga möten med politiken, har 
verkligen burit frukt. Jag upplever att vi 
får gehör för våra frågor, att politikerna 
lyssnar och inte fattat beslut över våra 
huvuden, till exempel när det gäller frå-
gor om hälsa, boende och transporter, 
säger Mai Eriksson. 

Ylva påpekar att det också handlat 
mycket om att visa för politikerna att 
FUB är en viktig kunskapskälla. 

– Vi har visat politikerna att vi är 
en resurs att räkna med. Här finns stor 
erfarenhet och mycket samlad kunskap 
om frågor som rör funktionsnedsätt-
ning, kunskap som är viktig för politi-
ker att få del av. 

En konkret fråga som FUB i Botkyrka 
envist driver är att det ska finnas en 
speciell vårdcentral, med specifik kom-
petens vad gäller personer med utveck-
lingsstörning. 

 – Vi jobbar ganska hårt för att få en 
vårdcentral som har kompetensen att 
ta hand om våran målgrupp och kunna 
ge lite mer tid än de sedvanliga 10–20 
minuterna per besök. Vi arbetar kon-
tinuerligt med frågor som rör hälsa, 
vård och boende, understryker Ylva och 
Mai fyller i och tar upp ännu en vik-
tig fråga, där FUB i Botkyrka kunnat 

INTE UTAN 
FUB  

I BOTKYRKA

FUB i Botkyrkas långa och enträgna 
påverkansarbete har gett resultat. 

Numera ser kommunpolitiker i Botkyrka FUB som 
en resurs, och en röst att räkna med. 

– Jag upplever att vi får gehör för våra frågor, säger 
Mai Eriksson, tidigare ordförande i FUB Botkyrka.

–

STÄRK LSS  

– STÄRK OSS!

påverka. Kontaktperson när man bor på 
en gruppbostad. 

Och för en tid sedan fattade  Botkyrka 
kommun ett beslut om att det ska vara 
fullt möjligt att få en kontaktperson 
även om man bor i en gruppbostad. 

– Än så länge vet vi inte riktigt hur 
det kommer bli i praktiken. Det känns 
oerhört viktigt. När man bor i en grupp-
bostad måste man ges möjlighet att 
fortsätta utöva sina individuella intres-
sen, inte bara vara hänvisad till kollek-
tiva aktiviteter. Beslutet om kontakt-
person är något vi är väldigt glad för. 
För många boende är det oerhört viktigt 
att få fortsätta ha en kontakt person. 

Får mycket tillbaka
Både Mai och Ylva betonar att engage-
manget i FUB ger väldigt mycket till-
baka, men att det också kräver tid och 

energi. Mai som tidigt blev medlem i 
FUB. 

– Mitt engagemang bottnar i mitt 
föräldraskap. Min dotter föddes med 
flerfunktionsnedsättning och har all-
tid haft ett stort hjälp och stöd behov. 
Genom henne har jag fått upp ögonen 
för orättvisor och brister som vi måste 
arbeta för att åtgärda. Det i sin tur 
förde mig också vidare till politiken. 

Faller mellan stolarna
Ylva Berglund är med sina åtta barn en 
erfaren mamma. En av döttrarna har 
en lindrig utvecklingsstörning och Ylva 
har fått jobba hårt för att dottern ska få 
en bra skolgång och fritid, och numera 
ett eget boende. 

– Min erfarenhet är att barn och ung-
domar med lindrig utvecklings störning 
lätt faller mellan stolarna. Där har vi en 

hel del att jobba med inom FUB, påpe-
kar hon. 

En av de frågor som FUB i Botkyrka 
just nu arbetar med är att få tillstånd är 
ett eget ungdomshus, en mötesplats för 
ungdomar med funktionsnedsättning. 

– Nu har vi en del klubbaktiviteter 
tillsammans med ABF i Botkyrka, men 
vi samverkar även med andra fören-
ingar kring olika fritidsverksamheter.  

Delar på uppdragen
– Vi har tur som fått påfyllning av yngre 
krafter i föreningen. Att samverka med 
olika instanser i kommunen, fören-
ingslivet och finnas till för anhöriga 
och  andra som finns inom FUB:s arena 
kräver att vi är många som kan dela på 
uppdragen. Annars går det inte, säger 
Mai och Ylva fyller i:

– Vi har ett bra system där vi fördelar 
uppgifterna i föreningen. Som styrelse-
ledamot är det viktigt att förstå och res-
pektera att alla har en vardag vid sidan 
om som måste fungera. FUB:s arbete 
får inte bli så tungt att det känns som 
en börda. I vår förening ska vi hjälpa 
varandra att fylla på med ny energi. 
Annars orkar man inte driva svåra och 
tunga frågor framåt.

Vår förening
– Vi kommer att fortsätta värna LSS. 
Den lagstiftningen är förutsättningen 
för ett gott liv för våra medlemmar 
och nära och kära. Och faktum är 
att jag tycker vi har ett bra gehör för 
våra ståndpunkter från kommunen.  
I  Botkyrka jobbar man i det stora hela 
på ett bra sätt för att följa lagen. Det 
var ingen slump att Botkyrka fick en ut-
märkelsen ”Bästa LSS-kommun” 2016, 
en utmärkelse som förpliktigar, säger 
Ylva, men betonar samtidigt att fören-
ingen noga följer utvecklingen, både på 
hemma plan och när det gäller den på-
gående LSS-utredningen.
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS 

STÄRK LSS  – STÄRK OSS!

Ylva Berglund, ordförande för FUB Botkyrka och Mai Eriksson, tidigare ordförande för FUB 
Botkyrka diskuterar några angelägna frågor, som de ska ta upp med kommunen. 



U N I K  ·  7 17 0  ·  U N I K  1 6 0 6  s 4

LEDARE

Thomas Jansson 
Förbundsordförande FUB
e-post: thomas.jansson@fub.se
tel: 08-508 866 46

Regeringen måste ta 
sitt ansvar för LSS och 

assistansen

Även lindriga brott måste polisanmälas
En annan angelägen fråga, som uppdagats nyligen, är att kom-
muner inte behöver bryta sekretessen om en personal ”tafsar” 
på en person inom en LSS-verksamhet. Tyvärr så står det även 
så i Socialstyrelsens direktiv! Detta är ytterligare en viktig sak 
som måste förändras, och där FUB agerar och jobbar för en 
snabb ändring. 

På lokal nivå måste alla FUB-föreningar uppmana kommun-
företrädare och kommunala tjänstemän att alla lindriga brott 
mot våra medlemmar ska polisanmälas. Vi på riksnivå kom-
mer uppvakta Justitieministern om en lagändring så att detta 
undantag kommer att tas bort från lagen. 

Frågan är vem som är viktigast i detta fallet? Är det offret 
som blir utsatt för övergreppet, eller förövarens integritet? 
Socialstyrelsen tyckte att den personliga integriteten var vik-
tig. Då ställer jag frågan – vems integritet?

God jul och Gott nytt år!

LSS-manifestationen den 3 december, samlade tusentals per-
soner runt om i landet. En enad funktionshinderrörelse skick-
ade en tydlig signal till regeringen om vad vi tycker. Utifrån 
detta så borde regeringen börja ta sitt ansvar för LSS och assis-
tansen. Det har börjat komma protester från kommunalpoliti-
ker också. Observera att det även är socialdemokratiska kom-
munalpolitiker som protesterar! Dessa politiker undrar hur de 
ska klara av verksamheten på hemmaplan, med ökande kost-
nader och förändrad verksamhet. 

Minskning med 2 miljoner timmar
Men Barn-, äldre-och jämställdhetsminister Åsa Regnér hävdar 
fortfarande att timmarna i assistansen ökar. Ministern fortsät-
ter hävda att det är de privata bolagen som är de största bo-
varna, att det är de som ligger bakom denna ökning. 

Intressant i sammanhanget är att Försäkringskassans egen 
statistik visar att timmarna har minskat sedan december 2015 
till idag med drygt 2 miljoner timmar. Om vi räknar om det i 
pengar så blir det en besparing på cirka 700 miljoner kronor! 
En fråga man ställer sig, när man har hört ministern och hen-
nes sakkunniga, är om de kan läsa sin egen myndighets sta-
tistik?

Okunskap hos LSS-utredaren oroar
En annan sak som oroar är LSS-utredningen och den okunskap 
som utredaren Désirée Pethrus och hennes stab visar upp. De 
saknar den historiska kunskapen om LSS och dess intentioner. 
Funktionshinderrörelsen kommer inte att få så många till-
fällen att ge inspel till utredningen. I nuläget så kommer vi 
att träffas i referensgruppen en gång per termin och då i 1,5 
timme.

Då vi är minst åtta organisationer innebär det att vi inte 
får så mycket tid per organisation. Vi gjorde ett överslag tids-
mässigt och det blev cirka 20 minuter per organisation, innan 
utredningen är klar. 

Men inom FUB jobbar vi hårt med att få komma in i utred-
ningen som experter, och vi jobbar på flera sätt för att påverka 
Socialdepartementet. 

Assistanstimmarna fortsätter minska. Sedan december 2015 visar siffror att besparingarna nu 
är uppe i hela 700 miljoner kronor. Regeringen måste ta sitt ansvar och omedelbart stoppa 

neddragningarna. Det skriver Thomas Jansson, förbundsordförande, FUB.
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STÄRK LSS – STÄRK OSS!

I direktiven (2016:40) till utredaren beskriver regeringen var-
för de tycker att en utredning behövs. De tar upp de ökade 
kostnaderna för assistansen  och att assistansersättningen har 
komplicerade och komplexa regler. Risken för kostnadsöver-
vältringar på grund av delat huvudmannaskap nämns också. 
Regeringen skriver också att de fått signaler (från FUB till ex-
empel!) på att insatserna i LSS inte utvecklats på det sätt lag-
stiftaren tänkt från början. Regeringen ger därför utredaren i 
uppdrag att titta på hur insatserna i LSS uppfyller syftet med 
lagen, särskilt gällande målet om full delaktighet i samhälls-
livet genom arbete/studier/sysselsättning . Regeringen påpe-
kar även att det finns stora risker för brister i likvärdighet och 
rättssäkerhet för de personer som behöver insatserna i lagen. I 
direktiven hänvisar regeringen flera gånger till rapporter från 
bland annat Socialstyrelsen och Inspektionen för socialförsäk-
ringen. Utredaren har i uppdrag att följa upp flera av de slut-
satser som dras i de olika rapporterna.

Utredaren har fått tre huvuduppgifter av regering-
en:
1. Se till att LSS och assistansersättningen följer en”långsik-

tigt hållbar ekonomisk utveckling” och att insatserna i LSS 
är ”ändamålsenliga”. 

2. Se till att insatserna enligt LSS ger den enskilde möjlig-
heten till jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i sam-
hället .

3. Minska kostnaderna för assistansersättningen.
Vad ska då utredaren titta på? I direktiven finns en mer detal-
jerad genomgång av de delar av LSS som regeringen vill att ut-
redaren ska titta på. Direktiven tar bland annat upp följande:

Otydliga och otillräckliga insatser i LSS
Enligt Socialstyrelsen behöver flera insatser i LSS bli mer pre-
ciserade eftersom det är oklart vad den enskilde kan kräva att 
få  genom insatserna.

Insatsen ledsagarservice har otydliga förarbeten och rätts-
praxis  har medfört att insatsen inte är densamma som när den 
kom.

För personer som bor i eget boende som inte är en grupp-
bostad eller servicebostad är det stöd man kan få genom soci-
altjänstlagen otillräckligt.

Stöd till den enskilde behöver kunna ändras i takt med 
utvecklingen, det vill säga en eller flera insatser kanske behö-
ver moderniseras. Eller så kanske det behövs nya insatser.

Insatsen råd och stöd används knappt alls idag och det 
beror till stor del på rättsfall som kom för många år sedan. 
Trots flera tidigare förslag har inget gjorts för att stärka upp 
insatsen. Socialstyrelsen tror att en form av samordnarfunk-
tion skulle kunna rymmas inom insatsen. Riksrevisionen har 
påpekat att det finns stora brister i samordningen av insatser 
för barn.

Det övergripande målet med insatsen daglig verksamhet 
nås inte. Insatsen ger i många fall instängningseffekter. Enligt 
Riksrevisionen saknas ett arbetslivsinriktat perspektiv hos 
kommuner och arbetsförmedling.

Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, har påpekat att 
insatserna inte alltid är ändamålsenliga och tar särskilt upp 
det delade huvudmannaskapet för den personliga assistansen 
och att insatsen särskilt anpassad bostad är otydlig. I en kart-
läggning gjord av Socialstyrelsen konstateras att boendeinsat-
serna i LSS inte alltid möter behoven hos de som behöver stöd 
och service i sitt boende.

ISF pekar i en rapport på flera brister i lagstiftningen och 
tillämpningen när det gäller assistansersättningen. ISF tar 
bland annat upp lagens formuleringar om ”goda levnadsvill-
kor”  och att ”leva som andra” saknar definitioner.

Ändamålsenlig personkretsindelning?
Både Socialstyrelsen och ISF lyfter frågan om lagens indelning 
i personkretsar är ändamålsenlig eller om det behövs en för-
ändring av personkretsarna. 

Kostnadsutvecklingen 
- fokus för LSS-utredningen

Under hösten har en statlig utredning av LSS och assistansersättningen påbörjats. Regeringen har 
ställt upp ett villkor för utredarens arbete: Alla förstärkningar av LSS som medför en kostnadsökning 
ska finansieras med besparingar inom assistansersättningen . Ytterligare besparingar behöver enligt 
regeringen dessutom göras ”av statsfinansiella skäl”. Jesper Symreng, förbundsjurist, FUB redogör 

nedan för direktiven till LSS-utredningen, samt de förslag som regeringen vill se.

Foto: Ola Elmqvist

Fungerar den personliga assistansen som den ska?
Av Socialstyrelsens rapport Barn med personlig assistans – 
Möjligheter till utveckling, självständighet och delaktighet 
(2014) framgår att personlig assistans är en insats som funge-
rar bra för barn och unga och har inneburit en förbättrad livs-
kvalitet. Socialstyrelsen uppmärksammar i rapporten också 
vissa problem och risker. De tar upp möjliga svårigheter för 
unga att bli så självständiga som möjligt när föräldrar i stor 
utsträckning är personliga assistenter. Insynen i en del barns 
och ungas levnadsförhållanden är begränsad och Socialstyrel-
sen lyfter att dessa barn kan riskera att bli isolerade från sam-
hället i övrigt. Socialstyrelsen påpekar även att det generellt 
finns brister i insynen när det gäller personlig assistans och att 
uppföljningen av assistansens kvalitet brister. Men det ska beto-
nas att Socialstyrelsen i sin rapport i huvudsak konstaterar att den 
personliga assistansen fungerar bra och är en mycket värdefull insats 
och att det är få problem förenade med insatsen.

Skapar en skev bild av verkligheten
I direktiven till LSS-utredaren ges ofta mycket utrymme åt pro-
blem i tillämpningen trots att flera rapporter från Socialstyrel-
sen visat på att problemen är marginella i förhållande till nyt-
tan med insatserna. Det gäller till exempel omständigheten 
att anhöriga ofta är personliga assistenter och/eller gode män, 
vilket av Socialstyrelsen uppfattats som i huvudsak problem-
fritt (rapporten Personlig assistent och god man – Är rollerna 
förenliga? 2014). 
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Trots det lyfts i direktiven risker och problem i tillämp-
ningen i mycket högre omfattning än nyttan med insatserna, 
vilket riskerar att skapa en skev bild av verkligheten. I slutän-
dan riskerar det bli ett incitament för utredaren att föreslå 
begränsningar i insatsen som inte är välgrundade och som 
skadar den enskilde.

Direktiven hänvisar också till att ISF har pekat på att det 
finns ekonomiska incitament i systemet för föräldrar att inte 
överlåta ansvar och timmar till annan huvudman vilket enligt 
ISF kan skapa en risk för att barns och ungdomars självstän-
dighet kommer i konflikt med familjens ekonomiska intresse 
(Rapport 2015:9). FUB:s mångåriga erfarenhet är att i stort sett 
alla föräldrar aktivt arbetar för att fasa ut sig själva som stöd-
personer åt sina vuxna barn (även om det kan vara svårt när 
inte huvudmännen tar sitt ansvar) och att det ”problem” som 
ISF beskriver är i det närmaste försumbart.

En efterfrågad samordning
I direktiven lyfts även att Riksrevisionen har konstaterat 
stora brister i samordningen av stöd till barn och unga med 
funktionsnedsättning (RiR 2011:17). Mångfalden av huvud-
män och aktörer försvårar samverkan och bidrar till problem 
och förvirring hos alla inblandade. Ingen aktör anser sig ha 
ett uttalat mandat att driva samverkan och ingen känner sig 
 huvudansvarig för samordning av stödet. FUB och flera andra 
funktionshinderorganisationer har påtalat detta problem i 
flera års tid utan att något ordentligt gjorts åt saken och kom-
mer förstås att ta upp detta problem som en mycket priori-
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terad fråga för utredaren att utreda och ge förslag hur situ-
ationen kan förbättras. En lagstadgad samordnarfunktion är 
absolut nödvändig.

Föräldraansvaret
En annan fråga som lyfts i direktiven är vårdnadshavarens an-
svar i assistansersättningen. ISF pekar i en rapport från 2014 
på svårigheter att avgränsa vårdnadshavares ansvar jämfört 
med det behov som assistansersättningen ska tillgodose.  Det 
skapar enligt ISF en oförutsägbarhet och minskar rättssäker-
heten för den enskilde. Särskilt om olika tolkningar görs på 
olika håll i landet. ISF föreslår därför att regeringen ska utreda 
utformningen av den rättsliga regleringen av vårdnadshavares 
ansvar.

Assistansmarknaden
ISF har i rapporten Assistansmarknaden – En analys av tim-
schablonen (Rapport 2012:12) uttalat att koncentrationen på 
assistansmarknaden har ökat, det vill säga att ett fåtal företag 
har många brukare. Vinstdrivande företag är den vanligaste 
formen och deras andel ökar. De privata företagen har ökat sin 
andel av marknaden från 25 procent vid införandet av refor-
men till c:a 60 procent 2014. Enligt ISF finns det en risk för att 
assistansföretagen ”överdriver assistansbehoven för brukarna, 
eftersom företagen har ett starkt ekonomiskt intresse av att få 
många timmar assistansersättning i sin verksamhet”. Någon 
grund för detta påstående finns dock inte enligt FUB:s erfaren-
het. Direktiven nämner inte heller att många stödanvändares 
och funktionshinderorganisationers uppfattning är att För-
säkringskassan och domstolarna allt som oftast underskattar 
assistansbehoven. ISF föreslår en ännu hårdare kontroll av att 
assistansersättningen används till det den beviljats för som en 
möjlig lösning på det påstådda problemet.

Ekonomisk brottslighet och kontroller
FUB och andra organisationer, forskare, journalister med flera 
har flera gånger påtalat att antalet konstaterade bedrägerier 
inom assistansersättningen är väldigt litet, både i förhållande 
till antalet personer som får assistansersättning, det utbeta-
lade beloppet och i förhållande till andra statliga ersättningar. 
Varken Regering eller Försäkringskassa skiljer tydligt ut vad 
de menar vara medvetet fusk från vad som är felaktiga bedöm-
ningar eller utbetalningar från myndigheten. Termen ”över-
utnyttjande” används i kommunikationen med media vilket 
förstås tolkas som att den enskilde använder mer än vad hen 
behöver. Men hur vet staten det? Handläggaren på försäkrings-
kassan gör en bedömning av den enskildes behov med en ut-
redning som grund. Myndigheten styr över vad som ska utre-
das och hur utredningen ska ske. Vems ansvar är det då att 
bedömningen blir rätt? Det är sällan som regeringen och För-
säkringskassan talar om underutnyttjande, d.v.s. alla de beslut 
där den enskilde får mindre stöd än vad hen egentligen behö-
ver. Det torde enligt FUB vara betydligt mer vanligt förekom-
mande än något ”överutnyttjande”. 

Siffror tagna ur luften som saknar grund 
Med fusk avser FUB konstaterad bidragsbrottslighet och åter-
krav från Försäkringskassan på grund av medvetet felaktiga 
uppgifter från den enskilde. Påståenden av generaldirektörer, 

ministrar och andra om att 10 procent av ersättningen fuskats 
fram är tagna ur luften och saknar grund. Det konstaterade 
fusket är mindre än 1,3 promille av den totala ersättningen 
(Försäkringskassans årsredovisning 2015). Svenskar fuskar 
överlag väldigt lite inom socialförsäkringssystemet, vilket är 
tvärtemot vad många svenskar tror. 

I direktiven till utredaren lyfter regeringen fram de möjlig-
heter som enligt finns att lura Försäkringskassan, till exempel  
genom felaktiga intyg och förfalskade handlingar och hänvi-
sar till en rapport från Brå (Intyget som dörröppnare till väl-
färdssystemet, 2015). Man tar även upp påståendet från ISF att 
”de starka ekonomiska incitamenten i assistansersättningen 
driver fram bedrägerier och överutnyttjande” men att det är 
”svårt att bevisa att bedrägerier och överutnyttjande förekom-
mer”. Vilket förstås gör att man kan ställa sig frågan hur ISF 
kom fram till det första påståendet. Regeringen redovisar slut-
ligen de förslag som Försäkringskassan lämnat och som syftar 
till ökade kontroller (dnr S2014/00398). Det förmodligen mest 
tänkvärda i detta avsnitt av direktiven är det som Brå kom 
fram till i den nyss refererade rapporten, nämligen att forsk-
ningen om ekonomisk brottslighet visar att förtroendeskad-
orna är betydligt större än de ekonomiska. Välfärdsbrotten 
kan därmed riskera att minska förtroendet för välfärdssyste-
met. 

Det FUB sett ske i praktiken är att grundlösa påståenden om över-
utnyttjande, bidragsbrott och osäkra kontrollsystem har minskat 
förtroendet för assistansreformen. Det är betydligt enklare att göra 
nedskärningar i ett ersättningssystem som saknar allmänhetens för-
troende än i ett som har ett starkt stöd bland allmänheten.

Ifrågasatt modell för ersättning till personliga 
assistenter
Av direktiven framgår att modellen med ett schablonbelopp 
i assistansersättningen har diskuterats och problematiserats 
under flera år. Inget av de förslag som lagts fram har ansetts 
möjligt att genomföra utan ytterligare utredning. Direktiven 
tar särskilt upp att regeringen just nu hanterar de rekommen-
dationer Sverige fått från Kommittén för rättigheter för per-
soner med funktionsnedsättning och som grundar sig på att 
Sverige inte lever upp till kraven i FN-konventionen om rättig-
heter för personer med funktionsnedsättning. Kommittén har 
uttryckt en oro över att flera perso-
ner har fått sin assistans indragen 
eller minskad utan kända eller till 
synes motiverade skäl. Kommittén 
rekommenderar Sverige att säker-
ställa att den personliga assistan-
sen ges till de som behöver insat-
sen. 
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Utredaren ska göra analyser av :
Kostnadsutveckling  – inom både assis-
tansersättningen och LSS 

Det delade huvudmannaskapet 
för personlig assistans – vilka konse-
kvenser har det fått för andra insatser 
inom funktionshinderområdet som 
kommunerna svarar för?

Ändamålsenliga insatser – hur 
ändamålsenliga är de insatser som 
finns i LSS idag, vilka nya insatser behö-
ver lagen kompletteras med och vilka 
insatser kan tas bort eller förändras? 
Vilka insatser behöver kombineras och 
vilka krav bör ställas för rätten till olika 
insatser?

Träffsäkerhet  – hur kan bedöm-
ningen av rätten till och omfattning av 
insatser göras mer träffsäker, tydlig och 
rättssäker samtidigt som kostnadskon-
trollen är god?

Personkretsarna – hur har indel-
ningen påverkat tillgång till, utform-
ningen av och kostnadsutvecklingen 
för insatserna i LSS generellt och sär-
skilt för insatsen personlig assistans?

Insatsers utformning  – hur bör 
insatser vara utformade för att bidra 
till delaktighet, självständighet och 
utveckling?

Personlig assistans: 
Hur kan kontrollen av kostnaderna för-
bättras?

Hur kan kopplingen mellan assistan-
sen och insatser enligt LSS förstärkas 
och utvecklas?

Går det att avgränsa eller tydligare 
reglera anordnarnas ansvar i förhål-
lande till assistansberättigade perso-
ner?

Är personlig assistans ändamålsen-
lig och rättssäker för samtliga person-
kretsar i LSS i sin nuvarande form?

Är dagens kriterier för att beviljas 
personlig assistans träffsäkra, exempel-
vis utifrån perspektiven funktionsför-
måga, ålder, delaktighet, självständig-
het, arbetsförmåga och omsorgsbehov?

Hur kan gränsdragningen mot 
HSL, mot tillsyn på grund av medicin-
ska behov och mot andra kommunala 
insatser, tydliggöras ytterligare i syfte 
att renodla de uppgifter som ska ingå i 
insatsen personlig assistans?

Hur kan det tydligare regleras vad 
som ska avses med vårdnadshavares 

Konkreta uppdrag från regeringen till utredningen
ansvar vid bedömning av behovet av 
personlig assistans?

Teknik och hjälpmedel – hur kan 
de bidra till lagstiftningens mål samt 
till att stärka kvalitet i insatser?

Studier, arbete och sysselsätt-
ning  – hur kan lagstiftningen i ökad 
utsträckning bidra till att underlätta 
möjligheterna till studier, arbete eller 
annan sysselsättning?

Barn- och ungdomsperspektivet  – 
hur kan det stärkas?

Skillnader mellan könen – vad är 
orsaken till skillnader mellan könen 
när det gäller kvalitet i, tillgång till och 
omfattning av insatser?

Behövs det särskilda utjämnings-
system för LSS-insatser?

Utredaren ska i samverkan med 
Välfärdsutredningen analysera:
Vilken roll har de privata anordnarna 
i kostnadsutvecklingen inom assistan-
sersättningen och personlig assistans 
enligt LSS?

På vilket sätt kan det offentliga bistå 
personer som ansöker om personlig 
assistans med oberoende rättsligt stöd 
i syfte att göra personerna mindre bero-
ende eller helt oberoende av anord-
narna? 

Vilka möjligheter finns det att juri-
diskt begränsa anordnares inflytande 
vid ansökningar om assistans?

Vilka förslag vill regeringen ha?
Kostnadseffektiva alternativa förslag 
på hur ansvaret för insatser enligt LSS 
kan se ut för att så långt det är möjligt 
eliminera de problem som utredningen 
finner att det delade huvudmannaska-
pet fört med sig. 

Förslag på hur staten ska kunna följa 
upp och ha insyn i verksamheten så att 
den håller god kvalitet och lever upp 
till de krav som lagstiftningen ställer.

Tydligare syften och mål i lagen 
genom tydligare kriterier för rätt till 
insats och omfattning av insats . 

Ny personkretsindelning , om utre-
daren finner skäl till det.
• Lämna förslag på vilka insatser som 

bör ingå i LSS, inklusive insatser som 
kan utgöra alternativ till eller kan 
kombineras med personlig assistans. 
Förslag på nya insatser och insatser 
som kan tas bort/förändras 

• Föreslå kriterier för vad som bör 
gälla för den som utför insatserna 
enligt LSS, exempelvis i form av rela-
tion till stödanvändaren, kompetens 
och andra relevanta frågor.

• Lämna alternativa förslag till hur 
personlig assistent och ersättningen 
för sådan ska regleras.

• Lämna förslag på hur insatsen per-
sonlig assistans kan begränsas när 
det gäller antal användare och/eller 
antal timmar, till exempel genom 
att precisera ”övriga personliga be-
hov” .

• Se till att assistans bara beviljas om 
det är ”den mest ändamålsenliga” 
insatsen.

• Vad schablonersättningen ska inne-
fatta .

• Lämna förslag som hindrar privata 
assistansanordnare från att ”driva 
upp kostnaderna för assistansersätt-
ningen” .

• Vid behov lämna förslag som inte 
gör det möjligt för assistansanord-
nare att välja sina kunder .

• Föreslå förändringar i utjämnings-
systemet för LSS om det behövs.

Konsekvensbeskrivningar 
Utredaren är skyldig att utreda de tro-
liga konsekvenserna av förslagen. Det 
gäller både konsekvenserna för stödan-
vändare, anhöriga och huvudmännen. 
Utredaren ska särredovisa konsekven-
serna för barn och unga utifrån rätten 
till jämlikhet i levnadsvillkor och full 
delaktighet i samhället. De ekonomiska 
konsekvenserna ska självklart också re-
dovisas, med tanke på regeringens upp-
drag till utredaren att skära ned kostna-
derna för LSS.

Samråd 
Utredaren är skyldig att samråda med 
de funktionshinderorganisationer som 
berörs av utredningen. Utredaren ska 
skapa forum för dessa dialoger.

När ska utredningen vara klar?
Utredaren ska redovisa sitt uppdrag till 
regeringen senast den 1 oktober 2018. 
Därefter ska utredningen ut på remiss, 
det vill säga myndigheter, organisatio-
ner och andra berörda får lämna syn-
punkter på förslagen.
JESPER SYMRENG 

2016-12-15
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»Hjälpmedel
Låg självrisk på hjälpmedel för syn- 
eller hörselfel i hemförsäkringen.

»Anpassad bil
Försäkring av hela bilen utan 
premiepåslag för anpassad bil.

»LSS-ärenden
Juristhjälp vid överklagan  av LSS-
ärenden ingår i vår hemförsäkring.

FUB är en del av UNIK Försäkring.  Det innebär att du som medlem kan teckna trygga försäkringar för 
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Utredaren ska göra analyser av :
Kostnadsutveckling  – inom både assis-
tansersättningen och LSS 

Det delade huvudmannaskapet 
för personlig assistans – vilka konse-
kvenser har det fått för andra insatser 
inom funktionshinderområdet som 
kommunerna svarar för?

Ändamålsenliga insatser – hur 
ändamålsenliga är de insatser som 
finns i LSS idag, vilka nya insatser behö-
ver lagen kompletteras med och vilka 
insatser kan tas bort eller förändras? 
Vilka insatser behöver kombineras och 
vilka krav bör ställas för rätten till olika 
insatser?

Träffsäkerhet  – hur kan bedöm-
ningen av rätten till och omfattning av 
insatser göras mer träffsäker, tydlig och 
rättssäker samtidigt som kostnadskon-
trollen är god?

Personkretsarna – hur har indel-
ningen påverkat tillgång till, utform-
ningen av och kostnadsutvecklingen 
för insatserna i LSS generellt och sär-
skilt för insatsen personlig assistans?

Insatsers utformning  – hur bör 
insatser vara utformade för att bidra 
till delaktighet, självständighet och 
utveckling?

Personlig assistans: 
Hur kan kontrollen av kostnaderna för-
bättras?

Hur kan kopplingen mellan assistan-
sen och insatser enligt LSS förstärkas 
och utvecklas?

Går det att avgränsa eller tydligare 
reglera anordnarnas ansvar i förhål-
lande till assistansberättigade perso-
ner?

Är personlig assistans ändamålsen-
lig och rättssäker för samtliga person-
kretsar i LSS i sin nuvarande form?

Är dagens kriterier för att beviljas 
personlig assistans träffsäkra, exempel-
vis utifrån perspektiven funktionsför-
måga, ålder, delaktighet, självständig-
het, arbetsförmåga och omsorgsbehov?

Hur kan gränsdragningen mot 
HSL, mot tillsyn på grund av medicin-
ska behov och mot andra kommunala 
insatser, tydliggöras ytterligare i syfte 
att renodla de uppgifter som ska ingå i 
insatsen personlig assistans?

Hur kan det tydligare regleras vad 
som ska avses med vårdnadshavares 

Konkreta uppdrag från regeringen till utredningen
ansvar vid bedömning av behovet av 
personlig assistans?

Teknik och hjälpmedel – hur kan 
de bidra till lagstiftningens mål samt 
till att stärka kvalitet i insatser?

Studier, arbete och sysselsätt-
ning  – hur kan lagstiftningen i ökad 
utsträckning bidra till att underlätta 
möjligheterna till studier, arbete eller 
annan sysselsättning?

Barn- och ungdomsperspektivet  – 
hur kan det stärkas?

Skillnader mellan könen – vad är 
orsaken till skillnader mellan könen 
när det gäller kvalitet i, tillgång till och 
omfattning av insatser?

Behövs det särskilda utjämnings-
system för LSS-insatser?

Utredaren ska i samverkan med 
Välfärdsutredningen analysera:
Vilken roll har de privata anordnarna 
i kostnadsutvecklingen inom assistan-
sersättningen och personlig assistans 
enligt LSS?

På vilket sätt kan det offentliga bistå 
personer som ansöker om personlig 
assistans med oberoende rättsligt stöd 
i syfte att göra personerna mindre bero-
ende eller helt oberoende av anord-
narna? 

Vilka möjligheter finns det att juri-
diskt begränsa anordnares inflytande 
vid ansökningar om assistans?

Vilka förslag vill regeringen ha?
Kostnadseffektiva alternativa förslag 
på hur ansvaret för insatser enligt LSS 
kan se ut för att så långt det är möjligt 
eliminera de problem som utredningen 
finner att det delade huvudmannaska-
pet fört med sig. 

Förslag på hur staten ska kunna följa 
upp och ha insyn i verksamheten så att 
den håller god kvalitet och lever upp 
till de krav som lagstiftningen ställer.

Tydligare syften och mål i lagen 
genom tydligare kriterier för rätt till 
insats och omfattning av insats . 

Ny personkretsindelning , om utre-
daren finner skäl till det.
• Lämna förslag på vilka insatser som 

bör ingå i LSS, inklusive insatser som 
kan utgöra alternativ till eller kan 
kombineras med personlig assistans. 
Förslag på nya insatser och insatser 
som kan tas bort/förändras 

• Föreslå kriterier för vad som bör 
gälla för den som utför insatserna 
enligt LSS, exempelvis i form av rela-
tion till stödanvändaren, kompetens 
och andra relevanta frågor.

• Lämna alternativa förslag till hur 
personlig assistent och ersättningen 
för sådan ska regleras.

• Lämna förslag på hur insatsen per-
sonlig assistans kan begränsas när 
det gäller antal användare och/eller 
antal timmar, till exempel genom 
att precisera ”övriga personliga be-
hov” .

• Se till att assistans bara beviljas om 
det är ”den mest ändamålsenliga” 
insatsen.

• Vad schablonersättningen ska inne-
fatta .

• Lämna förslag som hindrar privata 
assistansanordnare från att ”driva 
upp kostnaderna för assistansersätt-
ningen” .

• Vid behov lämna förslag som inte 
gör det möjligt för assistansanord-
nare att välja sina kunder .

• Föreslå förändringar i utjämnings-
systemet för LSS om det behövs.

Konsekvensbeskrivningar 
Utredaren är skyldig att utreda de tro-
liga konsekvenserna av förslagen. Det 
gäller både konsekvenserna för stödan-
vändare, anhöriga och huvudmännen. 
Utredaren ska särredovisa konsekven-
serna för barn och unga utifrån rätten 
till jämlikhet i levnadsvillkor och full 
delaktighet i samhället. De ekonomiska 
konsekvenserna ska självklart också re-
dovisas, med tanke på regeringens upp-
drag till utredaren att skära ned kostna-
derna för LSS.

Samråd 
Utredaren är skyldig att samråda med 
de funktionshinderorganisationer som 
berörs av utredningen. Utredaren ska 
skapa forum för dessa dialoger.

När ska utredningen vara klar?
Utredaren ska redovisa sitt uppdrag till 
regeringen senast den 1 oktober 2018. 
Därefter ska utredningen ut på remiss, 
det vill säga myndigheter, organisatio-
ner och andra berörda får lämna syn-
punkter på förslagen.
JESPER SYMRENG 

2016-12-15

STÄRK LSS – STÄRK OSS!

ANNONS
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 I Gällivare trotsade ett hundratal per-
soner nästan 30 gradig kyla för att 
visa sitt stöd för LSS. En av många var 

Ann-Kristin Olsson från FUB Gällivare:
– Vi vill visa hur viktig LSS-insatserna 

är. Därför gjorde vi en manifestation 
med fokus på vad insatserna betyder. 
Där var många som berättade vad de 
kan göra tack vare assistans och andra 
insatser. Vår manifestation hade mer 
temat tack vare LSS-insatserna fungerar 
livet. Det var en varm och positiv stäm-
ning, trots grundbudskapet och oron 
för alla neddragningar och vad LSS-ut-
redningen kan tänkas komma fram till. 

På Norra Bantorget i Stockholm sam-
lades flera hundra personer för att visa 
sitt stöd för LSS, och kräva ett omedel-
bart stopp för alla neddragningar. 

Där fanns även FUB:s ordförande, 
Thomas Jansson på plats. Han var tydlig 
med att det behövs tillägg till direkti-

ven till den pågående LSS-utredningen:
– Nu talas det mest om kostnader, 

men det politikerna borde fokusera 
på är att återställa LSS enligt intentio-
nerna som fanns från början. LSS måste 
säkerställa att personer med funktions-
nedsättning kan leva ett liv med delak-
tighet, självbestämmande och goda lev-
nadsvillkor. Som situationen ser ut nu 
bryter vi mot internationella överens-
kommelser. Sverige har skrivit under 
FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning, 
något vi måste efterleva.

På torget fanns representanter för i 
stort sett hela handikapprörelsen. Ini-
tiativtagarna till den landsomfattande 
manifestationen var RBU, Riksförbun-
det för Rörelsehindrade barn och ung-
domar, som tidigare startat ett upprop: 
”Assistans är frihet! Rädda LSS”. Det var 
en enad handikapprörelse som samlats 

kring några centrala budskap:
– Nödstopp för indragna assis-

tansbeslut! Inga fler indragna assis-
tansbeslut innan konsekvenserna av 
de förändrade behovsbedömningarna 
har analyserats.

 – Stärk LSS men inte på bekost-
nad av personlig assistans! Vi vägrar 
låta olika insatser och grupper ställas 
mot varandra.

– Sluta förtala assistansrefor-
men! Politiker och myndighetsföre-
trädare måste hålla sig till bekräftade 
fakta.

Då senaste tidens beslut om mins-
kade LSS-insatser inte minst personlig 
assistans har fått förödande konsekven-
ser. Även den pågående LSS-utred-
ningen väcker oro. Inför manifesta-
tionen lyfte handikappförbunden, i 
ett gemensamt uttalande, fram några 
exempel på hur minskat stöd drabbar 

LSS-manifestationen fick stort 
gensvar i hela landet 

På ett 20-tal platser i landet visade tusentals FUB-medlemmar och personer från andra 
handikapporganisationer sitt stöd för LSS på manifestationen den 3 december.  

En enad handikapprörelse krävde nödstopp för indragna assistansbeslut och att de grundläggande 
intentionerna med LSS ska återtas. 

Cirka 800 personer slöt upp på LSS-manifestationen på Norra Bantorget i Stockholm.

STÄRK LSS – STÄRK OSS!

personer med funktionsnedsättning 
och deras anhöriga:

• Barn med mycket stora svårigheter, 
som inte kan äta, andas eller för-
flytta sig utan hjälp, där den per-
sonliga assistansen dras in, trots att 
ingenting förändrats i barnets till-
stånd. Konsekvenserna kan bli att 
föräldrarna tvingas stanna hemma 
från jobbet för att ta hand om bar-
net, utan ersättning. En katastrof för 
familjen, både mänskligt och ekono-
miskt.

• Vuxna personer med mycket omfat-
tande funktionsnedsättningar som 
levt med personlig assistans i 20 år 
eller mer. När Försäkringskassan gör 
nya tolkningar av vad som är grund-
läggande behov mister de hela eller 
delar av sin personliga assistans – 
trots att behovet är detsamma!

• Vuxna personer, som kunnat arbeta 
och försörja sig, med hjälp av per-
sonlig assistans eller ledsagning. 
Plötsligt anses de inte ha tillräck-
liga funktionsnedsättningar längre, 
utan att något förändrats, varvid stö-
det dras in och personen måste sluta 
jobba.

Andra platser där det hölls manifesta-
tioner var bland annat: Luleå, Umeå, 
Sundsvall, Östersund, Gävle, Falun, 
Karlstad, Örebro, Uppsala, Västerås, 
 Eskilstuna, Stockholm, Norrköping, 

Linköping, Jönköping, Tranås, Kalmar, 
Trollhättan, Göteborg, Helsingborg, 
Malmö, Kristianstad.

Kan vara delaktig och påverka 
samhället 
I Umeå talade Oscar Lindgren, 14 år 
och hans budskap var tydligt:

– Jag har en CP-skada som bland 
annat påverkar mitt tal. Därför är jag 

i behov av personlig assistans. Försäk-
ringskassan överväger att dra in min 
assistans. De tycker att det räcker med 
att jag kommunicerar med tummen 
upp eller tummen ner. Det tycker jag 
absolut inte.

Ytterligare en person som riskerar 
att drabbas hårt om han får minskad 
assistans är Markus Petersson, från Hel-
singborg, som sitter i Riks-Klippans sty-
relse.

– Utan assistans så hade jag inte 
kunnat vara så engagerad i fören-
ingslivet som jag är nu. Nu sitter jag 
i Riks-Klippans styrelse och kan vara 
med och påverka i samhället. Utan per-
sonlig assistans kan jag inte heller åka 
på semester så som jag gör nu ibland. 
Det är en trygghet för mig att alltid ha 
någon i närheten, eftersom jag inte kla-
rar att göra så mycket själv, utan hjälp, 
konstaterade Markus Petersson.

Politiker visade sitt stöd
Även politikern Bengt Westerberg, (L), 
fanns på plats för att visa sitt stöd för 
LSS. Han drev igenom LSS-reformen 
1994.

 – LSS-reformen har aldrig varit så 
hotad som den är idag. Jag är här för att 
visa mitt fulla stöd för en viktig lagstift-

Conny Bergqvist, Klippan-Rådgivare och Bengt Westerberg, (L).

FORTSÄTTNING PÅ SIDA 20
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ning. Trots oro för att lagen ska komma 
att försämras, är jag försiktigt positiv. 
Min förhoppning är att politikerna nu 
lyssnar på alla de företrädare för olika 
handikapporganisationer, som samlats 
runt om i landet idag för att visa sitt 
stöd för LSS.

En annan politiker som fanns på 
plats var ordförande i socialutskottet; 
Emma Henriksson (Kd). Även hon ville 
visa sitt stöd för LSS och rätten för per-
soner med funktionsnedsättning att 
kunna leva ett liv som alla andra. 

– En sådan här manifestation bidrar 
även till att medvetandegöra allmän-
heten om värdet av LSS-reformen, kon-
staterade hon. 

I Halmstad skrev funktionshin-
derorganisationer ett gemensamt 
debattinlägg i samband med manifest-
ationen, bland annat undertecknad av 
Cecilia Kristensen, ordförande, FUB, 
Halmstad–Hylte:

”Snart är det jul och undertecknade 
föreningar önskar egentligen inte så 
mycket. Men vi kräver att den trygghet 
som finns i stabila välfärdssystem inte 
nyckfullt ska dras undan. Vi kräver att 
regeringen tar sitt ansvar och ger För-
säkringskassan nya direktiv i det kom-
mande regleringsbrevet. Det måste vara 
behoven som styr vilka insatser man får, 
inte besparingskrav. Vi vill att det ska 
sluta blåsa så snålt just kring våra med-
lemmar. Och vi kräver ett nödstopp för 
indragna assistansbeslut. Det är skam 
att Sverige bryter mot FN:s  konvention 

Jonas Franksson, STIL, och Thomas Jansson, ordförande FUB.

Flera FUB:are fanns på plats på Norr Bantorget. Christer Ekberg höll ett tal tillsammns med 
Thomas Jansson. I bakgrunden Jesper Symreng från förbundsjurist, FUB.

Albin, 8 år.
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om rättigheter för människor med 
funktionsnedsättning.

Det är dags att regeringen plockar 
fram sin moraliska kompass och tar 
ut en ny riktning på rättvisekartan. 
Det som pågår nu är orättfärdigt, ovär-
digt och omänskligt. Det utestänger 
människor med funktionsnedsättning 
från samhället. Assistans är frihet! 
Rädda LSS!”

TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

STÄRK LSS – STÄRK OSS!

Emma Henriksson (KD), fanns på plats.

William Westman tillsammans med sin bror Philip, 
pappa Peter och en kompis.

Stärk LSS – Stärk oss! 
Gå med i FUB 

www.fub.se/om-fub/bli-medlem

Livets möjligheter
Nationell konferens 23–24 april 2018

Clarion Hotell Stockholm 
En konferens för anhöriga, personal och beslutsfattare.

Konferensen belyser olika problemställningar, ökar kunskapen 
och förståelsen för personer med flerfunktionsnedsättning. 
Konferensen ger möjlighet att inspireras och lära av varandra, 
främja utbyte av erfarenheter och se de möjligheter som finns 
för personer med flerfunktionsnedsättning och anhöriga att 
leva ett gott liv. 

För information se;

www.anhoriga.se/konferenser
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Bevara Assistansen! Rädda LSS! FUB Göteborg

Manifestationer i hela landet

 Manifestationen hölls på Olof Palmes Plats, 
även känt som Järntorget, en kall och grå 
decemberdag i Göteborg. Eldsjälar ur arbets-
gruppen och med stödtrupper på plats började 
de göra iordning scenen, rada upp sponsrad 
julmust och pepparkakor, blåsa upp röda bal-
longer med texten ”Bevara Assistansen! Rädda 
LSS!” och lägga fram pins med samma slogan. 

rymde också tal av politiker från olika partier.
Gruppen ”Keep in mind” hjälpte till att hålla 

alla varma med sin svängiga musik. 
Göteborgsprofilen och ståupparen Jesper 

Odelberg var med, som han själv uttryckte det 
som funkis och inte som politiker, och talade 
och sjöng en av sina egna låtar uppbackad av 
ett proffsigt band.

Uppslutningen var stor, cirka 600 personer 
fanns på plats på torget. Många hade gjort 
egna plakat och pinsen tog helt slut. Den sista 
fick visst Niklas Strömstedt sa någon! Mani-
festation i Göteborg var ett lyckat och viktigt 
arrangemang. Nu återstår att se hur besluts-
fattarna reagerar på detta. 
TEXT: ANGELA KARLSSON, FUB GÖTEBORG

FOTO: CAROLINE A BRÄUTIGAM

Musikern Niklas Strömstedt fanns på plats på Järntorget i Göteborg, för att visa 
sitt stöd för LSS. Cirka 600 personer kom till manifestationen i Göteborg.

Jesper Odelberg, sångare och komiker, sjöng 
en av sina egna låtar. 

Programmet var en blandning av tal med 
personer från olika funktionshinderorganisa-
tioner. FUB Göteborgs styrelseledamot Åsa 
Granbom-Jonsson läste en debattartikel ur 
anhörigperspektivet och hade med sin son Jo-
nathan och hans assistenter på scenen för att 
förstärka budskapet och läste även upp FUBs 
vision på slutet av sitt anförande. Programmet 
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Gällivare var en av de 20-tal platser där det hölls manifestationer. Foto: Ann-Kristin Olsson.

FUB Kalmar
Manifestationen hölls på Larmtorget i Kalmar. 
Mellan 200–250 personer kom till manifest-
ationen. Moderator var Elisabeth Zander. På 
torget talade föräldrar och anhöriga och be-
rättade om sin situation, samt flera politiker. 

FUB Bromölla/Sölvesborg
Även i Kristianstad samlades många under 
manifestationen på temat: ”Assistans är fri-
het! Rädda LSS!” Charlotte Söderlund, ord-
förande, FUB Bromölla/Sölvesborg talade på 
manifestationen. Hennes förhoppning är att 
LSS-utredningen ska visa på möjligheter, istäl-
let för att bidra till att försämra LSS.

FUB Malmö 
På Triangeln i Malmö demonstrerade ett par 
hundra personer mot nedskärningarna av LSS. 

”De senaste åren har domstolar och me-
dia uppmärksammat flera fall av omfattande 
bidragsfusk när det gäller assistansersättning. 
Det riskerar att leda till ”smutskastning,” även 
av de människor som verkligen har rätt till stöd, 
konstaterade Jeanette Fridh, FUB, Malmö.

FUB Falun
I Falun samlades ett stort antal personer för 
att visa sitt stöd för LSS och demonstrera mot 
neddragningarna:

– Vi reagerar mot de kraftiga konsekvenser-
na som nedskärningarna fått för brukarna. Det 
är väldigt tragiskt. Kostnader för assistansen 
kan man inte sänka utan att dra ner antalet 
timmar för brukarna, konstaterade Lars Jal-
kevik, FUB Falun och Dalarna. 

FUB Östersund
I Östersund var det FUB Jämtlands län som 
arrangerade torgmötet på Stortorget. Ett 60-
tal personer kom, och talare var Monalisa 
Norrman (V) från Region Jämtland Härjedalen 
och Pär Löfstrand, ordförande för Liberalerna i 
Jämtlands län. Alf Lundin, ordförande för FUB 
Jämtlands län, höll ihop hela manifestationen, 
och han intervjuade bland andra Anna-Carin 
Hammarberg, FUB Östersund, som nyligen 
fått ett chockbesked om nedskärningar av as-
sistanstimmar för sonen Erik.

Fub Halmstad/Hylte 
Den 13 december hade Fub Halmstad-Hyl-
te, RBU Halland och DHR Halmstad-Hylte- 
Laholm sin manifestation för LSS! 

– Vi hade den 10 dagar efter den landsom-
fattande manifestationen, detta pga av att vi 
redan startat vår planering, att ha det på lu-
cia och när kommunfullmäktige hade möte, 
innan det blev en landsomfattande manifest-
ation.” berättar Cecilia Kristensen, ordförande 
för FUB Halmstad-Hylte.

Manifestation samlade ett 60-tal personer 
från olika föreningar! 

Svt Halland, radio Halland och lokaltidning-
en var på plats och bevakade manifestationen!

FUB Uppsala
På ”Assistans är frihet! Rädda LSS!-manifesta-
tionen” i Uppsala, delade Kerstin Roshed med 
sig av sin berättelse under rubriken ”Vi överlev-
de tack vare assistansen”. Kerstin är styrelsele-
damot FUB Uppsala och mamma till en son 
med personlig assistans.

Även Barbro Lewin talade om ”Personlig 
assistans och rättspraxis” på manifestationen 
i Uppsala. Barbro Lewin är medlem i FUB Upp-
sala, samt funktionshinderforskare på Uppsala 
Universitet, och även hon mamma till en son 
med LSS-insatser.

FUB Gällivare
I Gällivare trotsade ett hundratal personer näs-
tan 30 gradig kyla för att visa sitt stöd för LSS. 
En av många var Ann-Kristin Olsson från FUB 
Gällivare: –Vi vill visa hur viktig LSS-insatserna 
är. Därför gjorde vi en manifestation med fo-
kus på vad insatserna betyder.

Alf Lundin, ordförande FUB Jämtland höll i 
manifestationen i Östersund. 

Kristin Petersson till höger med plakatet, 
Riks-Klippans styrelse, tillsammans med 
kompisar från FUB. 
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 FUB har inte fått någon egen expert 
i den statliga LSS-utredningen – 
trots uppvaktningar och skrivelser 

till både regeringen och utredaren. Vi 
har i stället inlett ett nära samarbete 
med Pelle Kölhed, som är Handikapp-
förbundens expert i utredningen. 
Judith Timoney kommer, i januari 2017, 
börja en ny tjänst som samordnare 
av en LSS-arbetsgrupp på Handikapp-
förbunden, kopplad till Pelle Kölhed. 
Judith Timoney kommer även att ingå 
i FUB:s arbetsgrupp om LSS och blir 
därmed en viktig länk mellan FUB och 
utredningens expert. Övriga i FUB:s 
arbetsgrupp är förbundsjuristerna 
 Jesper Symreng och Nina Alander, kom-
munikatör Victoria Sjöström och kurs- 

FUB:s arbete med LSS
 Riksförbundet FUB prioriterar LSS under hela år 2017. För att möjliggöra detta har en 

arbetsgrupp som ska arbeta med LSS bildats på riksförbundets kansli.

och konferens administratör Pia Sand-
berg. Samordnare av FUB:s arbete med 
LSS är ombudsman Eva Borgström.

FUB:s ordförande Thomas Jansson 
ingår i en referensgrupp till LSS-utred-
ningen, bestående av funktionshin-
derorganisationer. 

Under 2017 anordnar Riksförbundet 
FUB, i samarbete med berörda länsför-
bund, fem temakonferenser om LSS:

• Stockholm: 28 januari  
(OBS! även möjligt att delta för 
FUB-medlemmar som inte bor i 
Stockholms län. Anmälan görs till 
Lena Håkansson, senast den 10/1, 
tel: 08-546 404 56 eller lena.hakans-
son.fub@telia.com).

• Skövde: 11 mars
• Umeå: 2 september
• Östersund: 7 oktober
• Malmö: 25 november

Inbjudan till konferenserna går ut 
via respektive länsförbund. För infor-
mation om FUB:s arbete med LSS, se  
www.fub.se under vinjetten ”Stärk 
LSS – stärk oss!”.

STÄRK LSS – STÄRK OSS!

EVA BORGSTRÖM

eva.borgstrom@fub.se
Tel: 08-508 866 31
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Thomas Jansson 
Förbundsordförande FUB
e-post: thomas.jansson@fub.se
tel: 08-508 866 46

Gör om och gör rätt!

Även anhörig drabbas hårt
När ska Finansminister Magdalena Andersson se att perso-
ner med funktionshinder är en ekonomisk tillgång i stats-
finanserna. Bara genom att få en enda person i jobb så mins-
kar statens kostnader markant. Dels genom minskade bidrag, 
dels med ökade skatteintäkter och med det ökad konsumtion. 
I och med att man tjänar mer i månaden, än vad man kan få i 
bidrag, så har man mer över att handla för.

När ska regeringen börja se allvaret i vad som händer? Hur 
allt fler mår dåligt. Det är inte bara personer med funktions-
nedsättning som drabbas hårt, utan även anhöriga. Vi får dag-
liga rapporter om att anhöriga blir sjukskrivna eller måste 
minska sin arbetstid i en förhoppning att kunna hjälpa de 
sina på bästa möjliga sätt. Vad kostar inte detta samhället i 
minskade skatteintäkter och ökade sjukvårds kostnader?

Dags att se till helheten 
Åsa Regner det är dags att se helheten och inte bara till plån-
bok på ditt departement. Detta borde vara en självklarhet 
även för Finansministern! Hon om någon borde se till Sveri-
ges  totala ekonomi, vad som är samhällsekonomiskt lönsamt.

 L agen om stöd och service och lagen om assistansen är 
viktiga frihetsreformer för människors delaktighet och 
självständighet. Det är väsentliga ambitioner i ett väl-

färdssamhälle som jag och regeringen står för. Då måste också 
lagen om stöd och service och lagen om assistansen fungera 
bättre. Därför ska lagstiftningarna ses över. Vi vill av de här 
skälen ha mer träffsäkra och likvärdiga insatser som faktiskt 
möjliggör just den delaktighet i samhällslivet som var inten-
tionen med de båda lagstiftningarna.

Vi vill stärka individerna, barnrättsperspektivet och jäm-
ställdheten i dessa system. Vi vill ha en långsiktigt hållbar 
kostnadsutveckling, inte minst inom personlig assistans, där 
kostnaderna de senaste tio åren har ökat markant utan att 
antalet personer har blivit fler i samma utsträckning.

Regeringen får snart en översyn som berör frågan om egen-
vård inom assistansen, och jag ser ett behov av en analys av 
det femte grundläggande behovet. Självklart ska staten, lands-
tingen och kommunerna gemensamt leva upp till våra åtag-
anden enligt lagen.

Jag är angelägen om tre saker. För det första ska den som 
har rätt till assistans eller andra insatser inom LSS få det 
 stödet. För det andra ska vi komma åt det överutnyttjande 
som flera rapporter har visat finns, där medel går till annat än 
assistansen. För det tredje har jag ett stort ansvar för att skatte-
betalarnas pengar används till det ändamål de är avsedda för. 
Det ansvaret tar jag på stort allvar.

Jag tycker att assistansen är oerhört viktig, men jag tycker 
också att det är otroligt viktigt att ha kontroll över medlen. 
Därför har vi bett Försäkringskassan att bidra till att bryta 
utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen.

Stor risk att inget händer
Detta är Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnérs 
ord i riksdagsdebatten om personlig assistans som Kristdemo-
kraterna hade begärt.

I debatten nämnde ministern och miljöpartisten ordet 
kostnader hela nio gånger (på sju inlägg) men de nämnde bara 
ordet rättigheter två gånger. Dessa två personer är regeringens 
företrädare och ska visa hur regeringen ser på sina väljare. Av 
debatten framgick det väldigt tydligt att personer med funk-
tionsnedsättning inte ses som människor utan bara som kost-
nader. Det som även oroar mig djupt, är att de sex övriga par-
tierna är mer eller mindre överens om att det är fel agerat av 
regeringen. Om alla är överens så händer oftast inget, det har 
historien visat tidigare.

Åsa Regnér ser bara kostnader inte människor.  
Nu är det hög tid för regeringen att göra om, göra rätt och värna de svagaste.  

Det skriver FUB:s förbundsordförande Thomas Jansson,  
som nedan citerar Åsa Regnér från riksdagsdebatten den 28 oktober, om personlig assistans,  

som Kristdemokraterna hade begärt.

”

”

”Stefan Löven, det är dags för dig 

att se till att värna de svagaste, 

som du säger dig bry dig om. Eller 

har du glömt vad du, ditt parti och 

din regering står för?”

LEDARE
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Jobb och arbetsglädje
– På JobbForum växer deltagarna med arbetet

 Det är en mycket vacker höstdag 
på Lidingö. Deltagarna på Jobb-
Forum Calle Wikander, Oscar 

Wester och Alexander Engdahl, prak-
tikant från Kista gymnasium, har haft 
ännu en dag med intensivt arbete ute i 
naturen. 

– Vi har rivit hela staketet, säger 
Calle Wikander nöjt, och visar en rejäl 
hög med gärdesgårdsslanor, när hand-
ledare Jarmo Talvisto backat in jeepen i 
skogsbacken för att hämta upp  killarna i 
arbetslaget och virkeshögen de fått ihop.

– Det är jätteskönt att få jobba utom-
hus, man blir fysiskt trött av att göra 
jobb i skogen och naturen och det  gillar 
jag, konstaterar Calle, som arbetat cirka 
sex år på JobbForum på Lidingö.

Jobb via förvaltningar
Denna dagen är arbetsuppgiften att 
riva ett gärdsgård som löper efter en av 

ängarna vid Långängskärret på Lidingö. 
Staketet har gjort sitt och ska bytas ut. 

– Det är ett jättebra jobb. Vi hjälps åt 
hela tiden, konstaterar Calle. 

Jarmo Talvisto berättar att det här 
är ett exempel på arbetsuppgifter som 
JobbForum får via stadens förvalt-
ningar. Andra jobb är bland annat till-
syn och skötsel av stadala fritidsan-
läggningar, tillsyn av fritidsfastigheter, 
skötsel av vindskydd och grillplatser, 
snickerier och renoveringar, samt ett 
sommarcafé i JobbForums lokaler som 
ligger naturskönt vid Bosöhamnen på 
Lidingö. 

– Vår verksamhet är i första hand 
inriktad mot fritids- och idrottsanlägg-
ningar, men vi gör även en hel del arbe-
ten runt om i våra naturområden, säger 
Jarmo och börjar tillsammans med 
 killarna i laget lassa på virket från sta-
ketet på släpkärran. 

Stärka arbetsförmågan
JobbForum har funnits i cirka tio år i 
staden, och vänder sig till ungdomar 
som avslutat gymnasieskolan, och som 
omfattas av personkrets 1 i LSS. För när-
varande har JobbForum 13 deltagare, 
men tar även in praktikanter från gym-
nasiet och sommarjobbare. Tre hand-
ledare jobbar heltid tillsammans med 
deltagarna. 

– Det absolut viktigaste hos oss är att ungdomarna utvecklas, 
får känna stolthet för det de gör och får en yrkesroll, säger 

Jarmo Talvisto, enhetschef på JobbForum, Lidingö stad.  
En daglig verksamhet med fokus på arbete med stöd av 

metoden Supported Employment.

Calle Wikander, Oscar Wester, och Alexander Engdahl jobbar med att riva en gärdesgård.  
Ett uppdrag som JobbForum fått från en av stadens förvaltningar.

Jarmo Talvisto, enhetschef på JobbForum 
engagerar sig mycket för att alla deltagarna 
ska kunna växa med jobben och få en tydlig 
yrkesroll. 

Johanna Jonsson och Daniel Andrén trivs med sina arbetsuppgifter 
och arbetskamrater på JobbForum på Lidingö.

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA
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– Vi jobbar för att stärka ungdomar
nas arbetsförmåga och bidra till att de 
hittar  en  yrkesroll  och  en  yrkesstolt
het. Därför jobbar vi systematiskt med 
metoden Supported Employment,  som 
är  en  bra  metod  för  att  stärka  ungdo
marnas självkänsla och tro på sig själva. 
Till stor del handlar det om att genom 
arbete  få deltagarna att  ta egna  initia
tiv, lyfta fram det de är bra på och den 
vägen  stärka  deras  självkänsla,  förkla
rar  Jarmo  Talvisto  när  vi  tar  ännu  en 
vända  för  att  hämta  nästa  grupp  på 
JobbForum.

Nu är det Alexander Malm och Leo 
Elmstedt  som  ska  iväg  för  att  sätta 
upp några hyllor  i ett av fritidshusen 
som  finns  i  det  natursköna  området 
Hustegaholm.  Husen  tillhör  Lidingö 
stad och används för bland annat kor
tidskollo. 

Praktik flera dagar i veckan
– Hyllorna  har  vi  sågat  till  och  målat 
på JobbForum. Jag gillar att snickra och 
så, det är bra jobb här, säger Alexander 
och tar vant skruvdragaren medan Leo 
langar rätt skruvar från verktygslådan. 
Strax är hyllorna uppskruvade och kil
larna  ser  nöjda  ut.  Arbetsglädjen  går 
inte att ta miste på.

På vägen tillbaka berättar de att de 
har  praktikplatser  på  olika  arbetsplat
ser  på  Lidingö.  Tre  eller  fyra  av  veck
ans  fem dagar  jobbar de utanför  Jobb
Forum. Leo är på en av öns Icabutiker 
och Alexander på en bygghandel?. 

– Jag  frontar  varor  berättar  Leo, 
stolt.  Och  Alexander  arbetstränar  på 

företaget Elvaruhuset som lite alltiallo 
på. 

Jarmo  berättar  att  deltagarna  som 
är ute på arbetsträning på olika arbets
platser  på  Lidingö  kontinuerligt  får 
stöd av handledarna från JobbForum.

– Vi har hela tiden en nära kontakt, 
så att alla deltagare känner sig trygga 
ute  på  sina  arbetsträningsplatser.  Det 
är också bra för arbetsgivarna att veta 
att de alltid kan vända sig till oss och 
ta  upp  saker  om  det  skulle  behövas. 
Oftast finns det en positiv  inställning 
till  att  ta  emot  personer  för  arbets
träning  från  oss.  Flera  arbetsgivare 
som Ica, Coop och Ikea har också utta
lade  egna  målsättningar  att  de  ska 
erbjuda platser för personer med funk
tionsnedsättning,  vilket  underlättar 
för oss, konstaterar Jarmo.

Och alla 13 deltagarna har praktik
platser under några av veckans dagar. 
Åsa Öberg, grupphandledare tycker att 
JobbForum sedan  länge har hittat  sin 
nisch med en bra mix av olika arbets
uppgifter,  och  framförallt  ett  tydligt 
fokus  mot  den  reguljära  arbetsmark
naden. 

Bästa är omväxlingen
– Det är relativt lätt att hitta arbetsträ
ningsplatser  för  våra  deltagare.  Tack 
vare att vi också har så bra arbetsupp
gifter  att  erbjuda  inom  JobbForum  så 
kan vi långsiktigt stärka deltagarnas ar
betsförmåga. Det fungerar bra, konsta
terar hon och visare en lista på hur del
tagarna arbetar under veckan på olika 
arbetsplatser. 

– Jag har valt att jobba på dagis. Att 
jobba  med  barn  och  ungdomar  gil
lar  jag.  Det  passar  mig  bra.  Men  just 
omväxlingen, där  jag kan  jobba utom
hus här på JobbForum, är det jag gillar 
mest, säger Calle med eftertryck. 

Måndagar  är  det  den  dagen  då  alla 
är  på  plats  på  JobbForum  och  arbetar 
med uppdragen från förvaltningarna  i 
staden. Kevin Sädberg stryker vant färg 
på några trädgårdsbord, som tillhör en 
av fritidsanläggningarna på ön.

– Jag  har  jobbat  här  sedan  jag  slu
tade  på  Häggviksgymnasiet.  Det  bästa 
är omväxlingen. Jag gör olika saker hela 
tiden. Det växer man av och framförallt 
är det roligt att gå till jobbet, säger han 
och berättar att han tre dagar i veckan 
är  på  Fryshuset  i  Stockholm,  där  han 
framförallt hjälper till med basketverk
samheten. 

Fått miljöpris
Vi  tar  en  vända  runt  huset  och  Leo 
 pekar  upp  på  taket  och  visar  stolt  sol
cellspanelerna som är monterade där. 

– Vi tänker hela tiden på miljön här, 
konstaterar  han  och  Minna  Sokura, 
handledare,  hakar  i  och  berättar  att 
JobbForum  även  arbetar  med  stort 
fokus på miljön.

– Vi  har  till  och  med  fått  ett  miljöp
ris  för  vår  miljöprofil.  Här  satsar  vi  på 
återbruk,  återvinning  och  komposterar 
vårt  avfall  från  matlagningen,  som  vi 
har i huset. Vi försöker i möjligaste mån 
använda ekologiska råvaror, säger Minna.

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA UPPSLAG

Leo Elmstedt. Alexander Malm. Daniel Andrén.

Alla  deltagare  äter  gemensamt  på 
JobbForum  de  dagar  de  är  på  plats. 
Luncherna  lagas  i  huset  av  deltagarna 
själva. Även det är en del av pedagogi
ken  där  även  den  social  träningen  är 
viktig. 

Får hjälp att ta körkort
Men  nu  är  det  återsamling  i  Jobb
Forums lokaler. Deltagarna kommer in 
allteftersom, från de olika platserna på 
ön där de jobbat under dagen. 

Utanför lokalen finns en parkerings
plats  med  laddstationer  för  de  två  el
bilarna  som  JobbForum  förfogar  över. 
Vant glider Daniel Andrén in på parke
ringsplatsen tillsammans med Johanna 
Jonsson, som nyligen tagit EUkörkort. 

– Vi  har  tömt  papperskorgar  och 
tagit  reda  på  skräp  från  en  av  fritids
gårdarna  som  vi  kört  till  en  återvin
ningstation på ön, säger Johanna, som 
vill träna lite mer på att köra innan hon 
själv ansvarar bakom ratten.

Och  att  erbjuda  deltagarna  att 
kunna  ta    EUkörkort  är  något  som 
Jarmo Talvisto är extra stolt över.

– Vi erbjuder deltagarna olika utbild
ningar som behövs  för att utföra vissa 
arbetsuppgifter  hos  oss.  EUkörkort  är 
en. Vi har bland annat samarbete med 
en  körskola  och  JobbForum  står  för 

grundkostnaderna för körkortet. Likaså 
erbjuder vi utbildning i röjoch motor
såg och vedklyv. Alla utbildningarna är 
populära  hos  oss,  framförallt  EUkör
kortet.  Att  ha  körkort  är  något  alla 
växer av och våra elbilar kan man köra 
med EUkörkort. 

– Det  är  superbra  intygar  Leo,  som 
just nu kämpar med teorin och hoppas 
kunna ta sitt körkort i höst. 

Eftertraktad verksamhet
Och  innan  vi  skiljs  åt  för  dagen  slår 
Jarmo  Talvisto  fast  att  JobbForum  får 
unga vuxna att växa och utvecklas med 
sina arbetsuppgifter. 

– Jag  har  jobbat  länge  här  och  sett 
många ungdomar växa. Det är otroligt 
roligt att kunna erbjuda bra arbetsupp
gifter till personer som har olika funk
tionsnedsättningar  och  därav  har  svå
rare att komma in på arbetsmarknaden. 
Tack vare att vi har ett så väl utvecklat 
samarbete med flera förvaltningar i sta
den,  så  får  vi  in  många  olika  och  bra 
arbetsuppgifter. Vi är noga med att visa 
att det deltagarna gör uppskattas, och 
att det är viktiga uppgifter. Beröm och 
bekräftelse är viktigt för alla, säger han 
och fortsätter:

– JobbForum  har  med  åren  helt 
enkelt  blivit  en  eftertraktad  verksam

het; för personer med funktionsnedsätt
ning  som  står  långt  från  arbetsmark
naden,  för stadens olika  förvaltningar, 
samt för en rad olika företag som vill ha 
personer  som  arbetstränar  i  sina  verk
samheter.  Snacka  om  vinnvinn,  säger 
Jarmo och hoppar vant in i jeepen till
sammans med Leo för att åka ännu en 
uppsamlingstur på ön.  
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

Oscar Wester hjälper Jarmo Talvisto att banda 
vedtraven som ska köras på en släpvagn.

Alexander Malm och Leo Elmstedt har just avslutat ett jobb på en av stadens fritidsanläggningar: Hustegaholm.
– Det gick bra att sätta upp hyllorna vi tillverkat själva, konstaterar Alexander och får medhåll av enhetschef Jarmo Talvisto.
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LSS LSS

 Redan när LSS kom fanns det dock ett motstånd mot 
lagen, framför allt från dåvarande Kommunförbundet 
och Landstingsförbundet. Idag står Sveriges kommuner 

och landsting (SKL) bakom lagen men tycker fort farande att 
det är en alltför tung börda för kommunerna att bära när det 
gäller kostnaderna. 

Utan att LSS har ändrats när det  gäller själva lagtexten så 
har tillämpningen blivit alltmer restriktiv de senaste åren. Till 
stor del beror det på den rättspraxis som Högsta förvaltnings-
domstolen (f.d. Regeringsrätten) skapat. I flera prejudicerande 

Det mesta lades i malpåse, vilket förstås fick konsekvensen att 
den restriktiva praxis som bildats inte ändrades och att domar 
fortsatte komma som ytterligare inskränkte rättighetslagstift-
ningen.

När FUB förstod att det inte skulle gå att komma tillrätta 
med lagens tillämpning genom att driva mål i domstolarna 
beslöt FUB att aktivt verka för att stärka lagen genom att gå 
direkt till lagstiftaren, det vill säga Riksdagen och Regeringen. 

Syftet att förtydliga och stärka LSS
Trots rädslan för att LSS skulle kunna ändras till det sämre 
kände FUB att vi inte längre kunde låta den negativa utveck-
lingen fortsätta. Tusentals medlemmars berättelser visade att 
läget för LSS var akut. FUB började därför verka för en över-
syn av LSS med syfte att förtydliga och stärka lagen i enlighet 
med dess ursprungliga intentioner, lika aktuella idag som när 
lagen kom. 

FUB tog fram en handlingsplan för arbetet med LSS som 
bl.a. syftade till att kartlägga de tillämpningsproblem som 
fanns med lagen, att utbilda våra medlemmar och att genom-
föra flera aktioner med målet att Riksdagen och Regeringen 
skulle uppmärksamma den nödsituation som många av våra 
medlemmar befann sig i när de inte längre fick det stöd och 
den service som LSS var tänkt att ge dem. 

För de personer som fick den statliga assistansersättningen 
och som hade personlig assistans var läget också mycket all-
varligt. Trots att LSS-utredningen från 2008 kommit fram till 
att det inte skulle gå att spara pengar på den personliga assis-
tansen i nämnvärd utsträckning utan att många personer 
skulle drabbas väldigt hårt fortsatte Regeringens strävan efter 
att minska statens kostnader för assistansersättningen. 

Försäkringskassan  kontrollerande roll
Med stöd av den restriktiva rättspraxis som bildats under 
2000-talet ändrades gradvis Regeringens uppdrag till Försäk-
ringskassan, från att vara en servicemyndighet och en objek-
tiv bedömningsinstans till att få en alltmer kontrollerande 
roll. 

Omfattande och integritetskränkande bedömningsinstru-
ment togs fram för att detaljgranska varje minut av den assis-
tansberättigades liv och behov. Hundratals miljoner kronor 
lades på att Försäkringskassan skulle kunna ha en kontroll-
enhet med syfte att jaga potentiella bidragsbrottslingar, något 
som skulle kunna hävdas främst är en polisiär uppgift. Utfal-
let har blivit blygsamt, antalet faktiska bidragsbrott inom 
assistansersättningen har visat sig vara få och påståenden om 

utbrett fusk har visat sig tagna ur luften. Trots det har såväl 
media, generaldirektörer på Försäkringskassan och ministrar 
envist hävdat att fusket är utbrett. 

Fuskutredningen ett  lågvattenmärke
Lågvattenmärket var förmodligen den så kallade fuskutred-
ningen som kom 2012, där en av Regeringen utsedd ensam-
utredare utan ordentligt underlag misstänkliggjorde i stort 
sett alla assistansanvändare som potentiella fuskare. Det kan 
knappast längre anses konspiratoriskt att hävda att det drivits 
en kampanj med syfte att underminera förtroendet för assis-
tansreformen för att sedan enklare kunna genomföra ned-
dragningar och försämringar av stödet. När Regeringen rela-
tivt nyligen gav en direkt uppmaning till Försäkringskassan 
att göra mer restriktiva bedömningar av rätten till assistan-
sersättning försvann alla eventuella tvivel om Regeringens 
agenda. 

Direktiven till den nystartade LSS-utredningen 2016 
innehåller en direkt uppmaning till utredaren att lämna för-
slag som minskar kostnaderna för assistansen, vilket förstås 
bekräftar den tidigare bilden. Det enda positiva som kan sägas 
om detta är väl att det är enklare att angripa offentliga utta-
lade målsättningar än inofficiella riktlinjer. 

Tillsammans
         – medlem – lokalförening – länsförbund – riksförbund –

       kan vi påverka LSS för att stärka LSS-lagstiftningen!
FUB har alltsedan LSS kom 1994 värnat lagen och kämpat för att de målsättningar som återfinns 

i lagens förarbeten och målparagrafer ska genomsyra tillämpningen av lagen. Riksförbundet 

har tagit fram en plan för det fortsatta LSS-arbetet och hur vi ska kunna påverka utredningen. 

I dagsläget har vi inte fått den expertplats i utredningen som vi arbetat hårt för att få, men FUB 

kommer att fortsätta att envist hävda att utredaren behöver ha oss med i utredningens arbete. 

Inget om oss utan oss! Det skriver FUB:s förbundsjurist Jesper Symreng, i nedanstående artikel. 

Där lyfter han också FUB:s många olika insatser för att långsiktigt trygga och stärka.

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

domar gör domstolen restriktiva tolkningar utifrån ordalydel-
sen i lagtexten och låter bli att väga in lagens intentioner i 
sina bedömningar. 

LSS är en lag som till stor del  bygger på de motivuttalanden 
som finns i förarbetena och som ska tolkas utifrån de målsätt-
ningar som finns i lagens inledning men som är knapphändig 
i lagtexten när det gäller insatsernas utformning. Med dom-
stolens tillvägagångssätt, vilket för övrigt skiljer sig från nor-
mal svensk rättstradition, har LSS alltmer kommit att likna 
socialtjänstlagen i domstolens tolkning. 

När flera kommuner aktivt söker vägar att skära ned på 
insatserna enligt lagen till de personer som har rätt till dem 
och dessutom får dessa rättsfall att luta sig mot urvattnas LSS 
och tillämpningen blir inte den som lagstiftaren avsett.

En oro för ytterligare  försämringar
För FUB har det tagit emot att behöva gå in och stärka upp LSS, 
det har funnits en oro att en översyn av lagen skulle kunna 
leda till ytterligare försämringar. Under den senaste större 
LSS-utredningen 2004–2008 kämpade FUB tillsammans med 
flera systerorganisationer för att bevara LSS och assistans-
ersättningen. Det fanns den gången ett upplevt hot mot hela 
reformen. 

Genom hårt arbete lyckades funktionshinderrörelsen 
stoppa de värsta förslagen om nedskärningar (inom den per-
sonliga assistansen) och även få  igenom en rad förslag som 
skulle stärka LSS. Tyvärr genomfördes få av de förbättringar 
av lagen som den parlamentariska utredningen då föreslog. 

Assistensersättningen ska ha en långsiktigt hållbar utveckling och 
omfattas av mer ändamålsenliga insatser. Regeringen har tillsatt en 
utredning som ska se över assistensersättningen i socialförsäkrings-
balken (SFB) och lagen om stöd och service till vissa funktionshin-
drade (LSS).

Här kan du läsa mer:
Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (pdf 270 kB)
www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2016/05/
oversyn-av-insatser-enligt-lss-och-assistansersattningen

Översyn av insatser enligt LSS och 
assistansersättningen

Riksförbundet träffar LSS-utredaren. Thomas Jansson, 
förbundsordförande FUB, särskilda utredare Désirée Pethrus, 
riksdagspolitiker för Kristdemokraterna (KD), och huvudsekreteraren 
Anders Viklund. På mötet deltog även Annelie Sylvén Troedsson, 
förbundsstyrelseledamot och Jesper Symreng, förbundsjurist, FUB.
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men trots besvikelsen över detta försö-
ker vi på alla sätt uppmärksamma utre-
daren på att de behöver FUB:s kunskap 
och kompetens för att lyckas stärka LSS. 

FUB kommer självklart att delta i 
den referensgrupp som utredningen 
har kallat oss till, men det är inte till-
räckligt för att vi ska kunna följa utred-
ningen och påverka dess riktning. 

FUB kommer därför att ha ett nära 
samarbete med Handikappförbundens 
representant i utredningen. FUB kom-
mer dessutom arrangera LSS-temada-
gar runt om i landet under 2017, där 
vi bjuder in utredaren, samt på andra 
sätt fortsätta att bevaka utredningens 
arbete. 

FUB kommer att fortsätta att envist 
hävda att utredaren behöver ha oss 
med i utredningens arbete. Inget om oss 
utan oss!

Arbetet med att stärka LSS är inte 
bara en angelägenhet för riksförbun-
det! Genom att arbeta lokalt med att 
påverka politiker (även riksdagspoli-
tiker har en hemmakommun!), skriva 
insändare till lokala media och genom 
att fånga upp medlemmarnas situation 
och idéer kan du som medlem, lokal-
förening och länsförbund tillsammans 
med riksförbundet arbeta för att utred-
ningen lägger förslag som stärker LSS 
och låter bli att lägga några besparings-
förslag. 
TEXT: JESPER SYMRENG 

FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

FORTSÄTTNING FRÅN FÖREGÅENDE SIDA

Påverkat via media
FUB har förstås även via media framfört 
våra ståndpunkter, bl.a. genom artiklar 
och medverkan i Kalla Fakta, Dagens 
samhälle, Aftonbladet, Svenska Dagbla-
det, Sveriges radio och SVT. I maj 2016 
var FUB med och lämnade in en res-
ningsansökan till Högsta förvaltnings-
domstolen. Vi vill få till en ändring av 
den assistansdom som fått till följd att 
man inte längre får personlig assistans 
för medicinska tillsynsbehov. Domen 
har lett till att flera personer blivit av 
med sin assistans, trots att de har stora 
och uppenbara behov av insatsen.

Efter att Regeringen meddelat att 
en LSS-utredning skulle påbörjas har 
FUB efterfrågat direktiven till utreda-
ren. Direktiven blev dock försenade och 
det var inte förrän sent i våras som de 
blev klara. Efter ytterligare en tid utsåg 
Regeringen den särskilda utredaren, 
Désirée Pethrus. Så fort FUB fick reda på 
vem som utsetts till utredare begärde 
vi ett möte med utredningen, vilket 
genomfördes i slutet av augusti. 

FUB har därefter träffat utredaren 
vid ytterligare tre tillfällen för att ge 
vår bild av situationen och för att fylla 
på utredningens kunskap om våra med-
lemmar och deras behov.

En plan för LSS-arbetet
Riksförbundet har tagit fram en plan 
för det fortsatta LSS-arbetet och hur vi 
ska kunna påverka utredningen. I dags-
läget har vi inte fått den expertplats i ut-
redningen som vi arbetat hårt för att få, 

Vad har då Riksförbundet FUB gjort för att komma tillrätta med den 
felaktiga tillämpningen av LSS?

FUB har tagit fram ett antal 
rapporter samt organiserat ett 
upprop:

• Övervältringsrapporterna, 2012 och 
2013

• LSS-kommitténs rapport 2013
• Ett gott liv, rapport om bostad och 

stöd i bostaden, juni 2014
• Fångad i fattigdom, uppdaterad 2016
• Upprop – namninsamling 7000 under-

skrifter, stoppa urholkningen av LSS, 
nov 2013-jan 

2014
• Riksdagen, 10 april 2014, LSS 20 år 

firas i Riksdagen, Elaine Johansson, 
Barbro Lewin

• Socialdepartementet, mars 2014,  
brev och uppvaktning, FUB

• LSS-seminarium i Almedalen, då 
FUB:s rapporter Fångad i fattigdom? 
och Ett gott liv – om bostad och stöd  
i bostaden, presenterades.

2015
• möte med Åsa Regnér, 3 februari 2015
• brev till Åsa Regnér, LSS-lyftet,  

31 mars 2015, FUB och Autism- och 
 Aspergerförbundet

• möte Socialdepartementet 9 april 
2015, Guy Lööv, FUB:s LSS-förslag, FUB

• Almedalsveckan 2015
• Seminarium Riksdagen  

11 november 2015, Kommunarrest 
eller fri rörlighet även för personer 
med funktionsnedsättningar?

• Samrådsmöte 
Regeringsrepresentanter  
16 december 2015, inför  
LSS-utredningen, FUB m.fl.

2016
• Seminarium Almedalen 4 juli 2016, 

LSS – kostnader, samhällsvinster och 
framtida utmaningar?

• FUB träffar LSS utredaren,  
30 augusti 2016

• Intradagarna 2016, LSS-utredaren 
Désirée Pethrus medverkar

• Klippan och FUB på torgmöte för 
assistansen, 17 september 2016

• FUB:s rundabordssamtal om LSS,  
3 oktober 2016

FUB har genomfört ett antal upp-
vaktningar, seminarier och möten:

Jesper Symreng, förbundsjurist FUB i samspråk med regeringens särskilda utredare, Désirée Pethrus.

ANNONS
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FUB:S RUNDABORDSSAMTAL OM LSS:

 I början av oktober bjöd FUB in till ett 
rundabordssamtal om LSS och den 
utredningen om LSS som regeringen 

tillsatt. Speciellt inbjudna var Désirée 
Pethrus, regeringens särskilda utredare 
för att se över LSS och assistansersätt-
ningen, och utredningens huvudsekre-
terare Anders Viklund.

Flera representanter från FUB, Klip-
pan och FUB:s kansli deltog också i sam-
talet som leddes av moderator Bengt 
Westerberg, från Liberalerna och tidi-
gare socialminister, samt drivande för 
LSS genomförande 1993. 

Från Riksförbundet FUB:s sty-
relse deltog Thomas Jansson och 
Anneli  Sylvén Troedsson, och från för-
bundskansliet Maria Sundström, kans-
lichef, Eva Borgström, ombudsman och 
Jesper Symreng, förbundsjurist. 

Vikten av att ha fungerande 
LSS-insatser
Regeringens utredare fick del av flera 
tydliga verklighetsförankrade exempel 
på vad LSS betyder för att personer med 
funktionsnedsättning ska kunna leva 
ett likvärdigt och värdigt liv. Markus 
Petersson, som sitter i Riks-Klippans sty-
relse och Mattias Melin från FUB i Jön-
köping berättade båda om hur det är 
att leva med en funktionsnedsättning 

”Omöjligt att bestämma i detalj vad 
som är goda levnadsvillkor – det måste 

finnas utrymme för flexibilitet”

och vikten av att ha en väl fungerande 
LSS-insatser för att livet ska fungera, 
som de önskar.

Mattias Melin har själv en utveck-
lingsstörning och berättade om hur 
avgörande det är för honom att ha både 
ledsagning och kontaktperson, för att 
han ska kunna vara delaktig fullt ut. 

– När jag inte får rätt till ledsag-
ning måste jag t ex ställa in mina resor. 
Jag har väldigt svårt att klara av om 
det skulle bli förseningar eller om jag 
måste byta till ett annat tåg. Jag klarar 
helt enkelt inte av att orientera mig på 
egen hand, eller om det blir för mycket 
jag ska ha koll på. En kontaktperson 
kan vara som en bra vän. Det är viktigt 
med vänner och ha någon som känner 
en väldigt väl, betonade han. 

– Jag kan tala för mig själv, men det 
är många som inte kan det.

Likaså uttryckte han en oro över att 
de som ska utreda LSS inte riktigt för-
står hur viktiga de olika insatserna är 
för att man ska kunna leva ett bra och 
aktivt liv. 

Markus Peterson betonade även 
han vikten av väl fungerande LSS-in-
satser. För att ta sig till Stockholm 
från Helsingborg, där Markus bor och 
arbetar, behöver han ha med sig minst 
två assistenter. Till denna resa hade 

han bara fått en assistent beviljad. 
– Mina assistenter är helt fantastiska 

sa Markus. Det är ofta som nu, en arbe-
tar gratis för att jag ska kunna göra det 
jag behöver och vill. Så ska det självfal-
let inte vara, mitt liv ska inte stå och 
falla med välvilja, menade han. 

Vidare berättade han om att han 
assistanshjälp beviljad 20 av dygnets 
24 timmar. Markus, som måste ha hjälp 
med alla för sin dagliga livsföring, har 
en lucka på fyra timmar per dygn. En 
lucka som skulle vara förödande om 
inte hans assistenter valde att jobba 
gratis några timmar. Ett helt oaccepta-
belt system, slog han fast. 

Det oumbärliga LSS-stödet
I rundabordsamtalen deltog även Eva 
Olofsson, vänsterpartistisk politiker 
med fokus på frågor som rör funktions-
nedsättning, forskare inom LSS Therese 
Bäckman, från Göteborgs universitet 
och Marianne Thern, FUB, som har lång 
erfarenhet av LSS och vars dotter har 
Downs syndrom.

FUB hade flera av sina aktiva med-
lemmar på plats som alla gav sina 
beskrivningar av hur oumbärligt 
LSS-stödet är för att deras barn, ung-
domar och vuxna barn ska kunna leva 
ett tryggt och värdigt liv. Men också 

FUB:s rundabordsamtal om LSS. Regeringens särskilda utredare, Désirée Pethrus fick ta del av många berättelser och svara på frågor från FUB:s 
medlemmar och kanslipersonal

hur avgörande LSS-insatser är för att 
föräldrar ska orka och för att familjer 
ska kunna fungera. Anna Brandström, 
mamma till tvillingar, varav ett av bar-
nen har Downs syndrom, tog upp de 
insatserna avlösare och kortidsvistelse 
som exempel på stöd till hela familjen 
och hur skört livet kan bli om man inte 
får rätt LSS-stöd. 

 – Men för att klara av att samordna 
allt det stöd vi behöver för att få ihop 
våra liv,  skulle vi behöva ha en projekt-
ledarexamen, konstaterade hon och 
tog också den stress som korta tidsbe-
stämda beslut skapar. 

Kajsa Råhlander tog upp den svåra 
frågan som föräldrar till barn med 
funktionsnedsättning ofta ställer sig: 
”–Kommer jag att veta att min son har 
det bra när jag dött? 

Eva Borgström från FUB lyfte fram 
den boendeenkät som Riksförbundet 
gjorde 2014.

– Den visar med all tydlighet att 
man vill bo tillsammans med partner 
eller vänner som man själv valt. Alla 
människor ska ha rätt att få välja vem 
man ska bo ihop med. Öppna upp för 
det, uppmanade hon. 

Jesper Symreng, förbundsjurist på 
FUB, konstaterade i sin tur att det är 
omöjligt att i detalj bestämma vad som 
är goda levnadsvillkor. Därför måste 
det finnas en flexibilitet i LSS-lagen. 

– Vem avgör vad som är goda lev-
nadsvillkor? Den enskilde måste få 
större inflytande över sitt liv och vad 

som är goda levnadsvillkor. Något som 
de flesta kring det ”runda”-bordet höll 
med om. 

Några andra viktiga medskick till 
regeringens utredare var att risken för 
överutnyttjande vad gäller LSS-insat-
ser är liten, då de flesta vill klara sig 
själva i så hög grad som möjligt, samt 
att både Folkhälsomyndigheten och 
Socialstyrelsen i olika utredningar 
visat att föräldrar med barn med funk-
tionsnedsättning blir mer sjuka om 
man inte får det stöd som behövs. Det 
är helt enkelt samhällsekonomiskt lön-
samt med LSS-insatser och att tillämpa 
lagen som den är tänkt – en rättighets-
lag till för personer med funktionsned-
sättning för att de ska kunna leva ett 
liv som alla andra. 
TEXT: VICTORIA SJÖSTRÖM/AGNETA BERGHAMRE 

HEINS FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

Regeringens särskilda utredare, Désirée 
Pethrus har i uppdrag att göra en översyn av 
insatser enligt LSS och assistanserättningen. 

Therese Bäckman, LSS-forskare vid Göteborgs universitet och Thomas Jansson, 
förbundsordförande FUB.

Mattias Melin i samtal med Bengt Westerberg, som var moderator under FUB:s rundabords-
samtal om LSS.

Markus Petersson, Klippan Helsingborg, med 
en av sina ledsagare. 
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- vägen dit går via brukarombud, 
kommunikation och tydlig struktur

– Vi håller som bäst på att ta steget från medarbetarfokus till 
brukarfokus inom all LSS-verksamhet, vilket är ett bra sätt  

att öka inflytande.
Den vägen är inte spikrak och måste få ta lite tid. Bland annat har 

Botkyrka kommun infört ett brukarombud och tagit beslut att 
alla LSS-enheter, där det finns behov, ska arbeta med AKK, säger 

verksamhetsutvecklare Mia Johannesson Deurell.

 Det är vardageftermiddag på ett 
av Botkyrkas fyra kortidshem. 
 Barnen som bor där för tillfäl-

let är alla på sina respektive skolor och 
personalen förbereder för eftermid-
dags-och kvällsaktiviteterna. På konto-
ret träffas enhetshetschefen för kort-
tidsboendena i kommunen Margareta 
Lindström, brukarombudet Ann-Katrin 
Hegvold, stödassistenten Linus Lundin 
och verksamhetsutvecklare Mia Johan-
nesson Deurell för att samtala kring 
vad som är framgångsfaktorer inom 
LSS-verksamheten i Botkyrka, och som 

också bidragit till att Botkyrka kom-
mun fick utmärkelsen årets LSS-kom-
mun. En tävling som initierats av Anna 
Barsk Holmbom, ABH Utbildning, där 
bland andra Thomas Jansson och Elaine 
Johansson från FUB satt i juryn. 

– Självfallet blev vi glada och firade 
ordentligt att vi fick en utmärkelse. 
Sådant sporrar till att ta nya steg i arbe-
tet med att skapa en bra verksamhet 
inom alla LSS-områden; både ur bru-
karnas, anhörigas och personalens per-
spektiv, säger Mia Johannesson Deurell 
och får medhåll av de övriga i gruppen. 

En bro mellan brukare och 
tjänstemän
Brukarombudsmannen, som förkortas 
BRO, Ann-Katrin Hegvold ser sig också 
just som en bro mellan brukare och 
tjänstemän. 

– Den här rollen är relativt ny, men 
jag har redan en tydlig funktion som 
bro mellan enskilda brukare och tjäns-
temän inom olika omsorgsverksam-
heter. Dessutom sitter jag med i olika 
möten och lyssnar för att veta vad som 
pågår, samt sitter med i brukarråd i 
kommunen. Som brukarombudsman 
riktar jag mig till alla som får stöd i 
våra verksamheter, säger Ann-Katrin 
Hegvold.

Margareta Lindström, som jobbat 
länge i yrket, poängterar att för att verk-
samheter ska kunna utvecklas krävs att 
man har såväl personalresurser, som 
resurser för kompetensutveckling.

– Jag tycker vi är inne i en stark 
utvecklingsfas. Inte minst har vi för-
bättrat vår struktur inom LSS-verksam-

heten. Vi har en bättre organisation, 
där vi har hittat fram till viktiga sam-
arbetsforum inom kommunen. Det för 
arbetet framåt hela tiden. Jag tror helt 
enkelt vi har tydligare fokus, säger hon 
och Linus Lundin tar vid och berättar 
att han upplever att cheferna tydligt 
uppmuntrar olika initiativ som kan för-
stärka och utveckla verksamheterna. 

Dokumentationsstödjare viktig
– Vi arbetar exempelvis mer och mer 
med digitala verktyg, något som led-
ningen stöttar fullt ut. Det här kortids-

Verksamhetsutvecklare Mia Johansson 
Deurell, Botkyrka kommun.

Visionen

boendet som vi är på nu, och som jag 
jobbar på, är ett av Sveriges få mullekor-
tids, vilket innebär att vi är inriktade 
på uteverksamhet. Något som i sig är 
väldigt spännande och har många för-
delar. Naturen i sig är en stor källa till 
kunskap och erbjuder många bra ut-
vecklingsmöjligheter för barn-och ung-
domar, säger Linus Lundin som även 
är dokumentationsstödjare på kortids-
hemmet. 

– Dokumentation är en viktig del 
av vår verksamhet. För att vi ska jobba 
med samma mål och kunna utvecklas 

måste vi ha struktur i det vi gör. Då alla 
inte har samma kompetens vad gäller 
dokumentation, till exempel när det 
gäller att använda datorer eller digi-
tala verktyg har vi en person på varje 
enhet som har ett speciellt ansvar för 
att stötta kollegorna i att dokumen-
tera på rätt sätt, och att vi kontinuer-
ligt utvärderar våra aktiviteter, för att 
därefter kunna förändra och utveckla 
verksamheten. Att vi infört dokumen-
tationsstödjare är ytterligare ett sätt 
att stärka kvaliteten i vår verksamhet, 
säger Margareta Lindström . 

 – alla ska ha rätt till inflytande

Stärka kommunikationen
Mia Johannesson Deurell å sin sida kon-
staterar att delaktighetsperspektivet 
mer än någonsin löper som en röd tråd 
genom all verksamhet.

– Vi jobbar med olika vägar för att 
nå våra mål, några viktiga delar är 
bland annat delaktighetsmodellen, att 
vara mer lyhörda för synpunkter, AKK 
och avvikelsehantering för att nämna 
några.

– Ett centralt mål för verksamhe-
terna inom LSS är att stärka kommu-
nikationen och därmed öka delaktig-

Ann-Katrin Hegvold, Brukarombudsman,BRO, Linus Lundin, stödassistent, enhetschef Margareta Lindström och längst bak i gungan Mia Johansson 
Deurell, verksamhetsutvecklare, på ett av Botkyrka kommuns kortidshem.

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA
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heten. Visionen är att alla våra brukare 
ska ha ett fungerande sätt att kunna 
kommunicera; uttrycka sina åsikter och 
önskemål och bli lyssnade på. Det är a 
och o. Därför har vi utbildat alla med-
arbetare i AKK. För att alla ska kunna 
kommunicera måste vi också klara av 
att erbjuda alternativa vägar till kom-
munikation och på så sätt skapa förut-
sättningar för ökad delaktighet, säger 
hon med eftertryck. 

funktionstillstånd, funktionshinder 
och hälsa). ICF hjälper oss att sätta 
fokus på resurserna hos brukarna; på 
det de kan i första hand och därefter 
det de behöver stöd med, och hur stödet 
ska utformas. Hela vård- och omsorgs-
förvaltningen jobbar alltmer process-
inriktat, vilket stärker vårt fokus på 
brukarens, säger Mia Johannesson 
Deurell. Margareta Lindström nickar 
instämmande och som den verksam-
hetsnära chef hon är, säger hon, lite på 
skämt, men mest på största allvar: 

– Det absolut viktigaste i vårt arbete 
med barn och ungdomar är att här och 
nu fokusera på vad de kan, inte på det 
som brister. Eller med allas vår Astrids 
ord: (Astrid Lindgren) ”Kärlek, kärlek 
och åter kärlek, då kommer förståndet 
på köpet”.
TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

och det stärker brukarens fokus i verk-
samheten, och att kunna utvecklas 
inom LSS-verksamheter. 

– Vårt grundläggande mål med 
korttids verksamheten i kommunen, 
och som också är det som vår verksam-
het bottnar i, är att stötta och rusta de 
barn och ungdomar som kommer hit, 
till att bli så självständiga vuxna som 
det bara går, utifrån deras individuella 
förutsättningar. 

Enhetliga arbetsmetoder
I rollen som verksamhetsutvecklare är 
det Mia Johannesson Deurells uppgift 
att hitta enhetliga arbetsmetoder, som 
både är redskap och plattformar för de 
mål om t ex delaktighet och kommuni-
kation som kommunen jobbar mot. 

– Vi jobbar med genomförande-
planer utifrån ICF, (klassifikation av 

Brukarombudsman Ann-Katrin Hegvold.Enhetschef Margareta Lindström.

Linus Lundin, stödassisten på ett av Botkyrkas 
kortidshem. 

I Botkyrka kommun arbetar alla enheter, 
där det finns behov, med AKK, Alternativ 
kommunikation.

VISIONEN I  BOTKYRKA

Margareta ser tydliga samband mel-
lan möjligheten för brukarna att få 
påverka och vara delaktiga Vi jobbar 
med genomförandeplaner utifrån ICF 
(klassifikation av funktionstillstånd, 
funk tionshinder och hälsa). ICF hjälper 
oss att sätta fokus på resurserna hos 
brukarna – på det de kan i första hand 
och sedan det de behöver stöd med och 
hur stödet ska utformas.  

Hela vård- och omsorgsförvalt-
ningen jobbar alltmer process inriktat 

DET FINNS PLATS FÖR ER OCKSÅ!

ETT MEDLEMSKAP KOSTAR 1 956 KR/ÅR OCH DÅ FÅR NI ER LOGOTYP 
I UNIK OCH PÅ FUBs HEMSIDA, ETT DIPLOM OCH EN 1956 KLUBBEN PIN. 

SAMTIDIGT STÖDJER NI FUBs ARBETE FÖR ATT BARN, UNGA OCH VUXNA 
MED UTVECKLINGSSTÖRNING SKA KUNNA LEVA ETT GOTT LIV.

KONTAKTA:  
PIA SANDBERG, 08-50 88 66 41, pia.sandberg@fub.se

JAN-ÅKE WENDEL, 073-855 27 77, jan-ake.wendel@fub.se
PER LILJEROOS, 08-50 88 66 88, per.liljeroos@fub.se

www.fub.se/1956-klubben

VI ÄR MED I 1956-KLUBBEN 
OCH STÖDJER FUB !
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 A tt ha barn med funktionsned-
sättning innebär ett annorlunda 
föräldraskap, men för den skull 

är det absolut inte ett sämre föräldra-
skap. Men bra LSS-insatser är avgörande 
för att vi som familj ska kunna ha en väl 
fungerande vardag och därigenom orka 
vara fungerande föräldrar, säger Eva 
Borgström författare.   

Att boken kommer ut just nu tycker 
Eva Borgström, som till vardags är 
ombudsman på FUB, är väldigt bra, inte 
minst med tanke på att regeringen nyli-
gen tillsatt en LSS-utredning, som ska se 
över kostnaderna inom LSS. Något som 
oroar många. 

Boken, som är en blandning av per-
sonliga berättelser i form av bland annat 
dagboksanteckningar, forskning och 
fakta vad gäller utvecklingsstörning, är 
uppbyggd kring LSS-lagstiftningens hon-
nörsord; möjlighet att leva som andra, 
delaktighet, självbestämmande, integri-
tet, kontinuitet. Men även andra viktiga 
förutsättningar för ett gott liv som hälsa, 
kommunikation med mera. Samtidigt 
lyfter den fram föräldraskapet, syskon-
skapet och acceptans av en annorlunda 
livssituation. 

Oron än mer förstärkt
Titeln: ”Så är det” ger läsaren en ome-
delbar känsla av närhet och delaktighet, 
som följer med hela vägen till sista si-
dan. För även om vissa faktadelar, med 
många hänvisningar, är lite åt forsknings-
rapporthållet, så för de vardagliga be-
skrivningarna av livet med sonen Simon, 
läsaren hela tiden vidare. Eva Borgström 
har skrivit en bok som greppar taget från 
första kapitlet. Situationerna som famil-
jen befinner sig i och frågorna de ställs 
inför är både allmängiltiga, som vilka 
föräldrar som helst kan känna igen sig 
i, men även specifika i den meningen 
att oron ofta är än mer förstärkt, utsatt-
heten än mer tydlig och olika beroende-

ställningar än mer avgörande, exempelvis 
av enskilda handläggare, skolpersonal, 
personal inom hälso- och sjukvård och 
av LSS-lagstiftningen i stort. För familjen 
 oftast helt avgörande för att kunna leva 
ett liv som andra. 

Läser från pärm till pärm
Boken ”Så är det”, är en bok man läser 
från pärm till pärm. Den berör på dju-
pet. Kapitlet: ”Min bror Simon”, som 
Simons 20 månader yngre syster Nora 
skriver är ett ovanligt starkt och modigt 
kapitel.  Likaså sista sidorna, med titeln 
”Simon”, som nästan mer är en dikt och 
som får känslorna att djupna än mer. 
Att skriva en bok om LSS betydelse i var-
dagen, där läsaren får såväl ny kunskap, 
berörs i hjärtat och även en rent språk-
ligt och grafiskt upplevelse, är en konst. 
Något Eva Borgström klarat med bravur. 
Så ska ni välja en bok på detta tema i 
höst, så välj denna.  

Förhoppningen är att den utöver per-
sonal inom LSS-verksamhet, som den i 
första hand är tänkt för, även når fram 
till de beslutsfattare som är satta att 
utreda och besluta om LSS-lagstiftning-
ens utformning i framtiden. 
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS

En bok som berör på djupet
Med boken ”Så är det: LSS i praktiken – ett individperspektiv”, 

hoppas författare Eva Borgström få beslutsfattare att 
förstå hur avgörande det är, för familjer som har barn med 

funktionsnedsättning, att LSS-lagen tillämpas som den är tänkt. 

–

& Min ambition är att undersöka vad LSS är  
i praktiken!

form av olika LSS-insatser, förskola och skola, fungerar – och 
när det inte gör det. Jag vill visa hur skört livet kan vara, men 
också hur väl det kan fungera med adekvat stöd.

Var var svårast med att skriva boken?
– Det var en utmaning att levandegöra vad det innebär att 
leva med en måttlig utvecklingsstörning och ytterligare funk-
tionsnedsättningar. Jag har försökt förmedla anhörigperspek-
tivet. Svårare var det att ge röst åt Simon på ett nyanserat och 
varsamt sätt eftersom jag inte säkert vet vad han själv tänker 
och känner. Jag utgår därför ifrån vad jag ser och upplever. 

Vad är dina slutsatser efter att ha skrivit boken?
– Egentligen kan man sammanfatta det genom att konstatera: 
att med fungerande LSS-insatser går det att leva ett liv som 
alla andra, men att många familjer med barn som har funk-
tionsnedsättning är oerhört utsatta. Om samhällets stöd inte 
fungerar kan livet bli svårt med risk för ohälsa med en hög 
samhällsekonomisk kostnad som följd. 

Till sist: titeln Så är det, vad syftar det på? 
– Det är helt enkelt Simons utryck. Han konstaterar ofta med 
eftertryck: Så är det. Det finns en sådan självklarhet i det. Och 
bättre kan väl inte innebörden i LSS honnörsord kontinuitet 
uttryckas. 

Boken: ”Så är det: LSS i praktiken – ett individperspektiv” 
finns att köpa på www.vidsynt.com
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS FOTO: PRIVAT

Varför har du skrivit boken?
— Det finns många böcker som handlar om LSS, det vill säga 
själva lagstiftningen. Det finns även ganska många skild-
ringar av hur det är att vara förälder till barn med olika gra-
der av funktionsnedsättningar. Men få, om några, böcker som 
innehåller både och. Min ambition har varit att undersöka 
vad LSS innebär i praktiken med utgångspunkt i min och min 
son Simons vardag. 

Vilka vill du nå med boken?
I första hand vänder jag mig till personal som i sitt arbete mö-
ter barn och vuxna med utvecklingsstörning. Jag har i samtal 
med olika personalgrupper förstått att man önskar sig berät-
telser ur ett inifrånperspektiv. Jag hoppas även nå besluts-
fattare, chefer och politiker. Deras tolkning och tillämpning 
av LSS är avgörande för om personer med utvecklingsstörning 
och deras anhöriga får förutsättningar att leva ett liv som 
 andra.

Boken är en mix av vardagliga berättelser från familjen och fakta 
med mera, hur tänkte du kring det?
Jag utgår ifrån de bärande principerna i LSS, uttryckt i be-
greppen: leva som andra; delaktighet; självbestämmande; 
integritet; kontinuitet. Varje avsnitt inleds med ett kortare 
teoriavsnitt. Jag tydliggör sen vad begreppen kan innebära i 
praktiken i korta vardagliga berättelser från Simons och mitt 
liv. Jag tar även upp ämnen som bemötande, hälsa, kommu-
nikation och att vara anhörig. Som en röd tråd löper dagboks-
utdrag från när Simon och hans syster var små. Dessa anteck-
ningar ger en bild av hur det känns när samhällets stöd, i 

Eva Borgström, författare och ombudsman på FUB.

Kan en lott skapa ett inkluderande samhälle för alla?
Vår övertygelse är att världen blir bättre med 
starka ideella organisationer. Det är därför vi 
fördelar Postkodlotteriets överskott mellan 
53 ideella organisationer. Bland dem � nns FUB. 
Organisationerna har hittills fått dela på 8,3 
miljarder kronor, varav 49 miljoner har gått till FUB. 

Så, kan en lott skapa ett inkluderande samhälle 
för alla? Nej, tyvärr. Det vore väldigt förenklat 
att se det på det sättet. Men den som har en lott 

bidrar till att viktiga organisationer kan arbeta 
för bra saker, som till exempel att alla med en 
utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. 

Stort tack FUB för allt ni gör, och stort tack alla som 
har en lott – ni möjliggör så mycket!

Åldersgräns 18 år. Gå in på stodlinjen.se om du eller en 
anhörig spelar för mycket. Mer info på postkodlotteriet.se

Sandra Dahlberg är 
vinstutdelare

i Postkodlotteriet. 

#postkodeff ekten
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TILLGÄNGLIGHET – DEBATT

 Många människor lever med 
någon form av kognitiv funk-
tionsnedsättning, på grund av 

exempelvis adhd, autism, demenssjuk-
dom, dyslexi, stroke, traumatisk hjärn-
skada eller utvecklingsstörning. Tack 
vare kognitiva hjälpmedel, så som appar 
med påminnelsestöd eller tyngdtäcken, 
kan dessa människor och deras anhöriga 
få det stöd de behöver för att kommuni-
cera, minnas, planera sin tid samt skapa 
struktur och lösa problem i vardagen.

Autism- och aspergerförbundet har i 
en medlemsundersökning frågat 1 799 
föräldrar till barn i grund- och gymna-
sieskolan. 65 procent anser att deras 
barn behöver anpassade läromedel, 
hjälpmedel eller utrustning för att skol-
arbetet ska fungera och cirka hälften av 
dem anser att de inte får det i tillräcklig 
utsträckning.

Sveriges arbetsterapeuter har genom -
fört en undersökning som besvarats 
av nära 1 600 förskrivare av kognitiva 
hjälpmedel. 43 procent anser att de 
skulle behöva förskriva dessa hjälpme-
del i högre utsträckning än i dag för att 
personer de har kontakt med ska få det 
stöd de behöver. En stor majoritet anser 
sig inte heller ha tillräckligt med tid för 
att bedöma behov, prova ut, instruera 
och följa upp förskrivning av kognitiva 
hjälpmedel. Dessutom anger hälften 
att hjälpmedelssortimentet är mycket 
begränsat och utvecklas för långsamt 
för att täcka behoven. Behovet är med 
andra ord större än vad möjligheterna 
tillåter. Ett annat problem är att hela 82 
procent av arbetsterapeuterna inte får 
den kompetensutveckling de be höver 
för att kunna förskriva kognitiva hjälp-
medel.

Kunskap saknas
Vad är då de stora bakomliggande pro-
blemen? Vi anser att en av anledning-
arna är att det inte finns tillräcklig kun-
skap om kognitiva hjälpmedel, varken 
hos beslutsfattare och huvudmän eller 
hos personal inom exempelvis särskilt 
boende och skola.

En annan anledning är kopplad till 
hur hjälpmedelsverksamheten hos 
berörda myndigheter och huvudmän 
bedrivs. I nuvarande system väljer varje 
landsting och kommun själva vilka pro-
dukter som är hjälpmedel och kan för-
skrivas, men också hur mycket hjälp-
medlen kostar för den enskilde i form 
av olika avgifter. Även åldersgränsen 
för när unga betraktas som vuxna och 
börjar betala för besök i samband med 
hjälpmedelsförskrivning skiljer sig åt 

beroende på var i landet du bor. Detta 
skapar ojämlika förutsättningar som vi 
inte kan acceptera.

Vi ser fram emot regeringens hjälp-
medelsutredning vars arbete bland 
annat ska öka lik värdig heten och 
minska skillnaderna i fråga om avgifter 
och regelverk. Vi anser att en nationell 
reglering av hjälpmedelsverksam  heten 
skulle skapa bättre förutsättningar, 
men särskilda satsningar behöver göras:

”Ojämlik tillgång till kognitiva hjälpmedel”
Den ojämlika tillgången till kognitiva hjälpmedel som föreligger i Sverige är ett brott mot FN:s 

konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, skriver företrädare 
för 15 olika organisationer, bland annat FUB:s förbundsordförande Thomas Jansson.

Särskilda kunskapssatsningar om 
kognitiva hjälpmedel måste riktas mot 
beslutsfattare och huvudmän så väl 
som chefer och personal inom hälso- 
och sjukvård, omsorg och skola.

Fler förskrivare måste anställas inom 
hälso- och sjukvård, omsorg och skola 
för att möta de behov som finns.

Huvudmännen måste säkerställa att 
förskrivare får kontinuerlig kompetens-
utveckling för att upprätthålla sin för-
skrivarkompetens.

Sortimentet av kognitiva hjälpmedel 
måste bli jämlikt över landet och kon-
tinuerligt utvecklas så att nya innova-
tioner snabbt kan komma brukare och 
an höriga till nytta.

Avgifterna kopplade till förskrivning 
av hjälpmedel måste bli jämlika över 
landet – den enskildes ekonomiska situ-
ation ska inte påverka möjligheten att 
få kognitiva hjälpmedel.

Hjälpmedlen bidrar till att många kan 
leva ett gott liv och delta på lika villkor i 
arbete, skola och fritidsaktiviteter.

Dessvärre är tillgången till kogni-
tiva hjälpmedel ojämlik i Sverige. Detta, 
menar vi, är ett brott mot FN:s konven-
tion om mänskliga rättigheter för perso-
ner med funktionsnedsättning, men det 
är också ett allvarligt hot mot arbetet 
med att nå en jämlik hälsa.

“Hjälpmedlen bidrar till att många 
kan leva ett gott liv och delta på lika vill-
kor i arbete, skola och fritidsaktiviteter.”

Särskilda satsningar behövs
Vi vet att personer med funktionsned-
sättning har sämre möjligheter att nå 
en god hälsa än övriga befolkningen. 
Om regeringen ska nå sitt uttalade mål 
att ”sluta de påverkbara hälsoklyftorna 
inom en generation” måste särskilda 
satsningar göras för dessa personer.

Ida Kåhlin, förbundsordförande, Sveriges 
Arbetsterapeuter.

Thomas Jansson, förbundsordförande FUB.

Ida Kåhlin, förbundsordförande, 
Sveriges arbetsterapeuter. Lars 
Berge-Kleber, förbundsordförande 
Afasi förbundet. Ann-Marie Högberg, 
ordförande Anhörigas riksförbund. Anki 
Sandberg, ordförande Riksförbundet 
Attention. Anne Lönnermark, 
ordförande Autism- och asperger-
förbundet. Pär Rahmström, 
ordförande Demens förbundet. Ritva 
Korva Thuresson, ledamot i 
förbundsstyrelsen för DHR. Bengt-
Erik Johansson, förbundsordförande 
Dyslexif örbundet. Marie-Louise 
Olsson, ordförande Fibromyalgi-
förbundet. Thomas Jansson, ordförande 
FUB För barn, unga och vuxna med 
utvecklings störning.  Marina Carlsson, 
förbunds ordförande Personskade-
förbundet RTP. Jimmy Trevett, 
förbundsordförande Riksförbundet 
för mental och social hälsa. Maria 
Persdotter, förbundsordförande RBU, 
Riksförbundet för Rörelsehindrade 
barn och ungdomar. Christina 
Rogestam, förbundsordförande SPF 
 Seniorerna. Ove Puisto, ordförande 
STROKE-Riksförbundet.

Om regeringen ska sluta hälso klyf-
torna måste ansvarigt stadsråd se till 
att rätt stöd prioriteras till de grupper 
som behöver det mest. Kognitiva hjälp-
medel ska erbjudas och anpassas till 
varje enskild individ som är i behov av 
detta, oavsett storlek på plånbok, ålder, 
kön eller var i landet hen bor.

IDA KÅHLIN, FÖRBUNDSORDFÖRANDE, SVERIGES 

ARBETSTERAPEUTER. FOTO: JONAS ERIKSSON

LSS-SKOLAN 2017
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LEDARE

Thomas Jansson 
Förbundsordförande FUB
e-post: thomas.jansson@fub.se
tel: 08-508 866 46

LSS och personlig assistans
- en mänsklig och samhällsekonomisk vinst!

C-uppsats ger verklig bild
”Resultatet visar att genom mediernas representation har assistanstagare 
konstruerats till ett hot mot välfärden. Som en konsekvens av medierepre-
sentationen har en rad åtgärder för att minimera hotet lett till negativa 
konsekvenser för funktionshindrade personer.”

Citat ur: Assistansfusk – En mediekonstruktion, Malin Hall, 
Lunds Universitet.

Denna C-uppsats av Malin Hall ger en tydlig bild av hur verk-
ligheten ser ut. Varför har tidningarna inte granskat uppgifterna 
ordentligt? Varför väljer medierna att grundar sina uppgifter på 
falsk ryktesspridning, istället för på fakta. Eller spelar det mindre 
roll när det handlar om funktions hindrade. 

När ska cirka 20 procent av Sveriges befolkning tas på 
allvar fullt ut? 
(Siffror enligt Socialdepartementet).

Kampen att bevara LSS!
Nu börjar kampen att bevara LSS. Tyvärr så ser det ut att bli en 
kamp mellan olika insatser och vad dessa får kosta. 

Just kostnaden har Barn-, äldre- och jämställdhets minister Åsa 
Regnér, fokuserat på. Den måste minskas. Allt är tydligen de pri-
vata bolagens fel. De överdriver timmarna för att få så hög vinst 
som möjligt, enligt regeringens syn på saken. Men det finns ett 
stort svart hål som regeringen inte tittar tillräckligt djup i. Det är 
kommunernas sätt att bedriva personlig assistans och hur de kan 
plocka ut vinster till kommunkassan. 

Ren brottslighet måste bort från alla typer av stöd system, men 
alla är inte brottslingar. De flesta som ansöker är i behov av stödet 
och hjälpen de får genom LSS och personlig  assistans.

Det är ett fåtal som lurar Försäkringskassan. 
Genom medias försorg så har nästan alla som har personlig 

assistans sett som ”fuskare”, vilket resulterat i att många har mått 
dåligt.

Stå upp för Karls ideal
När ska makthavarna se att allt stöd man får genom LSS och per-
sonlig assistans är en stor samhällsekonomisk vinst. För att inte 
tala om vilken vinst det är för den enskilde individen som kan 
delta i samhällslivet efter sin förmåga. Ju mer alla kan vara delak-
tiga i vardagen och leva ett så normalt liv som möjligt, desto mer 
bidrar det till mångfalden i samhället. Det gör hela samhället ri-
kare och vi kan mota de mörka krafterna som finns.

Karl Grünewald skulle inte tycka om den riktning som reger-
ingen och samhället håller på att ta. Det är dags att stå upp för 
Karls ideal. Inte glömma, utan med kraft föra hans idéer vidare; 
så att personer med utvecklingsstörning kan fortsätta ges förut-
sättningar för att leva ett rikt och aktivt liv på  likvärdiga villkor. 

 Karl Grünewald var en stor man med ett stort hjärta. 
Nu har han lämnat oss. Han vågade tidigt gå emot 
 gällande syn på personer med utvecklingsstörning 

och ge dom ett ansikte. 
Karl vågade visa hur dåligt det fungerade på institutio-

nerna och lyckades få folk att inse att man måste göra något 
åt  problemet. 

Den gråa massan som bodde på dessa institutioner för-
vandlade han till människor med ansikten och röster. Han 
gav dessa personer en röst i maktens korridorer, så att dom 
till sist blev hörda. 

Detta arv som Karl lämnar efter sig är viktigare än någon-
sin att förvalta i dagens hårda samhällsklimat. Vi måste stå 
upp för dessa personer som Karl gav en identitet. I dag är det 
extra viktigt när regeringen går ut med en översyn av LSS.

En skrämmande människosyn
”Ökar kostnaderna för insatser enligt LSS som en följd av ökad kva-
litet och träffsäkerhet ska kostnadsökningen finansieras genom be-
sparingar i assistansersättningen.”

Utdrag ur: Kommittédirektiv, Översyn av insatser enligt 
LSS och assistansersättningen.

Vad menar regeringen med att ställa två funktions-
hinders grupper mot varandra? Ytterligare en gång ställer 
man grupper mot varandra. Förra gången så försökte finans-
minister  Magdalena Andersson ställa immigranter mot 
funktions hindrade. Som tur var så gick det inte den gången. 
Men nu ställer man diagnos mot diagnos, en skrämmande 
 människosyn. 

Regeringen säger sig värna om LSS och assistansen, men 
tittar man på vad som sägs och skrivs från regeringens håll 
så blir man tveksam om de menar allvar. Tänker man på Karl 
Grünewalds gärning i det sammanhanget, så är det här raka 
motsatsen till de förändringar han lyckades genomföra. Är 
vi på väg tillbaka till någon form av institutioner? 

NOTIS

FUB:s ordförande Thomas Jansson och  Markus Petersson från 
Riks-Klippan, som själv har personlig assistans, talade. På stora bilden 
talar Markus Petersson med hjälp av sin assistent Anitra Ikonen. Till 
höger moderator Maria Johansson (L).

Klippan och FUB deltog på torgmöte för att 
rädda personliga assistansen

Lördagen den 17 september deltog Klippan och FUB på Liberalernas torgmöte på temat:  
”Rädda den personliga assistansen” i Stockholm.

FUB:s förbundsordförande Thomas Jansson, Liberalernas 
partiledare Jan Björklund, Bengt Westerberg, Markus Petersson 
och Maria Johansson

Markus Petersson, Anitra Ikonen ( Markus assistent) och Maria Larsson 
på torgmöte för LSS.

Markus Petersson underströk vikten av  rätten till assistans:
– I och med att assistansen kom kunde jag skaffa en egen lägenhet 

och leva som alla  andra. Det vill jag fortsätta kunna göra, allt annat är 
ovärdigt. 
www.fub.se

intressenter, till exempel  statliga och kom-
munala myndigheter. Arbetet beräknas 
pågå i tre år. 

Arbetet styrs och finansieras av de orga-
nisationer som deltar i kommittén. Under 
2016 stöds kommitténs arbete även av 
finansiering från Socialdepartementet.

Information om standardiseringen av 
LSS kommer fort löpande läggas ut på SIS 
webbplats: 
www.sis.se/hälso-och sjukvård/Sis-tk-599 

Kvalitetssäkring inom LSS
En svensk standard för LSS ska tas fram inom ramen för Swedish Standards Institute (SIS).

Syftet med standarden är att kvalitetssäkra LSS-insatser.

SIS är en ideell organisation som driver 
och samordnar standardiseringen i Sve-
rige. Föreningens medlemmar repre-
senterar olika delar av samhället, det 
vill säga företag, myndigheter och orga-
nisationer. Riksförbundet FUB är med-
lem från och med 2016.

Syftet med standarder är att skapa 
enhetliga och transparenta rutiner som 
alla intressenter kan enas kring. En stan-
dard som syftar till att kvalitetssäkra 
genomförandet av LSS-insatser ska nu 
tas fram. I augusti 2016  bildades en tek-
nisk kommitté inom SIS som ska arbeta 
med detta. I kommittén ingår, förutom 
FUB, bland annat HSO, Autism & Asper-
gerförbundet och  Synskadades riksför-
bund samt representanter för privata 
vård- och omsorgsföretag. Men tanken 
är att kommittén ska  utökas med flera 

Eva Borgström
Ombudsman
eva.b@fub.se
08-50 88 66 31
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 Morgan Johnsson, Justitie- och 
migrationsminister:

”Ett mycket stort antal 
människor har god man eller förvaltare 
i Sverige. I de allra flesta fall gör ställ-
företrädaren en värdefull insats för att 
stödja en medmänniska i en utsatt situ-
ation. Men tyvärr förekommer det att 
ställföreträdare missköter sitt uppdrag. 
Det är en angelägen uppgift för samhäl-
let att se till att systemet fungerar väl. 

Den medierapportering som var i 
våras uppdagade brister i tillsynen som 
gjorde mig allvarligt bekymrad. Jag 
var också mycket tydlig med att det är 
 oacceptabelt att utsatta människor blir 
av med sina tillgångar. 

Jag träffade före sommaren företrä-
dare för länsstyrelserna och Sveriges 
Kommuner och Landsting för en dis-
kussion. Vid mötet fanns en samsyn 
om att åtgärder måste vidtas för att 
förbättra tillsynen och om att vid miss-
tanke om att brott har begåtts ska en 
polisanmälan göras. Regeringen har 
också gett ett uppdrag till länsstyrel-
serna att förbättra tillsynen över och 
stödet till landets överförmyndare. Det 
handlar i stora drag om att se till att 
tillsynen fungerar även i praktiken.

Lagstiftningen ställer tydliga och 
höga krav när det gäller vem som får 
vara god man. Vad som är viktigt är 
att det sker en ordentlig kontroll av att 
den tilltänkte gode mannen upp fyller 
lagens krav och att kontrollen följs upp 
av tillsyn. Så sent som för ett och ett 

GOD MAN

Morgan Johansson, Justitie- och migrations minister:

”Tillsynen måste fungera även i praktiken”

halvt år sedan trädde ny lagstiftning 
i kraft som skärpte den kontroll som 
överförmyndaren ska göra av tilltänkta 
gode män och förvaltare. 

Överförmyndaren ska göra en aktiv 
efterforskning. Det kan handla om 
kontroll av belastningsregister och 
 Kro no fogdemyndighetens register eller 
inhämtande av referenser.  Det är också 
viktigt att överförmyndaren under söker 
att inte någon utses att ha fler uppdrag 
än vad han eller hon klarar av.”
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS

FOTO: KRISTIAN POHL/ REGERINGSKANSLIET

– I våras uppdagades allvarliga brister i tillsynen, vilket gjorde mig allvarligt bekymrad,  
konstaterar Morgan Johansson, Justitie- och migrationsminister.

Nedan svarar han på Uniks fråga om vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att skärpa 
rättssäkerheten kring uppdragen som god man och förvaltare? 

Detta mot bakgrund av tidigare oroande rapportering kring oegentligheter,  
förskingring och grovt slarv vad gäller dessa uppdrag. Se Unik nr 3-16.

 Morgan Johnsson, Justitie- 
och migrationsminister.

?
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UNIK-DEBATT – GOD MAN OCH FÖRVALTARE

 J ag har haft uppdrag som god 
man i många år. Jag har sett 
överförmyndaren som ett kon-

trollorgan som kollat mig som god 

man. Efter alla TV-inslag och insändare 

så blir jag rädd. Jag känner att huvud-

mannen är helt utlämnad.Riksförbundet FUB för barn, unga 

och vuxna med utvecklingsstörning 

ställer sig mycket kritiska till överför-

myndarverksamheternas roll om Lena 

i Skara (uppmärksammad av SVT), som 

efter hjälp av sin boendestödschef 

trots avrådan från Överförmyndar-

nämnden polisanmälde sin gode man 

för att ha förskingrat 150.000. Och fler 

oroande och uppseendeväckande rap-

porter har kommit senaste tiden om 

gode män och förvaltare som missbru-

kar sin roll. 

Hårt slag i ansiktetÖverförmyndarnämndens oprofessio-

nella, loja och upprörande uttalande 

kring varför sådant här fortfarande 

sker trots hårdare regleringar om re-

dovisningsskyldighet är ett hårt slag i 

ansiktet på FUB:s medlemmar som har 

god man samt förvaltare.Riksförbundet FUB ser åter igen 

exempel på hur rättssäkerheten inte 

är garanterad för denna målgrupp, att 

myndigheter åter igen struntar i lega-

litetsprincipen och istället upprättar 

sina egna lagar och visar på godtycklig-

het.
”Det kan vara lättare att låta saker 

passera än att ständigt bråka man kan-

ske inte lägger sig på en så noggrann 

nivå som man annars borde – annars 

kan man riskera att missta gode män”.
Det är inte längre talan om gode 

män vid förskingring utan uppenbart 

olämpliga ”dåliga män”. Dessa måste 

bort för att allmänheten ska återfå 

förtroendet för Överförmyndarnämn-

derna.
Medvetna noggranna kontroller ska 

göras vid misstanke om förskingring 

eftersom det ingår i Överförmyndarens 

tillsynsuppdrag. Det går inte att missa 

att sjukersättning går till god mans 

konto eller att ett av huvudmannens 

konto är tömt.
Kompetensen kan ifrågasättas
Kan Överförmyndaren inte ens se detta 

vid en anmälan utan istället godkän-

ner gode mannens redovisning trots 

polisanmälan från boendestödschef så 

kan kompetensen hos Överförmynda-

ren ifrågasättas. Skulle man jämföra 

Överförmyndaren med privatpersoner 

så skulle Överförmyndaren kallas för 

medbrottsling.
Var finns den rättsliga grunden?
När man sedan läser och hör Eva von 

Nu får det vara nog.
Riksförbundet FUB ser åter igen exempel på hur rättssäkerheten inte är garanterad för vår 

målgrupp, att myndigheter åter igen struntar i legalitetsprincipen och istället upprättar sina egna 

lagar och visar på godtycklighet, skriver Lillemor Holgersson, ledamot i FUB:s förbundsstyrelse. 
Scheele (SKL) uttala sig om att föräld-

rar, nära anhöriga eller assistenter inte 

är lämpliga som gode män då blir man 

ännu mera upprörd. Det är ju för att 
de är just föräldrar, nära anhöriga eller 
personliga assistenter som de på ett sä-
kert sätt kan företräda och bevaka den 
enskildes intressen.Det är inte mitt uppdrag att lura 

människor. Mitt uppdrag är att hjälpa.
Med mitt uppdrag som god man vill 

jag som lagen stadgar ”rätt sörja för 
person och förvalta egendom”.

Unik kommer att bevaka frågor som rör god man och förval-

tare. I nummer 4 av Unik hoppas vi fått svar på frågor som vi 

har ställt till ansvarig minister, om vilka åtgärder som kom-

mer att vidtas för att säkerställa att rättssäkerheten efterlevs 

i de tre delar som gäller uppdraget god man och förvaltar-

skap: bevaka huvudmannens rätt, förvalta huvudmannens 

egendom och sörja för huvudmannens person.

Läs mer i kommande Unik

LILLEMOR HOLGERSSON, GOD MAN, FÖRVALTARE, OMBUDSKVINNA FUB VÄSTRA GÖTALAND, 
LEDAMOT FÖRBUNDSSTYRELSEN FUB

FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

DEBATT?”Fram för lite positiv publicitet och bättre kontroller”
Jag som är och har varit god man sedan 2009 åt flertalet personer med funktionsnedsättning blir 

så ledsen och irriterad när man läser om de som faktiskt missbrukar sina roller.

 Kontrollerna kan säkert bli bättre 
från överförmyndarens sida, men i 
det stora hela tycker jag att de gör 

bra kontroller i vår kommun. Kryphålen 
hittar den oärlige alltid vad det än hand-
lar om i samhället och självklart ska detta 
anmälas.

Vi får sällan läsa om allt bra många god 
män ändå gör för sina huvudmän och vil-
ken trygghet det är för många att ha oss.

Det har diskuterats om att det ska vara 
anställt folk i kommunerna som ska sköta 
godmanskapen runt om i landet, men det 
tror inte jag är lösningen på problemen. Jag 
tror inte att alla som behöver och vill ha god 
man skulle vilja det, om det blir myndig-
hetspersoner som ska bistå dem. Alla nega-
tiva skriverier har ju oroat många, fram för 
lite positiv publicitet och bättre kontroller.

Ta alla tillfällen att lära
Att vi kontrolleras när vi tillsätts som god 
män tycker jag är självklart. Blir vi erbjudna 
att lära oss mer om saker som vi känner att 
vi har dålig koll på, så borde alla som är 
gode män ta tillfället att lära, men det bris-
ter ibland. Att vi har någonstans att vända 
oss med eventuella problem som dyker upp 
i våra uppdrag, borde vara möjligt i alla 
kommuner. Jag tycker att överförmyndare i 
vår kommun bistår oss då det behövs, med 
utbildning mm. Sedan är jag vetgirig av 
mig så jag tar kontakt med andra myndig-
heter med flera om jag har behov.

Hittar andra möjligheter
Mina huvudmän har ibland svårt att få ihop 
sin ekonomi, så jag letar upp andra möjlig-
heter (söker fondmedel med mera) för dem 

att få en guldkant i tillvaron, det tycker jag 
ligger på mig i mitt uppdrag. Jag har alla tre 
delar i mina uppdrag och kämpar också för 
mina huvudmäns rättigheter. När jag lyckas 
med något som mina huvudmän mår bra av 
så mår även jag bra. 

Fel kanske även jag kan göra, men i så 
fall är det inte medvetet och jag hoppas jag 
blir kontrollerad och tillrättavisad av över-
förmyndaren då. 

Jag kan inte förstå folk som kan miss-
bruka sina roller i dessa uppdrag åt svagare 
personer och samtidigt må bra. Tänk om de 
själva hamnar i beroendeställning någon 
gång i livet, de skulle ju inte vilja att någon 
beter sig så åt dem, eller?!
EN ENGAGERAD MEDMÄNNISKA SOM OCKSÅ ÄR  

GOD MAN.

Hässleholms kommun  
– omsorgsförvaltningen strider mot LSS–lagens intentioner och 

förbiser socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd!

 Anhöriggruppen består av föräldrar med 
det gemensamt att vi har barn med 
utvecklingsstörning i åldern mellan 

20–40 år som idag bor hemma. Målsättningen 
är att våra barn ska få ett bra och tryggt 
boende när de flyttar till ”eget ”boende!

I höstas 2015 inbjöds politiker från samt-
liga partier som representerar omsorgs-
nämnden till en samverkansträff i FUB. 
Syftet att föra en dialog med FUB:s medlem-
mar kring aktuella frågor.

En av de stora frågorna var behovet av att 
bygga fler gruppbostäder, behovet av olika 
boendeformer, samt önskemål om att en 
arbetsgrupp skulle tillsättas med medlem-
mar från FUB.

Planerat och klart
Anhöriggruppen har efter höstens träff be-
sökt fem befintliga gruppboenden i olika 
kommuner. Vid ett tillfälle var personal från 
omsorgsförvaltningen med som ett led i kom-
mande arbetsgrupp. Påföljande möte var att 
samverka och föra en dialog trodde vi??!! 

Men då var allt redan planerat och klart! 
Vem som bygger, ritningar, gruppboendens 

placeringar. Det finns punkter som strider 
mot LSS- lagens intentioner och socialstyrel-
sens föreskrifter i allmänna råd! 

I Socialstyrelsens föreskrifter och all-
männa råd om bostad med särskild service 
för vuxna enligt paragraf 9 lagen (1993:387) 
om stöd och service till vissa funktionshin-
drade enligt LSS beskrivs enligt följande:

Viktigt med små grupper
”I en gruppbostad bör i regel endast 3–5 per-
soner bo! Ytterligare någon boende bör kunna 
accepteras, men endast under förutsättningar 
att samtliga personer som bor i gruppbosta-
den kan tillförsäkras goda levnadsvillkor! Det 
är också viktigt med små grupper för att indi-
viden ska känna trygghet samt få möjlighet 
att kunna knyta an till övriga i samma grupp-
boende samt till personalen! 

I mars 2015 publicerades socialstyrelsens 
kartläggning och analys av vissa insatser 
enligt LSS. 

”Många personer med utvecklings-
störning har bott länge på institution då 
LSS-lagen skrevs, men i dag växer de flesta 
personer med utvecklingsstörning upp i sin 

familj. Att leva som andra betyder också att 
kunna delta i samhällslivet som andra utan 
funktionsnedsättningar och kunna påverka 
t.ex. var man vill bo och med vem. ” 

(Artikelnummer 2015-3-7 Publicerad 
www.socialstyrelsen.se, mars 2015). 

Hur kan Hässleholms kommun bygga 
gruppbostäder i två våningar med plats 
för 12 boende i ett och samma hus? Vilket 
kan liknas med en instutition! Ett boende 
är  visserligen inom yttersta ramen enligt 
social styrelsens föreskrifter i allmänna råd 
med 6 boende i en gruppbostad? 

Kan liknas vid en institution
Hur försvarar Hässleholms kommun detta 
då de faktiskt själva hänvisar till socialsty-
relsens riktlinjer i allmänna råd i sina egna 
dokument! 

Vi kan konstatera att vi fortfarande har 
många frågor som saknar svar! Att vi inte 
kunnat framföra våra synpunkter så som vi 
önskat! Vårt syfte var att kunna delge våra 
kunskaper och erfarenheter samt försäkra 
oss om att bland annat lagen i LSS- efterföljs. 
ANHÖRIGGRUPPEN ” ATT FLYTTA HEMIFRÅN” I FUB:S REGI

Anhöriggrupp ”att flytta hemifrån” i FUB:s regi är besvikna och ifrågasätter omsorgsförvaltningens 
bristande kommunikation och samverkan gällande viktiga frågor omkring planerad nybyggnation av tre 
gruppbostäder med sex lägenheter, respektive 6 + 6 lägenheter i två våningar i Hässleholms kommun!
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 Jag är så oerhört stolt, sa Tuva Lund, 
kommunalråd i Botkyrka, när hon 
tog emot priset av Bengt Wester-

berg, moderator och prisutdelare vid 
ceremonin.

Juryns motivering för Botkyrka som 
Bästa LSS-kommun lyder så här:

Botkyrka har höga ambitioner om 
att följa LSS intentioner för att skapa 
individuella lösningar. Som exempel på 
hur kommunen tar nya, kloka initiativ 
vill juryn särskilt nämna möjligheten 
för de boende på en ny gruppbostad att 
själva vara med om att utse personal till 
boendet.

Särskilda brukarombud
För att skapa förutsättningar för att 
alla ska kunna påverka sin vardag har 
kommunen även en särskild brukar-
ombudsman med uppgift att stå på den 
enskildes sida.

Botkyrka har vidare en budget-
modell som innebär att, om antalet 
personer som tillhör LSS personkrets 
växer, så ökar resurserna för att verk-
ställa insatserna.

Örgryte-Härlanda på andraplats
Andrapriset delades ut till stads delen 
Örgryte-Härlanda i Göteborg med 
denna motivering:

Botkyrka segrande i jämn kamp 
om ”Bästa LSS-kommun”

I slutet av augusti avgjordes tävlingen Bästa LSS-kommun. Segern togs hem av Botkyrka kommun  
i mycket jämn kamp med stadsdelen Örgryte-Härlanda i Göteborg och Enköpings kommun.

-

Fakta: Priset ”Bästa LSS-kommun” går till 
en kommun som är värd att uppmärksamma 
för positivt arbete med LSS, lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade. 

Tävlingen utlystes av ABH Utbildning 
och Rådgivning, Hejaolika.se och Föräldra-
kraft  under 2015 och utdelades för första 
gången 18 augusti 2016. 

Det är Sveriges 290 kommuner som har 
huvudansvaret för att LSS-insatserna fungerar 
bra i vardagen för de mer än 65 000 användare 
som har rätt till en eller flera av insatserna.

– Kommunerna är en mycket viktig aktör 
när det gäller LSS, men det är alltför sällan 
media beskriver hur en riktigt bra kommun 
 arbetar med att uppfylla LSS intentioner för 
sina medborgare, säger Anna Barsk Holmbom 
som en förklaring till varför hon tagit initiativ till 
det nya priset.

I Unik nummer 5 kommer vi berätta mera 
om Botkyrkas framgångsrika arbete inom 
LSS-området. 

Örgryte-Härlanda tar goda initi-
ativ genom självständiga beslut om 
personlig assistans utan att vänta på 
 Försäkringskassans utredningar. Även 
om detta borde vara en självklarhet 
är juryns erfarenhet att så inte är fal-
let i många andra kommuner. Örgryte- 
Härlanda är ett bra exempel på att man 
faktiskt följer lagen.

Stadsdelen arbetar även aktivt med 
brukarrevisioner, för att få en bild av 
vad LSS-berättigade medborgare tycker 
om de insatser de får. Revisorerna utbil-
das i alternativ kommunikation för att 
kunna intervjua personer som har kom-
munikationssvårigheter.

De vinnande kommunerna med första-
pristagaren Botkyrka längst till höger, Örgryte-
Härlanda (andrapristagaren) längst till vänster 
samt Enköping (tredjepristagaren) bakom 
prisutdelaren Bengt Westerberg.

Eva Olofsson, regionråd i Västra Götaland 
(längst bort i bild), Thomas Jansson, 
förbundsordförande FUB samt Elaine 
Johansson, FUB, från juryn.

Delar av juryn: från vänster Anna Barsk 
Holmbom, Henrik Petrén, Elaine Johansson, 
Maria Johansson, Thomas Jansson och Valter 
Bengtsson. David Lega och Vilhelm Ekensten 
ingick också i juryn men saknas på bilden. 

Tredjepristagare blev Enköpings 
kommun som fick följande motivering 
från juryn:

Enköpings kommun går i bräschen 
för att stärka kvaliteten inom LSS 
genom breda satsningar på utbildning 
av personal och validering av kompe-
tensen. Även sommarvikarier omfattas. 
Satsningen bidrar till ett förbättrat kli-
mat inom LSS-verksamheterna där den 
enskildes behov i ökad omfattning sätts 
i centrum och respekteras.

Initiativet till tävlingen togs av 
Anna Barsk Holmbom, ABH Utbildning, 
som delade ut priset tillsammans med 
 Valter Bengtsson från Föräldrakraft och 

websidan HejaOlika. En jury har till-
sammans med Anna och Valter utsett 
vinnaren.
TEXT: ABH UTBILDNING OCH RÅDGIVNING 

FOTO: LINNEA BENGTSSON

 Intradagarna är sedan länge känt för 
att vara årets två viktigaste utbild-
ningsdagar för alla som är engage-

rad i stödet till personer med utveck-
lingsstörning och föreläsarna är valda 
med stor omsorg.

Därför var det särskilt glädjande att 
projektledarna för två FUB/ALA Arvs-
fondsprojekt var inbjudna till årets 
Intradagar för att dela med sig av kun-
skap som har utvecklats under sina pro-
jekt och som har stor relevans för per-
soner med utvecklingsstörning och de 
personer som har till uppgift att ge stöd 
och service.

Framgångsrik utbildningsmodell
På Intradagarnas första dag berättade 
Kerstin Gatu, projektledare för Anpas-
sad IT – vägen till digital delaktighet, om 
projektets tvååriga distansutbildning 
på Mora Folkhögskolan för personer 
med måttlig utvecklingsstörning. Med 
datorn som verktyg arbetar kursdel-
tagare med teman hälsa, kultur, natur 
och samhälle. De tolv deltagarna är på 
skolan en vecka per månad och mellan 
kurstillfällen kommunicerar deltagare 
och pedagoger via anpassad IT. Nu när 
kursen går mot sitt slut kan man kon-
statera att den har 
1. inneburit en enorm personlig ut-

veckling för var och en av delta-
garna och 

Stort intresse på årets Intradagar 
för FUB/ALA:s Arvsfondsprojekt

2. inneburit en betydande 
kompetensutveckling för del-
tagarnas stödpersoner som 
arbetar på hemmaplan inom 
olika LSS verksamheter och 

3. inneburit att en framgångs-
rik utbildningsmodell nu 
finns för en grupp som 
hittills har inte haft någon 
utbildningsmöjligheter alls 
efter avslutad gymnasie-
särskolan. 

Sara Hansson arbetar på en 
gruppbostad i Rättvik och före-
läste tillsammans med Kerstin. 
Hon vittnade om hur kursen har 
förändrat personalens arbetssätt 
på gruppbostaden och även har 

inspirerat de andra som bor på grupp-
bostaden, när de sett hur kompisarna 
som går på utbildningen kommer hem 
från varje träff på skolan med något 
nytt och spännande som de har lärt 
sig. Det kan handla om att skicka och 
ta emot e-mejl med programmet Easy 
Mail, eller att gå på stan och se vad man 
kan shoppa med hjälp av programmet 
Min Plånbok eller att göra en kortfilm 
med hjälp av programmet MovieMaker.

Men än är det inte dags att ropa hej! 
Både Kerstin Gatu och Sara Hansson be-
tonade att det krävs förbättrad insikt 
på flera plan om digital delaktighet ska 
bli verklighet för personer med måttlig 
utvecklingsstörning. Utbildningar för 
denna målgrupp måste få tillräckligt 
med resurser för att kunna ge nödvän-
digt stöd på skolan. Kompetens inom 
anpassad IT måste finnas på lednings-
nivå i kommunerna, på kommunens 
IT-avdelning, hos personalen på LSS 
verksamheter och arbetet med digital 
delaktighet måste bli en given del av 
verksamhetsplaneringen.

Nyfiken på utbildningen? Gå gärna 
in på www.sikta.nu!

Kunskap är makt
På dag två av Intradagarna föreläste 
 Malin Holmén och Hans Nilsson om 
sitt projekts arbete med delaktighet –
på riktigt – för personer som har LSS in-
satser. Under tre år har Med Delaktighet i 
Sikte utbildat brukarvägledare i Delak-

tighetsmodellen, utvecklat studiemate-
rial och träffat ett stort antal personer 
som har LSS insatser, politiker på riks- 
och lokalnivå, omsorgschefer, enhets-
chefer med flera. Slutsatsen är att – som 
i så många sammanhang – kunskap är 
makt. Utan kunskap om sina rättig-
heter kan inte en människa vara del-
aktig i beslut som påverka ens vardag, 
trots att det kan vara beslut som är av-
görande för att kunna leva som andra. 

Det är Ditt Liv 
Detta var utgångspunkt när Hans och 
Malin skulle ta fram häftet Det är Ditt 
Liv. 

Redan under projekttiden fick häf-
tet stor spridning på verksamheter runt 
om i Sverige och i våra grann länder. 
Och de 500 exemplar som projekt-
ledarna hade med sig till Intradagarna 
tog slut i ett nafs. 

Äntligen finns lättillgänglig infor-
mation i behändigt format som berät-
tar vilka rättigheter alla människor har 
och sätter dessa rättigheter i ett sam-
manhang som är relevant för personer 
som har LSS insatser. 

Utöver Det är Ditt Liv har projektet 
tagit fram ett studiecirkelmaterial med 
samma tema i samarbete med Studie-
förbundet Vuxenskolan som möjliggör 
kunskapsinsatser för FUB:s målgrupp 
överallt i Sverige. Och trots att projek-
tet avslutades i juni efterfrågas Hans 
och Malins föreläsningar av ett flertal 
kommuner som har kommit igång med 
sitt delaktighetsarbete. Fortfarande 
saknas ett verktyg för ett systematiskt 
arbete med delaktighet på kommun-
nivå, men Hans och Malin avslöjade att 
planer är redan är full gång kring hur 
man kan råda bota på detta!

Projektets studiematerial finns att  
ladda ner på fub.se. Den kan även 
beställas i tryckt format genom att 
 kontakta Judith Timoney på judith.
timoney@fub.se Vill du ha information 
om studiecirklarna, kontakta gärna din 
lokala SV-avdelning.

Kerstin Gatu, projektledare för Anpassad IT  
– vägen till digital delaktighet, en distans-
utbildning på Mora Folkhögskolan.

Judith Timoney
Internationella frågor 
Stiftelsen ALA-ansvarig
judith.timoney@fub.se
08-508 866 23

ST IFTELSEN ALA
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Thomas Jansson 
Förbundsordförande FUB
e-post: thomas.jansson@fub.se
tel: 08-508 866 46

Vad har regeringen emot 
funktionshindrade egentligen?

 Ytterligare en gång visar den 
svenska regeringen att mänsk-
liga rättigheter inte gäller i Sve-

rige. Detta blev väldigt tydlig när direk-
tiven nyligen presenterades inför den 
kommande utredningen.

Man ställer funktionshinder mot 
funktionshinder och kräver av utreda-
ren att flytta pengar från en grupp för 
att ge till en annan. Funktions hindrade 
ska snart inte få finnas i samhället, 
dom kostar för mycket. Regeringen ser 
inte vad samhället tjänar i skatteintäk-
ter när funktionshindrade finns som 
aktiva medborgare. 

I huvudsak handlar direktiven om 
att utredaren ska lämna förslag på hur 
kostnaderna inom assistansersättning 
ska begränsas genom nedskärning av 
antal personer som ska ha rättigheten, 
samt att det ska regleras vilka behov 
och aktiviteter personlig assistans ska 
kunna beviljas för. Nedskärningarna 
kläs in i fina begrepp som jämställd-
het, delaktighet, självbestämmande 
och förstärkt barnperspektiv. Det inte 
går ihop.
1. Direktiv ges om nedskärningar 

inom assistans utan att beräkning 
av vad nettokostnaden för staten är. 
Oseriöst!

2. Staten vill skyffla över mer kostna-
der på kommunerna. Vad säger SKL 
om det?

3. Inget direktiv om att alternativ till 
personlig assistans ska kostnads-
beräknas.

4. Barnperspektivet kommer inte att 
förstärkas om man tvingar föräld-
rarna att sluta jobba och ta hand om 
sina barn oavlönat eller ser till att 
barn hamnar på institutionsboende 
istället.

5. Man ställer funktionsnedsatta mot 
varandra genom att eventuella för-
stärkningar inom LSS ska bekostas 
av nedskärning inom personlig assis-
tans.
De som kan sin historia vet att det här 

inte är första gången en socialdemokra-
tiskt ledd regering lämnar direktiv till 
en utredning med det uttalade syftet att 
skära på kostnader inom funktionshin-
derområdet. Var finns solidaritet med 
de som behöver samhällets stöd mest? 
Har inte alla i Sverige samma mänsk-
liga  rättigheter? Människosynen bakom 
direktiven skrämmer.

 R
iksförbundet FUB är oroade över många delar av 
direktiven till den nya LSS-utredningen.

– Vi är glada att regeringen säger tydligt att LSS 
finns för att ge full möjlighet att leva som andra. 
”Leva Som Svensson” brukar vi säga. Men det mesta 

i direktiven handlar om kostnader, nedskärningar och kon-
troll, i huvudsak inom personlig assistans. Trots inledningen 
är det svårt att hitta något som går i samma anda som paragra-
ferna 5 och 7 i LSS, att målet ska vara att få möjlighet att leva 
som andra samt ha goda levnadsvillkor, säger  Thomas Jansson, 
förbundsordförande.

– FUB har inför att direktiven skulle formuleras betonat 
att LSS har urholkats i förhållande till de ursprungliga inten-
tionerna och att lagen behövde förtydligas om målen för 
funktionshinder politiken ska kunna nås. Tyvärr har reger-
ingen inte lyssnat.

För inte så länge sedan levde personer med utvecklings-
störning sina ofta korta liv på stora institutioner. 1986 inför-
des den nya omsorgslagen som gav dem laglig rätt till gruppbo-
stad och daglig verksamhet, något som innebar en revolution. 
1994 trädde LSS i kraft efter att en enig riksdag trots ekono-
miskt svåra tider klubbat igenom lagen. LSS hade en än högre 
ambitionsnivå och angav att personer med utvecklingsstör-
ning skulle ha rätt att ”leva som andra”. Insatsen personlig 
assistans möjliggjorde att även de med de allra största stöd-
behoven kunde uppnå så jämlika levnadsvillkor som möjligt.

– Därmed hade personer med utvecklingsstörning gått från 
att vara patienter till att ses som medborgare med samma 
mänskliga rättigheter som andra. FUB har sett hur dessa 
mänskliga rättigheter under de senaste åren bit för bit naggats 

Oroväckande LSS-direktiv

FUB:s nya vision

Nedskärningarna kläs in i fina 
begrepp som jämställdhet, 

delaktighet, självbestämmande 
och förstärkt barnperspektiv.

i kanten. Vi hade förhoppningen att den utlovade utredningen 
skulle handla om att återställa mänskliga rättigheter och inte 
om att spara pengar. Direktiven pekar i en helt annan riktning 
eftersom tonvikten ligger på regleringar och begränsningar, 
säger Thomas Jansson.

FUB är också kritiska mot att direktiven är direkt motsägel-
sefulla. Till exempel framhålls att tolkningsmöjligheterna är 
för stora när rätten till personlig assistans ska bedömas, men 
samtidigt kritiseras kommunerna för att ha allt för styrande 
regler som gör att bedömningarna inte blir individuella.

– När det dessutom talas om att stöd och stödformer ska 
kunna ändras ”i takt med att samhället och livsvillkoren för 
människor i allmänhet förändras” är det en markering av att 
det inte ska vara individens behov som styr vilket stöd som ges, 
något som leder till en oerhörd otrygghet för den enskilde, 
säger FUB:s ordförande Thomas Jansson.

FUB, som är Sveriges största förening för och av personer 
med utvecklingsstörning, tycker också att det är oroande att 
utredaren får i uppdrag att se över vilka som ska kunna ansöka 
om personlig assistans.

– Den som läser direktiven noggrant ser att avsikten med 
den skrivningen är att personer med utvecklingsstörning inte 
anses gynnas av personlig assistans.

– Vi är kritiska mot stora delar av direktiven. Men i utred-
ningsarbetet ser FUB fram emot att få möjlighet att bidra med 
expertis och insikt om livsvillkoren för personer med utveck-
lingsstörning. Vår målgrupps mänskliga rättigheter behöver 
värnas och stärkas, inte inskränkas och försvagas.
RIKSFÖRBUNDET FUB

Stärk LSS – Stärk oss! 
Gå med i FUB 

www.fub.se/om-fub/bli-medlem



Kan en lott skapa 
ett  inkluderande 
samhälle för alla?
Vår övertygelse är att världen blir bättre med starka ideella 
organisationer. Det är därför PostkodLotteriet � nns. 
Och det är därför vi fördelar lotteriets överskott mellan 
55 ideella organisationer som arbetar för bättre villkor för 
människor, djur och natur. Bland dem � nns FUB. 

Så, kan en lott skapa ett inkluderande samhälle för alla? 
Nej, tyvärr. Det vore väldigt förenklat att se det på det 
sättet. Men den som köper en lott i PostkodLotteriet
bidrar till att viktiga organisationer kan göra bra 
saker, som till exempel att arbeta för att alla med en 
utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. 

Stort tack FUB för allt ni gör, och stort tack alla
lottköpare som möjliggör så mycket!

Åldersgräns 18 år. Gå in på stodlinjen.se om du eller en 
anhörig spelar för mycket. Mer info på postkodlotteriet.se

Putte Nelsson är vinstutdelare
i PostkodLotteriet. 

#postkodeff ekten
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UNIK-DEBATT – GOD MAN OCH FÖRVALTARE

 J ag har haft uppdrag som god 
man i många år. Jag har sett 
överförmyndaren som ett kon-

trollorgan som kollat mig som god 
man. Efter alla TV-inslag och insändare 
så blir jag rädd. Jag känner att huvud-
mannen är helt utlämnad.

Riksförbundet FUB för barn, unga 
och vuxna med utvecklingsstörning 
ställer sig mycket kritiska till överför-
myndarverksamheternas roll om Lena 
i Skara (uppmärksammad av SVT), som 
efter hjälp av sin boendestödschef 
trots avrådan från Överförmyndar-
nämnden polisanmälde sin gode man 
för att ha förskingrat 150.000. Och fler 
oroande och uppseendeväckande rap-
porter har kommit senaste tiden om 
gode män och förvaltare som missbru-
kar sin roll. 

Hårt slag i ansiktet
Överförmyndarnämndens oprofessio-
nella, loja och upprörande uttalande 
kring varför sådant här fortfarande 
sker trots hårdare regleringar om re-
dovisningsskyldighet är ett hårt slag i 
ansiktet på FUB:s medlemmar som har 
god man samt förvaltare.

Riksförbundet FUB ser åter igen 
exempel på hur rättssäkerheten inte 
är garanterad för denna målgrupp, att 
myndigheter åter igen struntar i lega-
litetsprincipen och istället upprättar 

sina egna lagar och visar på godtycklig-
het.

”Det kan vara lättare att låta saker 
passera än att ständigt bråka man kan-
ske inte lägger sig på en så noggrann 
nivå som man annars borde – annars 
kan man riskera att missta gode män”.

Det är inte längre talan om gode 
män vid förskingring utan uppenbart 
olämpliga ”dåliga män”. Dessa måste 
bort för att allmänheten ska återfå 
förtroendet för Överförmyndarnämn-
derna.

Medvetna noggranna kontroller ska 
göras vid misstanke om förskingring 
eftersom det ingår i Överförmyndarens 
tillsynsuppdrag. Det går inte att missa 
att sjukersättning går till god mans 
konto eller att ett av huvudmannens 
konto är tömt.

Kompetensen kan ifrågasättas
Kan Överförmyndaren inte ens se detta 
vid en anmälan utan istället godkän-
ner gode mannens redovisning trots 
polisanmälan från boendestödschef så 
kan kompetensen hos Överförmynda-
ren ifrågasättas. Skulle man jämföra 
Överförmyndaren med privatpersoner 
så skulle Överförmyndaren kallas för 
medbrottsling.

Var finns den rättsliga grunden?
När man sedan läser och hör Eva von 

Nu får det vara nog.
Riksförbundet FUB ser åter igen exempel på hur rättssäkerheten inte är garanterad för vår 

målgrupp, att myndigheter åter igen struntar i legalitetsprincipen och istället upprättar sina egna 
lagar och visar på godtycklighet, skriver Lillemor Holgersson, ledamot i FUB:s förbundsstyrelse. 

Scheele (SKL) uttala sig om att föräld-
rar, nära anhöriga eller assistenter inte 
är lämpliga som gode män då blir man 
ännu mera upprörd. Det är ju för att 
de är just föräldrar, nära anhöriga eller 
personliga assistenter som de på ett sä-
kert sätt kan företräda och bevaka den 
enskildes intressen.

Det är inte mitt uppdrag att lura 
människor. Mitt uppdrag är att hjälpa.

Med mitt uppdrag som god man vill 
jag som lagen stadgar ”rätt sörja för 
person och förvalta egendom”.

LILLEMOR HOLGERSSON, 

GOD MAN, FÖRVALTARE, 

OMBUDSKVINNA FUB VÄSTRA GÖTALAND, 

LEDAMOT FÖRBUNDSSTYRELSEN FUB

FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

ANNONS
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REPORTAGE  – SUNDSVALL REPORTAGE  – SUNDSVALL

 I Sundsvall var man tidigt ute när det 
gällde att uppmärksamma att perso-
ner med utvecklingsstörning också 

blir äldre och därmed får andra behov 
av omsorg. Redan i början av 2000-talet 
började man diskutera hur man skulle 
hantera de frågeställningar som dök 
upp kring bland annat boende och dag-
lig verksamhet.

Bland annat skickade man ut för-
frågningar till olika riksförbund om 
vad man önskade mest på äldre dagar. 
Av svaren framkom att man önskade 
personal med specifik kompetens kring 
den funktionsnedsättning det gällde, 
att personalen skulle ha ett gott bemö-
tande och man påpekade också att ”det 
är vårt hem – och er arbetsplats.”

Svaren gav bra vägledning
Svaren är viktiga i Sundsvalls vidare 
arbete. Vård och omsorg omfattar i 
Sundsvall 81 olika verksamheter inklu-
sive socialpsykiatri. Efter en omorga-
nisation för två år sedan arbetar vård 
och omsorg inom sex olika kompetens-
områden:

• Lindrig utvecklingsstörning
• Måttlig utvecklingsstörning
• Grav utvecklingsstörning
• Socialpsykiatri
• Förvärvade hjärnskador och äldre
• Neuropsykiatriska funktionsned-

sättningar

Sundsvall sätter äldrefrågor högt på agendan
I Sundsvall har man gått från ord till handling för att möta upp behoven hos äldre personer med 

utvecklingsstörning. Viktigast är att man ser till varje enskild individs behov och möjligheter. 
Kia Mundebo, ombudsman på FUB åkte till Sundsvall, tillsammans med Maria Holmberg, 
före detta ordförande i FUB:s åldrandekommitté och träffade personal inom omsorgen. 

Att förvärvade hjärnskador och äldre 
hamnar i samma område förklaras av 
det ofta stora hjälpmedelsbehovet som 
är gemensamt för båda grupperna.

I dagsläget finns två gruppbostäder 
för äldre personer med utvecklingsstör-
ning och en för personer med utveck-
lingsstörning och demens. 

I ett av boendena, som ligger i stads-
delen Hovid, arbetar både personal med 
utbildning och erfarenhet av att arbeta 
med personer med utvecklingsstör-
ning och personal som kommer från 
äldreomsorgen. De olika grupperna lär 
av varandra och berikar varandra. Det 
finns en utbildningsplan för dem som 
jobbar inom de här gruppbostäderna 
och tanken är att de ska bli en resurs 
för resten av omsorgen med sina unika 
kunskaper. 

– Någonstans måste man börja, säger 
Marie Lindh, områdeschef. Tanken på 
sikt är att kompetensen ska finnas över-
allt, man ska inte behöva flytta bara för 
att man blir äldre. Dock kan det vara 
så att det ställe man bor på inte längre 
passar av olik skäl. 

Boendet i Hovid har både utsikt och 
stor tomt. På den stora altanen sitter 
man ofta på sommaren och njuter av 
grönska och sol. Det finns planer på att 
göra en sinnenas trädgård på  tomten. 

Doftande blommor, fina färger och 
rogivande miljö gör gott för själen. Möj-
ligheten att påta i jorden uppskattas av 
en del av de boende, andra njuter hellre 
av att vila blicken på det vackra.

Kompetensen är styrkan på 
boendet
På Ängebo, ett gammalt demensboende 
som är omgjort till LSS-boende bor sex 
personer och en lägenhet står tom. Om-
rådeschef Annika Karlsson visar oss 
runt.

– Här i den tomma lägenheten har 
vi olika aktiviteter. Eftersom flera av 
dem som bor här har demens och 
alla boende är äldre kommer vi att ha 
mycket aktivitet här. Många orkar inte 
åka iväg på olika aktiviteter, med lång 

resväg blir det helt enkelt för mycket. 
Därför har vi både inne och uteverk-
samhet hos oss.

Personalens kompetens är styrkan 
på boendet. Man har nära kontakt med 
både demensteam och palliativ vård

Vid möte med olika företrädare 
inom kommunen får vi en bild av att 
man har diskuterat mycket kring vilka 
behov som finns och vad man behöver 
tänka på. På frågan om hur en dröm-
bostad borde vara planerad blev svaret 
så här:

”Bostaden bör ligga på markplan 
och ha stor uteplats så att det är lätt 
att ta sig ut. Bostaden bör vara kogni-
tivt och kommunikativt anpassad så att 
den fungerar på ett bra sätt för alla som 
bor där och så att den stärker trygg-
het och självständighet. Det bör finnas 
möjlighet både till gemensamma mål-
tider och gemensamma aktiviteter för 
den som vill. Men det bör också finnas 
möjlighet till att vara själv och göra 
enskilda aktiviteter med en personal 
för den som hellre vill det. Kontinuer-
lig kompetensförsörjning för chefer 
och medarbetare är mycket viktigt. Det 
bör förstås finnas möjligheter till guld-
kanter i tillvaron för den som bor där 
och personal och boende formar varda-
gen tillsammans så att den blir guld-
kantad.”

Ska inte behöva flytta runt
I Sundsvall försöker man i möjligaste 
mån se till individens behov och möj-
ligheter. Man flyttar inte runt folk hur 
som helst, utan försöker verkligen se 
om det går att lösa saker på annat sätt 
först. Är det verkligen klokt med en 
flytt frågar man sig. För den som bott 
hemma hos föräldrarna finns det oftast 
ingen möjlighet att bo kvar när föräld-
rarna inte längre orkar eller till och 
med dör. 

När man väl flyttat in på något av 
boendena för äldre är det meningen 
att det ska bli sista flytten. Man ska inte 
behöva flytta mer utan vara trygg i att 
man får bo kvar till man dör. Självklart 
ska man få dö hemma i sin bostad.

Inom Sundsvalls kommun står åld-
rande för personer med utvecklings-
störning högt upp på agendan, och man 
arbetar för att möta upp behoven på ett 
bra sätt. Det diskuteras och funderas 
mycket kring hur man kan utveckla bra 
omsorg för dessa personer. Sundsvalls 
kommun gav mycket inspiration och 
input till FUB:s vidare arbete i åldran-
defrågor och många andra kommuner 
kan också lära mycket av hur Sunds-
valls kommun arbetar med frågor som 
rör personer med utvecklingsstörning 
som åldras. 
KIA MUNDEBO, OMBUDSMAN FUB

Marie Lindh, områdeschef, Sundsvalls 
kommun.

Marie Lindh, områdeschef, Sundsvalls 
kommun och Maria Holmberg, FUB 
Sundsvall, utanför Hoven, en av Sundsvalls 
gruppbostäder.

 Maria Holmberg, FUB och områdeschef 
Annika Karlsson tittar in i köket på Ängebo 
gruppbostad i Sundsvall.
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 Riksförbundets kommitté för 
hälsa och vård har i mars 2016 
beslutat att prioritera frågan om 

årliga hälsokontroller genom att under-
söka vad det är som gäller kring frågan 
och på vilket sätt man kan påverka. 
Kommittén har på riksplan skickat 
med information och uppmaning till 
SKL om att uppmana sina landsting och 
kommuner att i de fall samverkansav-
tal om läkarmedverkan enligt HSL 26 
d § saknas teckna sådana. Kommittén 
har också lämnat samma information 
och förslag på att få in årliga hälso-
kontroller även i andra lagar på riks-
plan till regeringens kommission för 
jämlik vård. 

Samverkansskyldighet att teck-
na avtal
Genom att scanna av läget i landet har 
kommittén hittat bra exempel på sam-
verkansavtal, som kan användas till 
mall för att påverka de landsting och 
kommuner där sådana saknas, och för 
att arbeta vidare med frågan. 

I hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 26 
d § anges en samverkansskyldighet för 
landstingen att teckna avtal kring sam-
verkan med kommunerna kring läkar-
medverkan.

I vissa regioner finns redan väl 
 fungerande avtal, t.ex. mellan lands-
tinget och kommunerna i Västman-
land, där det redan av ramavtalet fram-
går att läkarinsatser i bostäder med 
särskild service för LSS ingår följande 
åtaganden:
1. Deltagande i individuell vårdplane-

ring minst 1 gång per år och patient

2. Hälsokontroll 1 gång per år och 
patient tillhörande personkrets  
1 i LSS

3. Läkemedelsgenomgång minst  
1 gång per år och patient

4. Samverkan med patientansvarig 
personal, teamarbete

5. Patientansvarig personal ska lätt 
kunna nå aktuell läkare vid behov 
även i akuta situationer

6. Hembesök vid behov
7. Stöd och råd till patientansvarig 

personal samt övrig vårdpersonal i 
det enskilda patientärendet

8. Dokumentation av läkarinsatser, 
patientadministration.

Bevaka att avtalen följs
Årliga hälsokontroller kan därmed sä-
gas indirekt vara lagreglerade genom 
att landstingen har en skyldighet att 
teckna avtal kring läkarmedverkan och 
det största jobbet ligger därmed att be-
vaka att de avtal som finns är kompletta 
samt följs och i de regioner dessa inte 
finns – se till att sådana tecknas efter-
som lagen anger ett tydligt krav (ska) 
och därför måste följas. 

Förutsättningar för en överens-
kommelse om läkarmedverkan i den 
kommunala hälso- och sjukvården är 
förutom lagar och förordningar inom 
hälso- och sjukvårdsområdet:
1. Avtal som reglerar hälso- och sjuk-

vårdsansvaret mellan en region och 
dess kommuner.

2. Ramavtal om regionens läkarinsat-
ser inom kommunernas hälso- och 
sjukvård

3. Lokalt avtal mellan respektive hälso- 
och sjukvårdsnämnd och vård central

4. Av respektive hälso- och sjukvårds-
nämnd godkänd närområdesplan, 
vari det framgår part som kommun/
stadsdelsnämnd har att göra över-
enskommelse med 

Ramavtal (2) om läkarmedverkan i den 
kommunala hälso- och sjukvården upp-
rättas mellan landsting (divisionschef) 
och varje kommun/stadsdel (förvalt-
ningschef) samt hälso- och sjukvårds-
nämnd. Masen kan tas upp som kon-
taktperson i avtalet. 

Lokala avtal (3) om läkarmedver-
kan mellan respektive hälso- och sjuk-
vårdsnämnd och vårdcentral upprättas 
mellan kommunen/stadsdelen (förvalt-
ningschef) och varje vårdcentral (verk-
samhetschef på vårdcentralen).

Kommun/stadsdelen (förvaltnings-
chef) tecknar även i samband med 
ovanstående avtal ett avtal med vård-
centralen (verksamhetschefen på vård-
centralen) som i avtalet specificerar 
varje bostad med särskild service enligt 
LSS och daglig verksamhet om omfattas 
av överenskommelse om läkarmedver-
kan (3). Vilka verksamheter som omfat-
tas framgår av respektive hälso- och 
sjukvårdsnämnds godkända närom-
rådesplan, vari det framgår part som 
kommun/stadsdel har att göra överens-
kommelse med (4).

Avtal om medföljande personal i 
vissa regioner
I vissa regioner har landstinget och 
kommuner även tecknat avtal kring 
medföljande personal vid behov för 
personer boende i LSS-bostad vid sjuk-
husvistelser/inläggning och det finns 

därmed inte något som hindrar möj-
ligheten att göra likadant inom andra 
 regioner. 

Problemet och orsaken till avsak-
naden av årliga hälsokontroller i vissa 
kommuner/stadsdelar kan vara att LSS 
endast ingår i en del av ramavtalen och 
inte följs upp med lokala avtal. Vidare 
om LSS- verksamheter finns med i 
dessa avtal så regleras inte årliga hälso-
kontroller alltid. I de fall årliga hälso-
kontroller regleras är det viktigt att se 
över om det finns en läkare som har 
kompetens att bemöta personer med 
utvecklingsstörning och ha en särskild 
checklista över vad som bör kollas upp. 
Men årliga hälsokontroller tas upp 
antingen i ramavtalet mellan regionen 

och dess kommuner eller i ett lokalt 
avtal med hälso- och sjukvårdsnämnd 
och varje vårdcentral i kommunen.

Kolla på nätet om det finns avtal
Hur ser det då ut hos dig? Det går ofta 
att googla på nätet för att hitta avtal, 
men om du inte hittar något/några så 
kan man kontakta landstinget eller sin 
kommun och vårdcentral för att få ta 
del av avtal om läkarmedverkan enligt 
samverkansskyldigheten i HSL 26 d §. 

Är det brister redan i ramavtalet, dvs. 
det står inte att hälsokontroll ska ske  
1 gång per år och patient tillhörande 
personkrets 1 i LSS, så kontakta ditt 
lokala FUB länsförbund som har möjlig-

het att träffa landstinget och diskutera 
detta samt påverka. 

Ett andra strategiskt steg därefter 
kan vara att din lokala FUB förening får 
kännedom om detta som har möjlighet 
att påverka gentemot kommunen som 
i sin tur kan påtala avsaknad av ramav-
tal. Handlar det istället om att förstärka 
ramavtalet genom att till exempel få 
in årliga hälsokontroller redan där så 
räcker det att FUB länsförbund träffar 
landstinget.

Ta hjälp av FUB för att påverka 
lokala avtalet
Får FUB länsförbund inget gehör från 
landstinget om att förstärka avtalet 
med årliga hälsokontroller eller i de fall 
LSS-verksamheter kanske inte ens fram-
går av avtalet, så kan din FUB lokal-
förening påtala detta för kommunen. 
I de fall LSS-verksamheter inte framgår 
i avtalet så kan kommunen trycka på 
landstinget att få in detta i ramavtalet. 
Om LSS-verksamheter framgår av ra-
mavtalet men inte årliga hälsokontrol-
ler kan istället din FUB lokalförening 
påverka det lokala avtalet mellan res-
pektive hälso- och sjukvårdsnämnd och 
vårdcentral. Har du ingen FUB lokal-
förening där du bor så kika efter vilka 
 andra som finns inom din region som 
istället kan gå in.
TEXT: NINA ALANDER, FÖRBUNDSJURIST FUB

-men hur ser det ut hos dig?
Problemet med avsaknad av regelbundna hälsokontroller för personer med utvecklingsstörning 
i LSS-bostad har under flera år lyfts fram från många olika håll och inför FUB:s förbunds-
stämma finns två motioner som åter igen tar upp behovet av sådana. Nina Alander, förbunds-
jurist på FUB redogör för vad lagen säger, och hur din lokalförening kan hjälpa till för att 
förstärka avtalet om årliga hälsokontroller. 

Årliga hälsokontroller indirekt lagreglerade 
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–Det här är ett sätt för 
våra deltagare att få 
inflytande på riktigt, 
anser Ingela Elgelid 
och Helena Bertilsson, 
handledare på en 
daglig verksamhet i 
Kristinehamn, som båda 
har fått utbildning i 
”Delaktighetsmodellen”.

Slingan

 Kristinehamns kommun har satsat 
på en utbildning för att personer 
som bor eller har sysselsättning i 

omsorgen ska få ökat inflytande över sin 
situation. Hittills har fyra personal, två 
på LSS-boenden och två inom daglig verk-
samhet, fått utbildningen. Delaktighets-
projektet ingår i Välfärd Värmland, som 
är ett FOU-projekt inom Karlstad Univer-
sitet.

Delaktighetsmodellen syftar till att 
öka möjligheten för personer med funk-
tionsnedsättning att ha inflytande och 
kunna påverka mer i sina liv. 

Fyra utbildats till vägledare
Fyra personal i kommunen har gått delak-
tighetsutbildningen och blivit vägledare. 
Tanken är att man alltid ska jobba i väg-
ledarpar och att det alltid ska vara andra 
personer som är vägledare, än den egna 
personalen. 

– Det ska vara neutrala personer som 
är vägledare vid de olika slingorna, där-
för utbildas vi från olika områden inom 
omsorgen, förklarar Ingela Elgelid. 

Vägledare i Delaktighetsmodellen Ingela Elgelid och 
Helena Bertilsson, jobbar som handledare på daglig 
verksamhet Nova, i Kristinehamn.

REPORTAGE  –  DELAKTIGHETSMODELLEN

som stärker inflytande och självförtroende

Helena Bertilsson betonar i sin tur 
att tack vare att det är ”neutral” perso-
nal vågar de boende lyfta fram betyd-
ligt mer, än när de är tillsammans med 
ordinarie personal. Samtidigt under-
stryker hon att det inte handlar om att 
skvallra på personalen, utan att det är 
förutbestämda frågor och teman som 
diskuteras. 

– Det handlar om att skapa trygghet 
helt enkelt. Man ska våga säga vad man 
tycker, och vad man vill ändra på, säger 
Ingela.
 
Väljer ett tema eller fråga
Delaktighetsslingan startar med att en 
chef initierar slingan, men teman kan 
komma från boende, deltagare eller 
personal vad de vill lyfta upp. 

– Vi hade bemötande som tema på 
den slinga som vi genomfört. 

Träffarna ska helst inte bestå av allt 
för många personer, max sex-sju per-
soner. Om deltagarna befinner sig på 
olika utvecklingsnivå spelar mindre 
roll. Vägledarna ska kunna bistå och 
hjälpa till med alternativ kommunika-
tion så att alla kan få sina röster hörda, 

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

Ingela Elgelid och Caroline Hansen.



Livets möjligheter
Nationell konferens 23–24 april 2018

Clarion Hotell Stockholm 
En konferens för anhöriga, personal och beslutsfattare.

Konferensen belyser olika problemställningar, ökar kunskapen 
och förståelsen för personer med flerfunktionsnedsättning. 
Konferensen ger möjlighet att inspireras och lära av varandra, 
främja utbyte av erfarenheter och se de möjligheter som finns 
för personer med flerfunktionsnedsättning och anhöriga att 
leva ett gott liv. 

För information se;

www.anhoriga.se/konferenser
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förklarar Helena och visar olika sym-
bolbilder som de använt vid träffarna. 

Vid den sista träffen i slingan, som 
alltid består av flera träffar, deltar che-
fen för boendet eller verksamheten, 
som får återkoppling och förslag till 
åtgärder. 

– Det är en stor fördel att diskussio-
nerna sker under flera träffar. Då hin-
ner deltagarna fundera och reflektera. 
Det ska helt enkelt ta lite tid. Vi märkte 
också att flera av deltagarna ”växte” av 
att få uttrycka sina åsikter. På sikt tror 
jag det är ett bra sätt att stärka självför-
troendet, förutom att man faktiskt kan 
påverka sin vardag, säger Ingela.

Hur blir man mer lyhörd?
Tack vare utbildningen tycker både 
Ingela och Helena att de också fått bra 
möjligheter att fundera på hur man 
som personal kan bli mer lyhörd och 
verkligen försöka förstå vad deltagarna 
eller de boende har för önskemål.

– Vi har båda jobbat länge inom 
omsorgen. Det är lätt att man bara kör 
på i gamla hjulspår. Delaktighet har 
alltid intresserat oss, och att få vara 
vägledare under dialogslingor öpp-
nar ögonen än mer för att vi måste bli 
lyhörda, men också erbjuda redskap 
för inflytande, säger Helena. 

Ingela i sin tur pekar på hur svårt 
det kan vara för personer som saknar 
tal, och behöver alternativ kommuni-
kation för att förmedla det man vill, 
att få chansen att påverka i sina liv. 

– Tack vare våra bilder med sym-
boler kan alla vara delaktiga. Det gick 
väldigt fort, bland annat med hjälp av 
bilderna som symboliserar att ”nu får 
du prata” och ”nu ska du lyssna”, att 
få alla i gruppen att bli väldigt lyhörda 
och ge varandra utrymme att framföra 
sina åsikter. Det tycker jag var intres-
sant, säger Helena. 

Ökad egenmakt
Nästa steg för Helena och Ingela är en 
ny delaktighetsslinga på ett av kom-
munens boenden, samt studiebesök 
och erfarenhetsutbyte med grannkom-
munerna. 

– Vi har också fått förfrågan från 
en vårdutbildning om att komma och 
berätta om hur vi jobbar med delak-
tighetsmodellen. Intresset växer hela 
tiden inom omsorgen för hur vi som 
personal ska kunna bistå, så att per-
soner med funktionsnedsättning kan 
få ökad makt över sina liv. Det känns 

 oerhört positivt, säger Helena Bertils-
son och får medhåll av Ingela Elgelid.

Hittills har modellen använts för 
att öka delaktigheten för personer på 
kommunens LSS-boenden, men model-
len med slingor går att använda i 
många olika verksamheter. 

Bra att kunna påverka
Caroline Hansen är en av deltagarna i 
den slinga som Ingela och Helena ge-
nomfört. Hon bor i en egen lägenhet 
som tillhör ett LSS-boende, där de bo-
ende har gemensamma utrymmen. 

– Det var jättebra att prata och få 
berätta vad man tycker, säger hon. 
Ibland är det saker man funderar på, 
och då är det bra att någon lyssnar. Det 
är bra att kunna påverka mera, anser 
hon och fortsätter skära upp kakan till 
obligatoriska fredagsfikat. 

TEXT OCH FOTO: AGNETA BERGHAMRE HEINS

Fakta: Projektet med Delaktighet i sikte har 
bland annat tagit fram Delaktighetsmodellen. 
Projektet är ett samverkansprojekt där FUB 
ingår. Läs mer på sidan 26.

Helena Bertilsson visar en symbolbild som 
hon använder i samtal med deltagare i 
samtalsslingan.

– Det är jättebra att man kan berätta vad 
man tycker, och att någon verkligen lyssnar, 
säger Caroline Hansen, som deltagit i en 
samtalsslinga i Kristinehamn.



?Delaktighetsmodellen  rätar ut frågetecken

Brukarinflytande i praktiken

FoU Välfärd
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 Under 2015 utbildades ett 20-tal 
vägledare i fem olika kommu-
ner i Värmland. Det är FoU 

Välfärd Värmland som erbjudit utbild-
ningen i Delaktighetsmodellen till 
kommunerna, som en del i projektet: 
”Brukarinflytande i praktiken”. 

– Delaktighet är en av grundste-
narna i LSS-lagen. Men personer med 
funktionsnedsättning är en grupp som 
inte alltid har de bästa förutsättningar 

till delaktighet i sin vardag. Det vill vi 
förändra med projektet. Delaktighets-
modellen med samtalsslingor är ett 
bra sätt att kunna föra in mer delaktig-
het i vardagslivet, säger Jennie Halldin 
och fortsätter:

Inspiration från FUB-projekt
– På FoU Välfärd Värmland är vi två 
personer som arbetar med att ut-
bilda  Vägledare inom Delaktighets-

modellen. Genom det fick vi möjlig-
het att 2015 gå en utbildning för att i 
vår tur utbilda egna vägledare i Värm-
land.  Utbildningen gavs av Kommun-
förbundet Skåne, som tagit fram Delak-
tighetsmodellen och hämtat inspiration 
och kunskaper från FUB- projektet: ”Med 
delaktighet i sikte”. Under 2015 har vi 
kunnat erbjuda utbildningarna till väg-
ledare gratis till kommunerna, vilket 
har varit en stor fördel. 

Jennie berättar att hon och kolle-
gan Madeleine Andersson även har en 
handledande och rådgivande roll gent-
emot vägledarna och verksamhets-
ledare inom LSS-området i kommu-
nen, när det gäller samtalsslingor och 
Delaktighetsmodellen. 

– Vi vill att den här metoden ska 
användas så mycket som möjligt inom 
verksamheterna, till exempel på boen-
den och dagliga verksamheter. Även 
om vi har utbildat vägledare och fått 
väldigt positiv respons från dem, 
behövs en stöttande organisation för 
att metoden ska gå att tillämpa i var-
dagen. Det krävs både tid och intresse 
från ledningen. Här vill vi vara behjälp-
liga så metoden verkligen blir använd, 
säger Jennie Halldin. 

Nyckeln till framgångarna
Under 2016 kommer FoU Välfärd i 
Värmland, Karlstad Universitet, fort-
sätta att erbjuda kommunerna gratis 
utbildningen till vägledare för perso-
nalen.

– Vägledarna har ett eget bra nät-
verk idag, som vi tror kommer leva 
vidare även när vi avslutat projektet 
efter 2016. Vår förhoppning är att det 
kommer att finnas ett fortsatt stort 
intresse för Delaktighetsmodellen, och 
utbildningen till vägledare för samtals-
slingor, även längre fram.

– Nyckel till att den här modellen är 
så framgångsrik, är formerna och den 
strukturerade processen. Den ger möj-
lighet till delaktighet på riktigt, säger 
Jennie Halldin med stor övertygelse.
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS

FOTO: MADELEINE ANDERSSON

Delaktighet på riktigt

– Samtalen i sig är värdefulla, 
även om det inte alltid blir som 
man vill får man vara en del 
av processen. Det konstaterar 
Jennie Halldin, utvecklingsledare 
vid FoU Välfärd Värmland, 
som utbildat vägledare i 
Delaktighetsmodellen i fem 
kommuner i Värmland.

Jennie Halldin, utveck-
lings  ledare vid FoU 
Värmland, på Karlstad 
Universitet. 

ANNONS
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 När Ingen, som har Downs syn-
drom blev dement och behövde 
flytta, startade en tuff tid. Att 

hitta ett bra boendealternativ, där 
Inger fick den hjälp hon behövde, 
var ingen lätt uppgift. Men tack vare 
stöd från ett av FUB:s rättsombud och 
lyhörd personal på kommunens nya 
SOL-boende Myntan, dit Inger kunde 
flytta, så har hennes situation ändå till 
sist löst sig bra.

– Första gången vi märkte att något 
var fel var när vi var på väg och skulle 
hälsa på Inger. Då såg vi henne gå en 
konstig omväg hem från jobbet, berät-
tar fosterföräldrarna Marianne och 
Nisse. 

Inger är 56 år och har Downs syn-
drom och en måttlig utvecklings-
störning. I över 25 år hade hon bott i 
serviceboende med egen lägenhet och 
haft en anställning och skött jobbet 
bra. När hon började bli dement gick 
försämringen fort. Arbetskamraterna 
märkte att hon förändrades och att 

hon inte längre var glad. Det blev svårt 
med arbetsuppgifterna och man bör-
jade diskutera att byta till daglig verk-
samhet i stället.

Hemma hade hon svårt att hitta 
saker och plockade mycket med dem. 
Ofta hamnade sakerna sedan på kon-
stiga ställen. Inger klippte sönder 
mycket. Hon hade svårt att gå och 
lägga sig och personalen fick hjälpa 
till. Lägenheten låg i en loftgång i ett 
vanligt hyreshus så personalen hade 
ingen koll på om hon var hemma eller 
inte.

Blev akut med en flytt
Det började diskuteras kring en flytt. 
Marianne och Nisse, Ingers foster-
föräldrar, tog kontakt med kommunen 
och ville egentligen att Inger skulle 
få flytta till en gruppbostad. Tyvärr 
fanns det inte plats i någon befintlig 
gruppbostad och det skulle dröja länge 
innan det skulle byggas nytt. Vid det 
laget hade läget försämrats ytterligare. 

Inger åkte nu färdtjänst till och från 
jobbet eftersom hon inte hittade och 
inte klarade att åka buss själv. 

Inger behövde mycket mer personal-
stöd och personalen hade fått utökade 
resurser. Trots det fungerade det inte 
och läget blev mer och mer akut.

– Då fick vi höra att det nyligen 
byggts ett äldreboende, Myntan, där 
det skulle finnas en avdelning för äldre 
personer med utvecklingsstörning, 
berättar Marianne. 

Myntan är ett SOL-boende för äldre, 
med 40 servicelägenheter för dem som 
inte har så stort hjälpbehov och övriga 
64 lägenheter är för dem som behöver 
mycket stöd.

Eftersom det inte fanns någon 
gruppbostad till Inger, hoppades vi att 
en avdelning på Myntan skulle kunna 
bli LSS-boende för äldre personer 
med utvecklingsstörning och vi sökte 
bostad för Inger på Myntan, berättar 
Nisse och fortsätter: 

Många oklarheter
– Det var många oklarheter innan hon 
flyttade in. Vi försökte få reda på vad 
hyran skulle bli ett antal gånger med 
början i maj men fick inget besked. Det 
var ingen som visste. Inte förrän Inger 
flyttat och redan bott där en månad. 
Då kom hyresavtalet och vi såg att hon 
egentligen inte hade råd att bo där. Det 
kostar 8000 kronor i månaden! Utöver 
hyran tillkommer kostabonnemang 
3000 kronor och vårdavgift 1700 kro-
nor.

För att klara kostnaden får Inger 
skjuta till från ett arv varje månad, 
arvet drar också ner det statliga 
bostadstillägget. Detta är ett av många 
ekonomiska problem som tas upp i 
FUB:s rapport: ”Fångad i fattigdom”

I september fick Nisse och Marianne 
veta att Inger skulle flytta in i okto-
ber. Då hade de tänkt vara bortresta på 
semester men fick ändra sina planer. 
En vecka innan flytt fick de reda på att 

Nisse och Marianne, fosterföräldrar som fick kämpa hårt när Inger, som har Downs syndrom, 
drabbades av demens och blev i akut behov av en ny bostad, där hon kunde få betydligt mer hjälp 
och stöd. 

Brist på LSS-boende för personer med demens
Boendet blev akut när Inger, som har Downs syndrom, drabbades av demens.

– Kommunerna måste planera bättre för den här gruppen,  
anser Ingers fosterföräldrar Marianne och Nisse.

FLYTTEN TILL  MYNTAN

personaltätheten skulle vara lägre där 
än på serviceboendet där Inger bodde 
tidigare. 

När de kom för att hjälpa Inger att 
flytta in hade personalen börjat sina 
anställningar där två timmar tidigare. 
Hela gemensamhetsutrymmet var fyllt 
med sängar.

– Jag tycker synd om personalen 
som hamnade i detta kaos för det blev 
ju inget bra mottagande. Särskilt när 
det gäller gamla och dementa perso-
ner är det ju viktigt att de får ett väl 
förberett mottagande. Hur allt kring 
Myntan är skött borde anmälas till IVO 
säger Nisse.

Planen vid inflyttningen var att det 
skulle bo 10 personer med utvecklings-
störning på den avdelning där Inger 
bor. Personalen skulle samarbeta med 
en närliggande avdelning med åtta 
boende. Det skulle finnas en personal 
på varje avdelning. 

– Vi sa direkt att det inte skulle 
fungera och fick besked att de skulle 
börja så och ändra vid behov.

Precis som förutsett fungerade det 
inte till en början, men nu har perso-
nalstyrkan utökas på Ingers avdelning. 
Vi önskar fortfarande att avdelningen 
ombildas till en LSS-avdelning. ”Nu är 

hon dement och då är det SOL som gäl-
ler” sa en av cheferna vi talade med. 
Vi protesterade och sa att hon har ju 
dubbla funktionsnedsättningar nu! 
Som det är nu har hon boende enligt 
SOL men kontaktperson och daglig 
verksamhet enligt LSS.

Marianne och Nisse har anmält 
ärendet till Förvaltningsrätten, men 
ännu inte fått något besked om vad de 
kommit fram till. 

Bra hjälp från FUB:s Rätts ombud
Nisse och Marianne har tagit hjälp av 
ett Göran Stridsberg, som är Rättsom-
bud inom FUB, för att få till en föränd-
ring och för att få besked av kommu-
nen kring LSS-boendet, bland annat 
har de fått hjälp vid möte med kom-
munen.

Det kändes bra att få det stödet, 
konstaterar de och konstaterar samti-
digt att det tack och lov blivit ganska 
bra för Inger på Myntan, trots en dålig 
början med mycket trassel och bristfäl-
lig information:

– Personalgruppen är mycket bra 
och har en blandad erfarenhet. Det 
som är gemensamt för dem är att 
alla är mycket lyhörda. Hela personal-
gruppen har dessutom fått en utbild-

ningsdag om utvecklingsstörning och 
demens. 

– Det är också bra att all kompetens 
finns samlad här; tillgång till arbets-
terapeut, sjuksköterska och fysiote-
rapeut (före detta sjukgymnast). Det 
underlättar mycket och känns tryggt, 
exempelvis har det blivit enklare med 
hjälpmedel. 

Inger har nu funnit sig tillrätta på 
Myntan och det blev bättre än man 
trodde från början. Men det borde fin-
nas flera möjligheter att välja och en 
större beredskap för att även personer 
med utvecklingsstörning åldras och 
blir dementa. Det måste finnas boende-
former för dem också! 

TEXT OCH FOTO: KIA MUNDEBO

–––––––––––PRESSTOPP––––––––––––
Sedan intervjun gjordes har  avdel-
ningen blivit ett LSS-boende och har 
flyttat ner till bottenvåningen där det 
är mindre och mer hemtrevligt. Tro-
ligtvis har Mariannes och Nisses starka 
engagemang och de många skrivelser 
de gjort lett till att det blivit så bra. 
 Anhörigas och gode mäns engagemang 
och kunskap gör skillnad!

Regeringen har beslutat att satsa 190 miljoner 
kronor under år 2016 på en kompetenssats-
ning riktad till baspersonal inom äldreomsor-
gen och funktionshinderområdet, inklusive 
LSS. Av dessa medel ska Socialstyrelsen fördela 
178 miljoner kronor, som stimulans medel för 
kompetenssatsningar i kommunerna. 

Baspersonal saknar kunskaper
FUB har under flera år arbetat för ett kompe-
tenslyft av baspersonal inom LSS-verksam-
heter. Vi har bland annat tillsammans med 
Autism & Aspergerförbundet påtalat beho-
vet hos såväl Maria Larsson, ansvarigt stats-
råd i alliansregeringen, som den nuvarande 
ministern med ansvar för funktionshinder-
frågor, Åsa Regnér. Senast våren 2015 lyfte 
FUB behovet av en kompetenssatsning vid 
ett möte med Guy Lööw, statssekreterare på 
socialdepartementet.

Den aktuella kunskapssatsningen ska göra 
det möjligt för kommunerna att satsa på 
kompetensutveckling av baspersonal inom 
äldreomsorgen och funktionshinderområ-
det, inklusive LSS-verksamheter. Varje kom-
mun kan rekvirera medel hos Socialstyrelsen, 
senast den 15 mars 2016. Medlen får 
användas under 2016. 

Lokalföreningarna kan trycka på 
Eftersom den tidigare regeringen gjorde en 

stor satsning på kompetensutveckling av 
baspersonal inom äldreomsorgen, ”Omvård-
nadslyftet”, vore det högst rimligt om mer-
parten av pengarna denna gång satsades 
på baspersonal inom LSS-området. Här kan 
FUB:s lokalföreningar och Klippansektioner 
ha en viktig uppgift som påtryckare i den egna 
kommunen.
Läs mer på: www.fub.se
Eva Borgström, Ombudsman
eva.borgstrom@fub.se Tel: 08-508 866 31

Kunskapssatsning för baspersonal inom LSS
Elisabeth Lagran, tidigare jurist 
på FUB:s kansli, Guy Lööw,  
stads sekreterare på social-
departe mentet och ombuds-
man Eva Borgström, FUB.



Stärk LSS – Stärk oss! 
Gå med i FUB 

www.fub.se/om-fub/bli-medlem
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Göran Stridsberg har varit ett av 
FUB:s Rättsombud sedan 1992. 
Frågor kring personlig assistans, 
kontaktperson, ledsagning och 
boende med särskild service, är de 
insatser FUB:s medlemmar för när-
varande behöver mest hjälp med. 

Vad kan du bistå med som Rättsombud?
– Jag har ofta en rådgivande funktion 
för medlemmarna, men jag kan också 
gå in som en neutral part vid olika för-
handlingar. Man behöver ofta någon 
som står vid sidan om och kan se saker 
mer objektivt, och som vågar ta i lite 
mer. Vi hjälper ofta till att vässa argu-
menten. 

Vad har förändrats mest under dina snart 
15 år som rättsombud?
  – Klimatet har hårdnat. LSS-lagen är 
densamma, men rättspraxis ändrar 
sig hela tiden. Numera får nästan all-
tid kommunerna rätt vid överklagan-
den till förvaltningsrätten, brukarna 
har betydligt svårare att få sina behov 
tillgodosedda. Det är en stor skillnad. 
Framförallt när det gäller personlig 
assis tans. Numera domineras nästan 
alla rättsombudens arbete av frågor 
som rör insatsen personlig assistans. 

Är det andra tendenser när det bedömning 
av gäller LSS-insatserna som oroar?
– Just nu håller jag på med ett överkla-
gande som gäller kontaktperson. Fler 
och fler kommuner tar bort insatsen 
kontaktperson. Det slår hårt mot våra 
medlemmar. Där lutar man sig också 
mot praxis tyvärr. Även här måste vi 
vara bra på att hjälpa till med rätt argu-
ment.

Vad krävs för att verka som rättsombud 
inom FUB?
– Man måste vara intresserad av 
människor och samhällsfrågor och 
ha lite tid över. Vi är numera rätt 
många rättsombud inom FUB, likaså 
medlemsråd givare som också gör vär-
defulla insatser för våra medlemmar. 

”Vi vässar argumenten!”
Rättsombud Göran Stridsberg

Det räcker inte med att HA rätt, man måste FÅ 
rätt också!

Ibland behöver man hjälp för att få rätt. Det 
är inte lätt att kunna alla lagar och regler själv. 
Därför finns FUB:s Rättsombud.

Rättsombuden hjälper FUB:s medlemmar 
med frågor om lagar och rättigheter. Det kan 
gälla till exempel din rätt till bostad, personlig 
assistans, ledsagare eller daglig verksamhet.

Rättsombuden kan hjälpa till med att skriva 
brev och överklaganden.

De kan också vara med på möten och i 
 domstolen. Rättsombuden väljs av FUB och har 
 tystnadsplikt.

Här hittar Du Rättsombuden och mer informa-
tion: Riksförbundet FUB:s hemsida:
www.fub.se/rattsombud

Behöver du juridisk hjälp? 
Kontakta ett av FUB:s Rättsombud. 
Det kostar ingenting som medlem.

Vi rättsombud har också bra nätverk, 
som är ett stort stöd, där vi får mer 
kunskaper och utbyter erfarenheter av 
varandra. FUB:s egna jurister erbjuder 
också bra internutbildningar och finns 
som ett viktigt bollplank för oss rätts-
ombud. 

Vad ser du som den viktigaste frågan för 
FUB rörelsen just nu?
–Den absolut överskuggande frågan är 
att värna LSS-lagen. Som rätts ombud 
kan jag tydligt se att våra medlemmar 
allt oftare får avslag på sina ansök-
ningar, vilket är djupt beklagligt.
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINSGöran Stridsberg, Rättsombud, FUB. 

 LSS-sjuksköterskan Mar-
gareta Lunde-Martin-
son förläser runt i 

landet om smärttillstånd hos personer 
med utvecklingsstörning bland annat 
på boenden och vårdinrättningar.

Vilka brister har du upptäckt inom det här 
området?
 – Det saknades tillräckliga kunskaper 
om smärta när det gäller personer med 
utvecklingsstörning. I många fall har 
det lett till att personer inte fått adek-
vat smärtlindring och rätt vård.

Smärta hos personer med utveck-
lingsstörning, framförallt personer 
som saknar möjlighet till kommuni-
kation via talet, riskerar att inte upp-
täckas i tid. Många lider i onödan och 
får inte rätt vård, säger hon och beto-
nar vikten av att det finns företrädare, 
eller personal inom vården som är 
vana att läsa av och tolka det som inte 
kan sägas med ord. 

Du har också upptäckt att fördomar är en 
orsak till att smärta inte uppmärksammas 
tillräckligt för personer med utvecklings-
störning. Vad innebär det?
– Förr fanns uppfattningen att  bebisar 
hade en hög smärttröskel. Tyvärr 
 förekommer fortfarande samma felak-
tiga bild när det gäller personer med 
utvecklingsstörning, något som leder 

Inför årliga hälsokontroller 

till att man inge ger tillräcklig smärt-
lindring. Helt oacceptabel. Dessutom 
tenderar man att ha en mer avvak-
tande hållning. ”Vi väntar och ser om 
det går över”. Även det måste föränd-
ras.

Vilken kunskap är det då som personalen 
behöver få för att smärttillstånd inte ska 
förbises och för att vården ska bli mer jäm-
lik?
– Personal i LSS-verksamhet behöver få 
utbildning i det jag kallar annorlunda 
smärtkommunikation. Det handlar 
om att lära sig mer om vad smärta 
kan vara rent generellt och specifikt 
lära sig förstå hur en helt annorlunda 
smärtkommunikation kan te sig. 

Inom vården måste kunskapen bli bättre 
konstaterar du. Vad önskar du där?
Inom vården och främst då primär-
vården behövs också en kompetens-
höjning. Extra viktigt vid primärvårds-
besök är att det finns extra tid till 
förfogande. De här smärttillstånden 
hos personer med utvecklingsstörning 
missar vården allt för ofta: 

• Mensvärk
• Tandvärk
• Ryggont/diskbråck
• Smärta i leder, höfter, knä. 

(Just led smärta och artros är extra vik-
tigt att vara observant på när det gäl-
ler personer med Downs syndrom som 
är över 40 år, där det är överrepresen-
terat).

Även anhöriga har en viktig roll. Hur ska de 
få ökade kunskaper?
Här kan anhörigorganisationer och 
handikapporganisationer till exempel 
FUB ha en viktig roll. Man kan ordna 
informationsmöten för sina medlem-
mar, där man sprider kunskap kring 
hur man upptäcker smärta hos per-
soner med utvecklingsstörning och 
 begränsad kommunikation. 

Hur kan man stärka hälsosituationen för 
personer med utvecklingsstörning?
 – En väg att gå är att införa årliga 
hälsokontroller för den här grup-
pen. Lagen säger att alla ska ha rätt 
till likvärdig vård. Idag brister det. 
 Cancersjukdomar, exempelvis bröst-
cancer är ett exempel på att sjuk domar 
inte upptäckts i tid på grund av ute-
blivna undersökningar hos den här 
gruppen. Med årliga hälso kontroller 
skulle fler få rätt vård och rätt smärt-
lindring. 
TEXT: AGNETA BERGHAMRE HEINS 
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Läs mer på: www.anhorig.se

Margaretha Lunde-Martinsson, smärtsjuk-
sköterska och föreläsare.

– Det saknas kunskap när det gäller smärttillstånd 
hos personer med flerfunktionsnedsättning. Allt för ofta 
förbises smärta på grund av oupptäckta sjukdomstillstånd, 
vilket är ytterst allvarligt. Årliga hälsokontroller för den här 
gruppen, är ett steg i rätt riktning, konstaterar Margareta 
Lunde-Martinsson, smärtsjuksköterska och föreläsare.


