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När alla assistansbolag verkar lika bra är det 
dags att granska deras dåliga sidor. Här är våra!

Vi tror inte att de som jobbar på kontoret vet bäst hur du  
vill ha din assistans. 
Det är vi övertygade om att du gör! 

Du kan inte förhandla dig till en bättre administrationsavgift. 
Efter 30 år i branschen — vi tar fortfarande tjugo spänn för alla! Vi 
ser andra ta mer än det dubbla, eller hålla sina avgifter hemliga...

Vi delar inte ut vinst till våra ägare. 
GIL ägs av sina assistansberättigade och vinst för oss är ju riktigt bra assistans! 

Vi har inga digitala utbildningar som du kan göra ensam vid datorn. 
Vi träffas och håller utbildningar med livs levande föreläsare.

Vi gör inte allt åt dig. 
Behåll kontrollen själv! Till din hjälp har du en personlig coach som lotsar bland 
möjligheter och fällor inom assistansen. Vi har digitala verktyg och tjänster för att ’måsten 
och borden’ ska gå smidigt för dig. Plus marknadens utförligaste månadsrapporter, 
som visar hur mycket pengar det finns att investera i assistansen och hur många 
assistanstimmar du använt – och har kvar! Kul va!

SKRATTRETANDE ENKELT ATT BYTA
TILL ETT BRA ASSISTANSBOLAG.

Vill du snacka assistans? Ställ dina frågor till 
Patrik Havlica 
patrik.havlica@gil.se
0763-22 60 50.
Läs mer på www.gil.se.
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5 LEDARE Chefredaktören.
90 Krönika

91 Annonstorget

Pappa, kan inte jag också få vara 
med i ett lag? Visst, nu kör vi! 
– Krönika av Fredrik Quistberg på sid 90
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Foraldrakraft is an independent 
magazine for parents with 
children with disabilities or 
special needs. It is also available 
on the web: www.hejaolika.se 
Foraldrakraft is published by 
FaktaPress AB.   ISSN 1653-9109

Scanna in QR-koden för 
att surfa till information 
om utgivningsplanen.

Foto: Linnea  
Bengtsson
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INNEHÅLL   Nr 2 2019

Just nu rapporteras att Arbetsförmed-
lingen kraftigt minskar stödet till perso-
ner med funktionsnedsättningar. Det 
sker fyra månader efter Stefan Löfvens 
regeringsförklaring, där han bland annat 
sa: Möjligheter till jobb ... förbättras för 

alla med olika former av funktionsnedsättning. 
Det är ett enormt svek mot de tiotusentals perso-

ner som inget hellre vill än jobba och försörja sig, 
men utestängs på grund av en funktionsnedsättning.

 Hur kan Stefan Löfven, regering och riksdag låta 
detta ske? Det kommer inte som någon överrask-
ning, och hade enkelt kunnat undvikas. Det är dess-
utom en samhällsekonomisk katastrof, utöver alla de 
personliga katastroferna. De långsiktiga kostnader-
na är enorma.

TYVÄRR KÄNNER VI igen trenden från nedmonteringen 
av assistans och andra stöd inom LSS. Även här är 
situationen katastrofal, efter ett decennium av stän-
diga försämringar. 

Nu är det bråttom att förverkliga de förbättringar 
som utlovades i januariavtalet mellan S, MP, C och L. 
Det är förståeligt att det tar lite tid för partierna att 
enas om exakt hur förslagen ska finslipas. Men per-
soner med funktionsnedsättningar och deras anhö-
riga har redan väntat länge nog.

Efter valrörelsens löften är förväntningarna att 
LSS ska återställas till ursprungliga intentionerna. 
Det innebär att de tusentals som förlorat eller fått 
assistansen neddragen också ska få tillbaka stöd.

MEN UTVECKLINGEN GÅR fortfarande åt fel håll! För-
säkringskassan stoppar nästan alla nya assistansan-
sökningar. Kommunerna begränsar övriga LSS-
insatser.

På Anhörigriksdagen i maj gav tidigare S-kommu-
nalrådet Ann-Marie Högberg röst åt de 
berörda: ”Det är inte lönsamt att slita ut 
anhöriga, och allra minst har vi råd att 
äventyra barnens chanser till ett gott liv, 
genom att deras familjer inte får det 
stöd som behövs. Inga barn eller unga 
ska ha sämre förutsättningar för att de 
har någon i sin närhet som är sjuk 
eller har funktionsnedsättning.” Â

www.cjadvokat.se

 PERSONLIG 
ASSISTANS
På C J Advokatbyrå är vi specialiserade inom området 
personlig assistans. Vi har många års erfarenhet av  
biträde i rättsliga processer och rådgivning. Vi företräder 
både assistansanordnare och enskilda i frågor som rör 
allt från den enskildes rätt till insatser till frågor om  
tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans. 

Ring advokat Sofia Tedsjö eller advokat Adam Grabavac, 

på 08 411 22 52 så berättar vi gärna mer.

      

Foraldrakraft is an independent 
magazine for parents with 
children with disabilities or 
special needs. It is also available 
on the web: www.hejaolika.se 
Foraldrakraft is published by 
FaktaPress AB.   ISSN 1653-9109

Scanna in QR-koden för 
att surfa till information 
om utgivningsplanen.

Valter Bengtsson
Chefredaktör &  
ansvarig utgivare

www.anhoriga.se

Samtalsgrupp 
för anhöriga på webben
(Lärande nätverk)

Syfte:  
Ge anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning möjlighet till 
samtal och erfarenhetsutbyte med andra i samma livssituation.

Anhöriga – alla som har en nära relation till en person med flerfunk-
tionsnedsättning. Med flerfunktionsnedsättning menar vi en svår 
rörelsenedsättning i kombination med medelsvår/svår intellektuell 
funktionsnedsättning ofta med medicinska komplikationer.

Information, kontaktuppgifter och anmälan:  
via Nka:s webbplats: www.anhoriga.se/flerfunktionsnedsattning

Hur kan
detta ske,
statsminister 
Löfven?
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AKTUELLT   

När förverkligas löftena 
om att förbättra LSS?
Hur går arbetet med de 
förbätt ringar i LSS som  
ingår i januariavtalet  
mellan S, MP, L och C? 

Föräldra kraft ställde frågan till 
socialminister Lena Hallengren.

– Vi jobbar på, vi rullar inte tum-
marna. Men allt tar tid, och vi tittar 
på många frågor. Vi har väldigt många 
bollar i luften samtidigt, och så snart 
de faller ut berättar vi det. 

Blir det en remissomgång för LSS-
utredningen?

– Den frågan bereds fortfarande. 
Generellt tycker jag att utredningar 
ska skickas på remiss. Det betyder 
inte att man tagit ställning, utan 
tvärtom att man vill ha andra syn-
punkter för att fatta beslut. Hur och 
när vi gör det återkommer vi till.

– Jag vill inte ta ställning till LSS-
utredningen utan att höra remiss-
instanserna. Innan dess kan vi inte 
jobba vidare med förslagen, inte 
heller de vi tycker är bra.

Vad tycker du om förslaget person-
lig service i boende, en helt ny insats 
som bland annat SKL e�erlyst?

– Jag tar inte ställning före en 
remiss. 

– Men det är klart att jag tycker att 
vissa delar i utredningen är intressan-
ta. Bland annat frågor om barn, för-
äldrar och familjernas situationer, till 
exempel när det handlar om samord-
ning. 

– Där finns intressanta tankar, för 
det är så speciellt för en familj att ha 
ett barn med funktionsnedsättning. 
Det är krävande både för syskon och 
föräldrar, och jag har mött väldigt 
många som säger att sköta logistiken 
tar mycket tid och kraft. 

– Det är intressant att fundera över 
för att få hela LSS mer anpassad efter 
barn, för det är inte lagens utgångs-
punkt om man ska vara krass.

Vad tänker du om möjligheten att 
förändra situationen så att det blir 
lika generöst som för tio år sedan?

– I januariavtalet är det tydligt vad 
vi förbinder oss att göra. Andning och 

sondmatning ska vara en del av 
grundläggande behoven och berättiga 
till assistans. Egenvård och avsmal-
nat föräldraansvar är också en viktig 
del. 

Samtidigt avslår Försäkrings-
kassan de flesta nyansökningar och 
kommunerna begränsar övriga LSS-
insatser. Den utvecklingen går fort-
farande i fel riktning.

– Lagen är inte förändrad, det är 
ett faktum, även om jag låter som en 
papegoja när jag säger det. Om vi 
hade gjort om lagen och stramat åt 
den hade jag varit beredd att säga att 
”det var inte bra, vi gör om”. Men så 
har det inte gått till. 

– Vi har domar som successivt gett 
färre personer assistans. Det är ett 
stort problem men inte uppenbart vad 
som krävs. 

– Jag kan inte, även om jag är 
sugen på det då och då, ringa till 
Försäkringskassan och säga ”gör så 
här”. Så kan inte jag styra, även om 
tanken lockar. Â

Lena Hallengren i sitt 
arbetsrum i regerings-
kansliet. Se en längre ver-
sion av intervjun i video-
format på HejaOlika.se.

FOTO: LINNEA BENGTSSON

FK_1902_s06-7_kara-assistent_hallengren_v01.indd   6 2019-05-21   11:56



7   FÖRÄLDRAKRAFT  NR 2, 2019

Realityserien ”Kära assistent” 
från Riksföreningen JAG gjor-
de succé på sociala medier 

under vintern. Den lyckades så bra 
att JAG nu släpper en andra säsong!

Förutom att visa fördelarna med 
personlig assistans var målsättningen 
för JAG att öka rekryteringen av 
assistenter. Och även det lyckades 
över förväntan. En kampanj kopplad 
till realityn nådde en miljon personer 
och 160 procent ökning av ansökning-
arna, berättar Kerstin Sellin, JAG.

Varför gör ni en ny säsong av Kära 
assistent?

– Den första säsongen av Kära 
assistent var mycket uppskattad. 
Deltagarna fick massor av hejarop 
och kärlek, både från andra JAG-
medlemmar och helt okända perso-
ner. Vi tycker också att vi lyckades ge 
en äkta bild av hur det kan vara att 
leva med personlig assistans och visa 
att livet är värt att leva fast en har 
stora funktionsnedsättningar.

 
Vad betyder realityserien för JAG:s 
närvaro på nätet, och för att få upp-
märksamhet för assistans?

– Ett av syftena är ju att höja 
statusen på assistentyrket. Vi tror att 
det är ett yrke som passar många fler 
än de som vi nått hittills. Med ut-
gångspunkt från serien genomförde 
vi därför en rekryteringskampanj på 
sociala medier. Kampanjen nådde en 
miljon personer och ledde till en 
ökning av ansökningarna till våra 
lediga tjänster med 160 procent!

 
Vilka vill ni ha som sökande, vilka 
drömmer ni om att kunna anställa 
som personliga assistenter?

– Att vara personlig assistent till 
någon av JAGs medlemmar är ett 
kvalificerat yrke, men det betyder 
inte att de som söker behöver ha en 

” Vi har lyckats  
ge en äkta bild 
av hur det kan 
vara att leva 
med personlig 
assistans”
Premiär för ny säsong
av #Kära assistent

viss utbildning eller erfarenhet. 
Genom den praktiska introduktionen, 
alltså att gå bredvid en erfarenhet 
assistent, får våra nyanställda lära 
sig alla moment och framförallt lära 
känna sin uppdragsgivare. Sen kan 
uppdragsgivaren välja vilka övriga 
utbildningar som hen behöver för att 
klara sina arbetsuppgifter och känna 
sig trygg i sitt uppdrag.

 – Med den här andra säsongen 
hoppas vi kunna ge en fördjupad bild 
av yrkesrollen och även ha ett ännu 
starkare fokus på möjligheten att 
vara självbestämmande med person-
lig assistans. Vi återkommer ju alltid 
till att personlig assistans är en 
framgångssaga, särskild för personer 
med intellektuella funktionsnedsätt-
ningar och nedsatt kommunikations-

förmåga, och det måste vi fortsätta 
berätta om.

 
Sommaren närmar sig och ni bru-
kar vara aktiva på Almedalsveckan, 
kommer ni att ta med reality-serien 
dit på något sätt?

– En av deltagarna i säsong två, 
Kenny Brandt, är styrelseledamot i 
Riksföreningen JAG och kommer att 
medverka i JAG:s tält i Visby under 
Almedalsveckan. Så det är mycket 
troligt att det kommer några avsnitt 
med mer intressepolitiskt innehåll. 
Vi kommer också prata om assisten-
tyrket i olika seminarier, bland annat 
med utredaren Lars Lööw. Â

FOTNOT. KÄRA ASSISTENT PRODUCERAS AV CONTENTVERKSTAN 

PÅ UPPDRAG AV JAG. PRODUCENT ÄR SARA BENGTSSON. 

CONTENTVERKSTAN ÄR EN DEL AV FAKTAPRESS AB.

Kenny Brandt är en av de nya deltagarna 
i säsong 2 av Kära assistent. Här tillsam-
mans med personlige assistenten Björn.

FOTO: LINNEA BENGTSSON

Läs mer på:

När förverkligas löftena 
om att förbättra LSS?
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REPORTAGE   

”SNÄLLA SVERIGE,  
GE JULIAN 

 OCH OSS ETT  
VÄRDIGT LIV”

I ett inlägg på Instagram berättar Peder och 
Louise Delfalk utlämnande om oron för att 
deras son Julian inte ska få personlig assis-

tans. I ett år har de vårdat Julian dygnet 
runt, och krafterna börjar ta slut. De vill 
bara en sak. Att deras lilla familj ska få 

möjlighet att leva ett värdigt liv.
text och foto Anna Pella

PEDER OCH LOUISE:
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REPORTAGE   

”Det är ju på 
riktigt!”  
Louise reage-
rar med en 
blandning av 
förvåning 

och enorm lycka när Julian visar hen-
ne och Peder sitt alla första svarsle-
ende, efter många månaders oro, för-
tvivlan, enorm trötthet och 
modlöshet. De hade nästan helt gett 
upp hoppet om att deras lilla pojke, 
med den stora hjärnskadan, skulle 
kunna ge kontakt och visa glädje.

Det hade börjat som en helt vanlig 
dag för familjen Delfalk i Norrköping. 
Pappa Peder satt i soffan med Julian i 
famnen på det där speciella sättet, 
med handen runt nacken för att bryta 
spasticiteten, så att Julian kunde 
slappna av. Han tog tag i Julians hand 
och skakade den lite lätt. Efter en 
stund kom det där leendet. Som de 
fått vänta på i nio långa månader.

Händelsen den 12 februari i år blev 
en vändpunkt för Louise och Peder. 
Julians leende gav dem ny energi att 
fortsätta kämpa, och fortsätta turas 
om att gå upp klockan två på natten 
när Julian vaknar och behöver aktiv 
tillsyn. 

Julian behöver handgriplig hjälp 
att bryta sin spasticitet. Han behöver 
äta långsamt, långsamt för att minska 
risken att kräkas. Han behöver hjälp 
att få bort slemmet i luftvägarna och 
få tröst när hans epilepsi gör honom 
orolig. 

Men vi börjar från början.

JULIAN FÖDS DEN 21 maj 2018. Det 
börjar som en helt vanlig förlossning. 
Efter många timmars förlossningsar-

bete vill personalen göra ett ultraljud, 
men ändrar sig snabbt och säger att 
Julian behöver komma ut omgående. 
De gör sedan flera försök med sug-
klocka innan han äntligen kommer ut. 
Han har fått syrebrist inne i magen och 
det tar 13 minuter innan han kan andas 
själv. I efterhand har de läst i journa-
len att Julian fick tre allvarliga puls-
fall, så kallade bradykardier, inne i 
Louises mage.

De första dygnet får Julian på nytt 
andningssvikt och behöver andnings-
stöd. Efter tre och en halv vecka på 
sjukhus, först på Vrinnevisjukhuset i 
Norrköping och därefter på Linkö-
pings Universitetssjukhus, får den 
lilla familjen åka hem.

Under sjukhusvistelsen ges olika 
besked kring Julians framtid, från att 
han kommer få lite problem med 
inlärningen till att han kommer att få 
problem med det mesta. Louise säger 
att hon kände av ”negativa vibbar”, 
att personalen inte hade så mycket 
hopp. Ensamheten och utsattheten 
var total.

DÄRFÖR VAR DET extra skönt att få 

komma hem. De första dagarna var 
lugna. Julian skulle visserligen 
sondmatas var tredje timme, men i 
övrigt sov han mycket. Men sen hände 
något. Julian fick svårt att slappna av 
och dagarna och nätterna började 
präglas av att Julian var otröstlig och 
behövde hållas, bäras, lugnas. Han 
kräktes mycket och gick inte upp i vikt. 
Hela sensommaren och hösten blev 
därför ett detektivarbete för att ta 
reda på vad som var fel.

Efter flera EEG:n och mycket 
påtryckning fick Julian epilepsimedi-
cin, som gjorde att han mådde något 
bättre. Istället för en vanlig sond 
sattes en sond ända ned till tunn-
tarmen, vilket minskade kräkningar-
na något. Parallellt utvecklade han en 
allt starkare spasticitet och kunde 
inte ligga själv, utan behövde bli 
buren och hållen. Peder och Louise 
turades om att bära, hålla, bära, hålla. 
Farmor, mormor och andra anhöriga 
hjälpte till så gott de kunde.

De fick en tid för knappoperation 
till början av februari. Operationen 
skulle ske på Karolinska sjukhuset i 
Solna på grund av Julians slempro-
blematik. De räknade dagarna och 
förberedde sig för resan. Men när 
dagen väl kom blev operationen 
inställd, eftersom Julian hade feber. 
Det skulle dröja två månader innan de 
kunde få en ny operationstid. 
Besvikna återvände de hem.

 
NÅGRA DAGAR SENARE komer det där 
första leendet. Först vågar de inte 
riktigt tro på det, de har nästan tappat 
hoppet. Julians leendet ger ny energi 
att orka räkna dagarna till nästa 
operationstillfälle om två månader. 

Men också kraft och ork att tänka 
lite längre. 

Under våren har de hunnit flytta 
till den nya trerumslägenheten de 
köpt, för att kunna ta emot assisten-
ter i sitt hem. De har ställt Julian i kö 
till en förskola några kvarter bort där 
han kan börja i augusti med resurs. 

De har turats om att jobba halvtid 
för att komma hemifrån och få en 
paus. De har tagit kontakt med 

”Vi måste lära oss att älska livet som det är. Julian får visa vägen”, säger mamma 
Louise.

Julians pappa Peder har tidigare jobbat som personlig assistent och vet att Julian 
kan få ett bra liv om han får personlig assistans.
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Personlig assistans på dina villkor i Luleå, Piteå, Umeå, Örnsköldsvik, Sundsvall, Falun, 
Stockholm, Göteborg, Bräkne-Hoby, Klippan och Helsingborg.  

Besök www.lystraassistans.se idag och läs mer om hur vi kan göra din vardag lite möjligare. 

"En människa med en funktionsnedsäning 
är inte en människa med särskilda behov 
utan en människa med alldeles vanliga 
behov som måste tillgodoses med särskilda 

insatser."" 

Att Föräldrakraft är en inne-
hållsrik tidning känner du sä-
kert till. Men som prenume-
rant på pappers tidningen får 
Du myc ket mer! Inte minst får 
du tillgång till ALLA pappers-
utgåvor som pdf, ända sedan 
starten för snart 12 år sedan. 

En kunskapsskälla som slår det 
mesta. Ladda ned och läs val-
fritt nummer när som helst!

1 års prenumeration kostar 395 
kronor, 2 år kostar 790 kronor. 
Mejla din beställning till 
pren@faktapress.se

Prenumerera på

”Jättebra tidning. Den  
stärker och v ärmer när  
det är som tuffast.”
  – Förälder
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en jurist hos en assistansanordnare 
för att få hjälp att söka personlig 
assistans. 

De har ansökt om avlösarservice 
parallellt, ifall beslut om assistans 
drar ut på tiden. 

Och Louise har upptäckt att hon är 
gravid igen. Beskedet tas emot med 
stor glädje, men också oro för att 
något skulle kunna hända igen. Om 
allt går väl kommer Julian att få ett 
syskon i oktober. 

IDAG VÄNTAR DE på ett läkarintyg som 
bekräftar Julians behov av övervak-
ning 24 timmar om dygnet innan 
kommunen kan gå vidare med beslut 

om avlösarservice. Juristen som ska 
hjälpa dem med assistansansökan har 
sagt att de ska vänta tills andning och 
sondmatning läggs till som grundläg-
gande behov för rätten till personlig 
assistans. (Regeringen planerade att 
göra denna ändring i juli, men efter 
kritik från remissinstanserna ser det 
nu ut att dröja något längre innan 
beslut kan fattas.)

Peder väljer att se ljust på framti-
den. Något annat är inte möjligt.

– Julian behöver assistans, för sin 
utvecklings skull och för att få det så 
bra som möjligt. Hur ska vi räcka till 
för honom om vi inte får sova? 

– Då blir det ju psykisk ohälsa av 

det. Både hos oss och hos Julian.
Han har själv jobbat som personlig 

assistent och har en ganska tydlig bild 
av hur det skulle kunna bli. 

– Jag vet att Julian kan få ett bra 
liv om han får personlig assistans.

Louise vågar däremot inte blicka 
framåt. 

– Jag tar en vecka i taget, känner 
att jag behöver vara här och nu. Jag 
tvivlar inte på att vi kommer att få det 
bra. Men Julian får visa vägen. Man 
kan inget annat än att kämpa.

Hon berättar också att de har sänkt 
förväntningarna kring Julians utveck-
ling. Visst är de nyfikna på olika 
behandlingsmetoder och träningspro-
gram, men ”Julian är Julian, vi kan 
inte göra honom normal”. 

I början höll hon krampaktigt fast 
vid att det viktigaste var att kunna få 
ögonkontakt med honom. Sen leendet 
kom tänker hon annorlunda. På något 
sätt har hon förlikat sig med att han 
troligtvis både har en grav syn- och 
hörselnedsättning.

– Vi måste lära oss att älska livet 
som det är. Ett leende från Julian är 
allt vi önskar. Sen får det bli som det 
blir.

Hon säger att flytten är en nystart. 
I den gamla lägenheten fanns så 
mycket sorg och konkreta förberedel-
ser för en föräldraledighet som inte 
blev som den var tänkt.

– Nu börjar vi om och bygger upp 
vårt liv härifrån. Vi har lämnat lite av 
det jobbiga bakom oss. 

Peder nickar:
– Här går det att ha nattassistans. 

Det är det viktigaste nu. Â

”Julian behöver assistans för sin utvecklings skull.”

Julians leende ger Louise och Peder ny energi att fortsätta kämpa.
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HEA Medical vill erbjuda rullstolsanvändare ett bättre liv. Andreas Collin är medaljör i 
rullstolsrugby och använder ett elastiskt universalband när han leker med sin dotter. 

Livstidsgaranti gäller för bälten och selar från Bodypoint. www.heamedical.se

Från familjens  
Instagramkonto
@DESTINATIONJULIAN

”Alla föräldrar vet att barn 
kan ha svårt att sova. Men 
vi vet också att Julians 
hjärnskada ökar risken för 
sömnsvårigheter. Den vet-
skapen gör det inte lättare 
att klara av nätterna, han 
kanske aldrig kommer att 
sova bra. Med det i bakhu-
vudet är att få avlastning i 
vardagen redan nu för oss 
ett måste. Neurologen säger 
att Julian måste ha övervak-
ning dygnet runt på grund 
av slemproblematik och epi-
lepsi med mera. Så nu ska 
vi ansöka och hoppas slippa 
vara en av de där skräck-
historierna där assistans 
inte beviljas och vi föräldrar 
inte får vila mer än ett par 
timmar per dygn. Ingen ska 
behöva gå igenom jobbiga 
nätter och tu a dagar. Vi 

föds på ett sätt och lever 
det liv vi har men vi ska 
oavsett problem ha rätt till 
ett bra liv. Vi ska kunna gå 
upp på morgonen och orka 
leka med vårt barn och som 
i vårt fall orka träna och 
göra allt för Julians utveck-
ling. Nu är vi rädda för att 
beslutet ska bli för litet och 
att vi står där flera dagar i 
veckan utan hjälp och där vi 
lider av stark sömnbrist. Det 
påverkar inte bara Julian 
utan det kommer påverka 
våra relationer med andra 
och varandra. Så snälla 
Sverige ge oss som inte valt 
ett tu�t liv ett värdigt liv 
där vi kan vara glada och 
någorlunda pigga. Många 
psykiska besvär uppkom-
mer av sömnbrist och vi vill 
må bra.” Â
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När LSS-enheten i Gislaveds 
kommun skulle omorganiseras 

bad handläggaren Iréne  
Johansson om att få jobba med 

barnfamiljerna i kommunen.  
”Jag brinner för att hjälpa  

familjer med funktionsnedsatta 
barn och unga, de har en så  

utsatt situation, och föräldrarna 
är ofta helt slutkörda när de 

kommer till oss.”
text Anna Pella  foto Linnea Bengtsson

HANDLÄGGAREN 
SOM BRINNER FÖR 
HELA FAMILJEN

IRÉNE JOHANSSON:

Iréne hade länge vetat att 
hon ville jobba som hand-
läggare, och efter många år 

som undersköterska inom hem-
tjänsten och funktionshinder-
verksamheten läste hon vidare 
till socionom. Därefter började 
hon arbeta som LSS-handläg-
gare i Gislaveds kommun, utan-
för Jönköping.

Det är tolv år sedan nu, och 
Iréne Johansson älskar fortfa-
rande sitt arbete. Mötet med de 
enskilda och familjerna, mång-
falden och variationen, kom-
plexiteten och möjligheten att 
få vara med och utveckla arbe-
tet är det hon uppskattar mest. 
Sedan årskiftet arbetar hon 
dessutom huvudsakligen med 

barn och unga med funktions-
nedsättning i kommunen, något 
hon är glad för.

I hennes arbete ingår också 
att handleda praktikanter och 
nyanställda samt föreläsa och 
informera i olika sammanhang. 
Då är bemötande ett ämne som 
hon gärna pratar mycket om.

– Bemötande är en så stor del 
av vårt arbete. Att hitta en fung-
erande, respektfull relation, 
med både barnet och föräldrar-
na, är viktigt.

Hon vet att många familjer 
har många möten kring sitt 
barn och brukar visa en bild på 
alla kontakter de kan ha.

– Jag brukar prata om att vi 
som handläggare ska vara så 

”Alla barn och unga som behöver det har rätt till stöd oav-
sett om de har rätt att ansöka om LSS eller ej. Jag tror inte 
att någon till exempel ansöker om avlösarservice för sitt 
barn om det verkligen inte behövs.”
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Iréne tycker om att ritprata, till exem-
pel när hon ska förklara vilka bedöm-
ningsgrunder som ligger till grund 
för LSS tre personkretsar. För att låsa 
upp en dörr och få tillgång till de olika 
insatserna inom LSS krävs att dessa 
särskilda kriterier uppfylls.

tillmötesgående som möjligt, till 
exempel när det gäller tidpunkt och 
plats för möten, och att vi ska försöka 
sträva efter att det blir så få möten 
som möjligt.

Ibland föreslår hon själv att hon 
kan vara med på andra möten som 
familjen har med skola eller vård, för 
att föräldrarna ska slippa berätta och 
återberätta samma sak flera gånger.

VID EN FÖRSTA träff handlar det i 
många fall om att informera om 
barnets möjligheter till stöd innan 
föräldrarna lämnar in en ansökan om 
en insats. Hon tycker om att ritprata, 
till exempel när hon ska förklara vilka 
bedömningsgrunder som ligger till 
grund för LSS tre personkretsar.

– Jag ritar upp ett rum med tre 
dörrar och förklarar vad ordet per-
sonkrets står för samt vad varje 
personkrets innebär. För precis som 
lagen heter ”Lagen om stöd och servi-
ce till vissa funktionshindrade” gäller 
den bara vissa funktionshindrade. För 
att låsa upp en dörr och få tillgång till 
de olika insatserna inom LSS krävs 
att dessa särskilda kriterier uppfylls.

Personkretsbedömningen ligger se-
dan till grund för om den enskilde får 
tillgång till stöd enligt LSS eller ej.

Ibland är det också viktigare hur 
något sägs än vad det är som sägs. 
När hon till exempel berättar om 
korttidsvistelse och avlösarservice 
kan hon behöva prata om det flera 

gånger eftersom hon upplever att 
många föräldrar förmedlar att de 
instinktivt känner att det är lite fult 
att ”lämna bort” sitt barn.

– Jag kan också påtala att det finns 
flera aspekter med insatserna, att det 
handlar om att föräldrarna ska orka 
på sikt, att alla blir förlorare om 
föräldrarna kollapsar. Men också att 
det kan ge barnet stimulans och 
tillgång till lek och social träning med 
andra barn. Ibland föreslår jag att vi 
ska åka och titta på hur det ser ut.

Det har sedan hänt att hon mött 
familjer som sagt ”Vad bra att vi fick 
den insatsen och att 
du kunde motivera 
oss att söka den. Det 
blev ju jättebra!”

– Det är fantas-
tiskt att se när en 
insats gör det bättre 
för familjen, att de 
får en hanterbar 
helhet.

BLAND DET SVÅRA i arbetet är att lämna 
besked om avslag, speciellt när hon 
själv upplever att det finns stora behov 
men att dessa inte ryms inom LSS.

– Jag försöker förmedla att vi är på 
samma sida, att jag vill väl, och att 
syftet är att försöka hitta den bästa 
lösningen för barnet och familjen 
utifrån rådande lagstiftning och 
rättspraxis men att LSS inte alltid 
räcker till.

– Som handläggare för ett barn 
med funktionsnedsättning har jag 
även möjlighet att använda social-
tjänstlagen när inte personkrets 
uppfylls eller som ett komplement till 
LSS, vilket i vissa fall kan vara en 
fördel.

Om LSS inte kan tillgodose barnets 
och familjens behov och hon inte 
heller kan stödja med hjälp av kom-
pletterande insatser genom social-
tjänstlagen ser hon det som sin upp-
gift att försöka slussa familjen vidare 
till rätt instans.

Hon menar att om det finns ett 
stort stödbehov 
ska det också 
finnas en instans 
där familjen kan få 
stöd, även om 
behovet inte kan 
tillgodoses av 
henne som hand-
läggare.

– Alla barn och 
unga som behöver 

stöd har rätt till det, oavsett om de 
har rätt att ansöka om LSS eller ej. 
Jag tror inte att någon till exempel 
ansöker om avlösarservice för sitt 
barn om det verkligen inte behövs.

EN FÖRUTSÄTTNING FÖR att handlägg-
ningen ska bli rättssäker är tillgången 
till juridisk rådgivning och att man 
lyfter ärendena inom arbetsgruppen, 
menar hon.

”Det är svårt att 
lämna besked om av-
slag, särskilt när jag 
upplever att det finns 

stora behov”
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– Jag och mina kollegors be-
dömningar får inte skilja sig åt.

Hon har heller inget budgetan-
svar.

– Visst, jag får och ska inte slösa 
med skattebetalarnas pengar, men 
jag skulle aldrig kunna tänka mig 
att fatta beslut utifrån en viss 
budget. Det är barnet, ungdomen 
eller familjens behov som avgör. 
Sedan måste beslutet alltid även 
följa rådande lagstiftning och 
rättspraxis.

Det känns ibland svårt att räcka 
till. Hon har tillsammans med en 
kollega ansvar för 77 barn. Förra 
året handlade och fattade hon 79 
nya beslut och hade ansvar för 
uppföljningen av 195 pågående 
beslut.

DE SENASTE ÅRENS turbulens inom den 
statliga assistansersättningen har gjort 
att hon sett en liten ökning av ärenden 
som gällt LSS-ansökningar om personlig 
assistans hos kommunen. Problemet är, 
som hon ser det, att de grundläggande 
behov som krävs för att få rätt till statlig 
assistansersättning till relativt stor del 
äts upp av det föräldraansvar alla 
föräldrar har enligt föräldrabalken. 
Framför allt gäller detta yngre barn.

– Insatsen personlig assistans är inte 
barnanpassad, och i dagens bedömning-
ar av grundläggande behov tas alltid 
hänsyn till föräldraansvar, vilket kan 
vara svårt, eftersom alla barn, generella 
som unika, är olika.

Hon har saknat en specifikt riktad 
barninsats i LSS och är därför försiktigt 
positiv till det nya förslaget om en 
LSS-insats kallad ”Personligt stöd till 
barn”.

– Jag tycker att man prioriterar rätt 
genom att se till barn och ungas behov. 

Vad man kallar det är inte det viktigas-
te, men att insatsen blir riktad mot och 
anpassad för barn och unga är viktigt.

Den största ökningen av ärenden på 
hennes bord handlar om barn med 
neuropsykiatriska funktionsnedsätt-
ningar. Dessa ärenden är mer komplexa 
och hon säger att man ibland får prova 
sig fram ett tag innan man hittar en bra 
lösning för familjerna.

Hon hoppas att LSS ska bli mer 
anpassat för det enskilda barnet och 
mindre stelbent, med en större samver-
kan med barnhandläggarna på individ- 
och familjeomsorgen i framtiden. För 
allas skull, alla vinner på ökad samver-
kan och ökad samsyn.

– Jag brinner för familjer med funk-
tionsnedsatta barn och unga, de har en 
så utsatt situation, föräldrarna är ofta 
helt slutkörda när de kommer till oss. 
Att ha barnet, men även de som vårdar 
och stöttar barnet eller ungdomen i 
fokus, är en viktig aspekt i mitt sätt att 
arbeta. Att ge stora insatser i början av 
ett barns liv kan ge besparingar på sikt, 
det är jag övertygad om. Â

Iréne Johansson 
Gör: LSS-/biståndshandläggare Gislaveds 
kommun. Handlägger utifrån LSS och SoL 
(socialtjänstlagen).

Utbildning: Socionomexamen, nationell utbild-
ning för LSS-handläggare, nationell påbygg-
nadsutbildning för LSS-handläggare, ett flertal 
utbildningsdagar med juridiskt fokus, Barnkon-
ventionen, Konventionen om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning.

Motto: Att ha barnet, men även de som vårdar 
och stöttar barnet eller ungdomen i fokus. Alla 
barn och unga som behöver stöd har rätt till 
det oavsett om de har rätt att ansöka om LSS 
eller ej. Att ge stora insatser i början av ett 
barns liv kan ge besparingar på sikt.

Irene är aktiv i 
förarbetet för kom-
munens koordina-
torstöd som ska 
påbörjas till hösten, 
i samarbete med 
Nka och socialsty-
relsen. Hon är också 
med och arrangerar 
föräldrahelger på 
Mössebergs kurort 
tillsammans med 
kommunens sam-
ordnare för anhörig-
stöd Clara Anderson 
Edvardsson.
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HANDLÄGGARENS NÄTVERK
LSS-handläggarens kontakter kan vara många... 

FAMILJENS NÄTVERK
... men familjens kontakter kan vara ännu fler.

”En sjukdom eller 
skada kan ju drabba 
vem som helst när som 
helst. Jag kan aldrig, 
fullt ut, förstå eftersom 
jag inte upplevt situa-
tionen, men jag kan ha 
och visa förståelse och 
respekt.”
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LSS   

Eija fyller fyra år i början av juni. 
Hon har en omfattande hjärn-
skada och behöver hjälp med 

allt i sin vardag. Efter flera avslag om 
assistans när vi bodde i Stockholm 
bestämde vi oss för att flytta till Eijas 
pappas barndomsort, Boden. 

Ovissheten gjorde att vi tvingades 
flytta 90 mil för att chansa på att Eija 
kunde bo kvar hemma. Idag har Eija 
assistans 154 timmar per vecka.

Förutom avslag på ansökan om 

assistans i Stockholm har vi det 
senaste året även fått avslag på vård-
bidrag, förskola och avlösarservice i 
samband med att en av oss behövde 
resa bort ett par veckor. 

Vi hade även tänkt ansöka om 
korttidsboende och tillfällig avlösning 
för att kunna resa iväg med Eijas 
syskon i sommar, men har avstått 
eftersom vi har fått signaler från 
kommunen att de inte kommer att 
bevilja.

Våra drömmar och förhoppningar 
för framtiden är ett bättre stöd kring 
vilka rättigheter man har och att man 
får dessa utan kamp. 

Vi vill bli bemötta med respekt och 
att kommunens handläggare bemöter 
oss med sakliga motiveringar med 
hänvisningar till lagar och praxis  
– inte enskilt tyckande. Vi vill att 
kommunerna följer lagar och domar 
och att man ska ha samma rättigheter 
oavsett var i landet man bor. 

Vi skulle också önska att adminis-
trationen för föräldrarna blir mycket 
mindre alternativt att vi får en admi-
nistrativ samordnare. Kompetensen i 
samhället kring barn med funktions-
variationer behöver öka och samhäl-
lets tanke om allas lika värde behöver 
vara så även i praktiken. Alla barn ska 
få sina rättigheter tillgodosedda. Â

”Vi tvingades flytta 90 
mil för att få assistans”

Föräldrarna till Eija, snart 4 år:

5 FAMILJ�ER OM LSS”Hur har oviss-
heten kring LSS 

påverkat familjer rent 
praktiskt under det 

senaste året? Möt fem 
familjer som berättar för 
Anna Pella om hur de 

hanterat vardagen 
för att orka.

Aiai är en komplett webbtjänst för administration av personlig assistans. 
Aiai gör kontakten mellan användare, assistenter, anordnare och 
myndigheter enkel. Kärnan är ett smart schema med bland annat 
automatiska tidrapporter, BankID signering, ELT och lönehantering. 
Aiai underlättar vardagen för fler än 50 000 användare.

Aiai – snabbt, säkert och enkelt

Läs mer på vår hemsida www.aiai.se

Sveriges ledande webbtjänst 
för personlig assistans!

Eija, mamma Annika, Tova, pappa 
Mattias och Hilda flyttade från 
Stockholm till Boden. 

FOTO: JOHAN SAARELA
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5 FAMILJ�ER OM LSS”
”Vi vill inte 
lägga energi 
på att slåss 
för insatser”

Vår dotter Hilda är 14 år och har 
flerfunktionshinder med bland 
annat en CP-skada, autism, 

utvecklingsstörning och svårbehand-
lad epilepsi. 

Ovissheten kring LSS har inte 
påverkat oss så mycket rent prak-

Föräldrarna till Hilda, 14 år:

tiskt, då vi har ett beslut 
som löper på och där vi 
har fått beviljat de timmar 
vi behövt. Däremot finns 
det en ständigt närvarande 
oro för framtiden. Vi 
måste börja planera lång-
siktigt men har ingen 
aning om vilka stöd som 
kommer att finnas kvar 
och i vilken form.

Idag har Hilda assistans 
dygnet runt samt dubbel assistans 
dagtid. Hon har även korttids 13 dygn 
i månaden.

Vi hoppas på ett långsiktigt och 
klokt beslut vad gäller LSS där man 
går tillbaka till det som var intentio-
nerna med reformen. Vi vill lägga 

Aiai är en komplett webbtjänst för administration av personlig assistans. 
Aiai gör kontakten mellan användare, assistenter, anordnare och 
myndigheter enkel. Kärnan är ett smart schema med bland annat 
automatiska tidrapporter, BankID signering, ELT och lönehantering. 
Aiai underlättar vardagen för fler än 50 000 användare.

Aiai – snabbt, säkert och enkelt

Läs mer på vår hemsida www.aiai.se

Sveriges ledande webbtjänst 
för personlig assistans!

kraft och energi på att skapa ett 
fantastiskt team som alltid kommer 
att finnas runt vår dotter, inte lägga 
energi på att slåss för insatser. Vi 
hoppas att det kan bli ett lugn i 
frågan så att fokus kan läggas på 
henne. Â

Hilda Nyberg och mamma Trine.
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LSS   

Vår dotter Petronella är 18 år och har 
microcefali och flerfunktionshinder. 
Ovissheten kring LSS det senaste 

året har varit jobbig och debatten är så fel-
riktad. Det känns svårt att planera för fram-
tiden. Idag har Petronella assistans dygnet 
runt med dubbelassistans på helger och lov.

Vi har inte haft någon omprövning det 
senaste året. Däremot har Petronella varit 
svårt sjuk och just nu är vi bara glada för 
att hon lever.

Vi vill att politikerna äntligen ska fatta 
att LSS inte är en stor utgiftspost som de 
kan dividera om vid varje budgetförhand-
ling utan något som hela vårt samhälle 
tjänar på.

Det är helt absurt att vi ska spara på dem 
som har det svårast att klara sig själva. 
Dessutom drar familjerna ett stort och 
tungt lass redan idag, även med reformen. 
Vi hoppas att människor förstår att den här 
gruppen medborgare står för mycket posi-
tivt för det totala samhället. Â

”Det är svårt 
att planera för 
framtiden”

Föräldrarna till  
Petronella, 18 år:

Idag har Petronella assistans 
dygnet runt med dubbelas-
sistans på helger och lov.

FOTON: LINNEA BENGTSSON
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LSS   

Vår dotter Maja har en svår hjärnskada på grund av en 
syrebrist redan i magen. Hon har flerfunktionshinder 
och stora hjälpbehov med allt i sin vardag. Vi har följt 

oroligheterna kring LSS och har tvekat att ansöka om assis-
tans länge på grund av att vi fått höra att det är så svårt att få 
det just nu. Eftersom Maja fortfarande är liten så är vi rädda 
för att det mesta ska räknas som föräldraansvar. 

Vi har hört att det är många som får avslag trots att de har 
stora hjälpbehov, vilket gör oss tveksamma att vår Maja ska 
få assistans beviljad. Att vi tvekat så här länge är också på 
grund av att vi som familj inte är redo att ha folk hemma hos 
oss varje dag än. Vi har insett att Majas funktionsnedsättning 
innebär assistans hela hennes liv och har därför varit rädda 
för att ta steget. 

Idag har vi avlösarservice 20 timmar per månad för Maja. 
Det är två tjejer som delar på dessa timmar. Vi ansökte om 
fler avlösartimmar för drygt två år sedan men de hänvisade 
till att Maja var liten och har två föräldrar med föräldraan-
svar. 

Nu är dock alla papper för ansökan om assistans inskicka-
de och vi ska få besök av handläggare denna vecka. Vi är 
oroliga för avslag och vet inte riktigt vad vi kan förvänta oss 
för beslut. För oss är det självklart att Maja ska få den hjälp 
hon behöver för att få leva ett liv som alla andra. 

Vår förhoppning är att Maja ska få den rätt till hjälp hon 
behöver. Att hon får beviljad assistans skulle betyda jätte-
mycket. För oss är det viktigt att hon får möjlighet att leva ett 
liv som alla andra efter hennes förutsättningar, och att hon 
får leva ett rikt liv fullt med upplevelser och utmaningar. Om 
Maja skulle få rätt till assistans skulle också vi föräldrar få 
mer ork att få vara föräldrar. Â

”Vi har tvekat  
att ansöka  
om assistans”

Föräldrarna till Maja, snart 5 år:

Maja och 
storasyster 

Matilda.
FOTON: LINNEA 

BENGTSSON
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Föräldrarna till Maja, snart 5 år:

Mamma Mikaela är orolig för att de ska få avslag 
på ansökan om personlig assistans för Maja.
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LSS   

Miles och lillasyster Mia.

Miles föräldrar har valt att 
avstå från att söka dubbel 
assistans för att inte riskera att 
de förlorar den assistans Miles 
har idag.

FOTON: LINNEA BENGTSSON
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Vår son Miles är 7 år och har en 
diagnos okänd misstänkt mitokon-
driell sjukdom. Han kan inte hålla 

upp sitt huvud, sitta, stå, gå, prata eller 
äta själv. Det senaste årets ovisshet kring 
LSS har skapat en oro, rädsla och ibland 
en känsla av hopplöshet. 

Tanken på att förlora assistansen har 
stressat oss mycket i en redan besvärlig 
situation. Vi har vid ett flertal tillfällen 
tänkt på och insett att vi skulle behöva 
dubbelassistans, men har valt att avstå 
från att söka eftersom vi vet att risken då 
är stor att vi förlorar den assistans vi har 
idag. 

Vi hoppas att LSS får finnas kvar och 
även utvecklas ännu mer. Att människor 
och familjer som har behov av LSS i 
framtiden kan få känna sig trygga i att 
man får den hjälp som lagen innebär och 
slipper leva i den ovisshet som finns 
idag. 

Det är avgörande att politiker och 
beslutsfattare inser hur viktig lagen är 
för människors liv och möjligheten till 
att leva ett innehållsrikt och värdigt liv, 
detta gäller för såväl personen med 
funktionsnedsättningen som för dess 
anhöriga, vänner och familj. Â

”Tanken på  
att förlora  
assistansen 
stressar oss”

Föräldrarna  till  
Miles, 7 år:
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Assistans   

Han tänker inte låta  
sig bli överkörd av  
kommunen. Tvärtom 
hoppas Jonas att  
kampen för den egna 
assistansen ska hjälpa 
tusentals andra i  
samma situation. 

Jag kan välja att ge upp, eller att 
hitta ny kraft. Nu ska de få veta 
vem de bråkar med, säger Jonas 

Franksson med ett något ansträngt 
leende.

Han har levt under hotet om ned-
dragningar i många år. För sex år 
sedan blev han utkastad från Försäk-
ringskassan, på grund av de hårdare 
bedömningarna av grundläggande 
behov. 

– Jag vände mig då till kommunen. 
Jag fick personlig assistans, men de 
tog bort cirka en tredjedel av de 
timmar jag haft hos Försäkrings-
kassan. Jag har haft ett otal ompröv-
ningar genom åren, men fått behålla 
mina timmar fram till nu, då jag fått 
en ungefär en halvering av kommu-
nens föregående beslut.

Exempelvis har de åtta timmar 
assistans han haft för att kunna 

arbeta sänkts till en (1) timma per 
vecka. Dessutom anser stadsdelsför-
valtningen att Jonas inte ska åka 
kollektivt, utan använda färdtjänst 
– och tog därför bort all assistans för 
den typen av förflyttningar.

Med en enda timme assistans per 
vecka på jobbet och noll för jobbre-
sorna, ja, då borde det vara uppenbart 
att Jonas Franksson inte kan fortsätta 
arbeta. Assistenten väntas materiali-
sera sig några minuter, och sedan 
upplösas. En omöjlig schemaläggning, 
och ett beslut som stoppar typiska 
arbetsuppgifter för Jonas som jobb-
möten och frilansande inom teater.

Därmed riskerar även möjligheten 
att försörja sig försvinna. Och efter-
som sjukersättning knappast heller är 
möjlig att få skulle försörjningsstöd 
(socialbidrag) bli enda utvägen. 

– Det blir enorma konsekvenser 
för några futtiga timmar i besparing, 
säger Jonas.

JONAS HAR SETT försämringarna 
komma steg för steg. Först blev 
fritidsaktiviteter en lyx, enligt 
myndigheternas syn på saken, sedan 
föräldraskap, och nu uppenbarligen 
även arbete.

– Assistanstimmarna för träning 
har jag fått behålla. Det är ännu ett 
bevis på att man nu ses som en pa-
tient, och att jag i övrigt behöver vare 
sig fritid, arbete eller kommunikatio-
ner.

– Besluten fattas numera för att de 
som har assistans ska överleva, inte 
leva. Det enda sättet att förstå dessa 
beslut är att det inte längre är viktigt 
att man ska kunna leva ett bra liv, 
inklusive att kunna arbeta. Nu hand-
lar det bara om grundläggande över-
levnad.

MED SIN BAKGRUND inom journalistik 
(bland annat vinnare av Stora 
Journalistpriset), teater och intresse-
politik har Jonas Franksson unika 
perspektiv på LSS och assistans. 

Hur vill han förklara att den hylla-
de lagen lett fram till dagens situa-
tion, då nästan 9 av 10 nya ansökning-
ar avslås?

– Jag tror inte att regering och 
riksdag förstår vilka starka signaler 
de sänder ut, och vilka konsekvenser 
det ger, säger Jonas. 

– Det är som om politikerna befann 
sig i en ständig budgetförhandling, 
utan att begripa hur det påverkar 
samhällets synsätt. Idag finns inte 
längre något intresse att uppfylla 
lagens intentioner, som ”ett liv som 
andra” och ”goda levnadsvillkor”. Jag 
och alla andra med assistans är bara 
en kostnad i budgeten.

– Under de första 15 åren med 
lagen sågs det som en självklarhet att 
man skulle kunna leva ett jämlikt liv, 
men idag är det inte längre självklart 
att man ska få möjlighet att arbeta 
och försörja sig eller att bilda familj. 
Där har samhället backat.

Hur har det kunnat gå så långt?
– En förklaring är att man har gått 

på myterna om fusk och överutnytt-
jande – att det skulle finnas en massa 
luft i timmarna, att de som har assis-
tans har mer än de behöver. För några 
år sedan tog Försäkringskassan fram 
ett bedömningsinstrument. Man 
trodde det skulle leda till besparingar, 
men det visade sig ha motsatt effekt. 
När allt specificerades blev det fler 
timmar. Då slutade man använda 
instrumentet.

– Detta handlar om personer som 
tidigare var inspärrade i sina hem 
eller i institutioner. Visst har jämlik-
het en samhällskostnad, men vilket 
samhälle vill vi ha?

JONAS FICK BESLUTET om sin nya 
assistans i april 2019. Han har några 
månader på sig att anpassa sig till den 
nya situationen – trots att kommunen 
först ville dra ned retroaktivt redan 
från 1 april, men sedan skyllde detta 
övertramp på ”felskrivning”.

– Jag tror att stadsdelen tagit ”en 
rövare” för att se hur långt man kan 
gå med besparingar, trots att samhäl-
let som helhet inte tjänar något på 
det, säger Jonas.

Ändå är han alls inte säker på att 
vinna när han nu ska överklaga beslu-
tet till förvaltningsrätten. Han har 

Nya bakslaget har väckt 
Jonas kampanda
KAN HANS FALL BLI EN VÄNDPUNKT I KRIGET OM ASSISTANSEN?

Det enda sättet att  
förstå dessa beslut är 
att det inte längre är 
viktigt att man ska 

kunna leva ett bra liv, 
inklusive att kunna  
arbeta. Nu handlar  

det bara om  
grundläggande  

överlevnad.
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– Under de för-
sta 15 åren med 

lagen sågs det som 
en självklarhet att man 

skulle kunna leva ett jämlikt 
liv, men idag är det inte längre 
självklart att man ska få möjlig-

het att arbeta och försörja 
sig eller att bilda familj. 

Där har samhället 
backat, säger Jonas 

Franksson.
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Assistans   

Att åka kollektivtrafik i Stockholm är ingen lyx för Jonas Franks-
son, utan nödvändigt för att kunna sköta jobbet och komma i 
tid till möten.
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sett alltför många exempel på att ”det 
orimliga” har hänt, bland annat för 
Nora Eklöv. 

Rent logiskt menar Jonas att 
beslutet om hans assistans kommer 
att ändras av högre instans, eftersom 
det uppenbart hindrar honom från att 
leva det liv han gör idag, med arbete 
och familj. Men faran är också uppen-
bar att han förlorar.

– Det har visat sig att vi i Sverige 
har väldigt dåligt skydd för mänskliga 
rättigheter. Funktionsrätts konven-

tionen har blivit en papperslapp man 
viftar med.

ASSISTANSBESLUTET GER JONAS nu 
extra anledning att stå på barrikader-
na för rättigheterna för personer med 
funktionsnedsättningar, de rättigheter 
som anges både i LSS och i FN-
konventionen som Sverige ratificerat.

– Det är fruktansvärt att så många 
människor lever under totalt misera-
bla omständigheter. Risken är att 
besluten i slutändan tar livet av folk, 

det har vi sett exempel på. Väldigt få 
förstår den enorma psykosociala 
press många lever under. Det är som 
att leva med en dödlig sjukdom. Du 
kan inte förutse hur ditt liv ser ut om 
ett halvår. Man försöker intala sig att 
det kommer att gå bra. Man kan inte 
mentalt greppa vad ”worst case” 
innebär, men man är väl medveten om 
att det finns. Det är familjen som får 
ta största smällen, säger Jonas.

Jonas har ett stort nätverk och 
erfarenheter som gör att han 
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Assistans   

JONAS FRANKSSON 
Ålder: 41 år.

Familj: Fru och två barn, 14 och 10 år.

Bor: Hägersten i södra Stockholm.

Arbete: Politiskt ansvarig på föreningen 
STIL & frilans inom kultur och media.

Bakgrund: Skåde spelare och journalist.

– Jag började arbeta mot nedskär-
ningar inom LSS för tio år sedan, och 
det är nog tur att man inte kan se in 
i framtiden, för om jag hade vetat 
facit så hade jag nog inte orkat, säger 
Jonas som trots allt nu känner viljan 
att slåss växa.

En skön dag i maj möter 
Jonas upp sin yngsta  
dotter Maj och hennes 
kompis Miriam när de slutar 
skolan, och de tar sällskap 
till en park i Aspudden.
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känner ansvar för att driva frågan 
för alla de som inte själva kan gå ut i 
media eller kan påverka.

– Eftersom jag dels arbetar som 
journalist, dels kan politiken kan jag 
också förklara så att det inte bara 
handlar om ett enskilt fall, utan 
belyser hur tusentals människor 
har det. Vi måste vittna om hur det 
ser ut för att få till en verklig för-
ändring.

Han nämner åter Nora Eklöv, 
som förlorade det mesta av sin 
assistans i samband med att hon 
fick jobbet som generalsekreterare 
för Unga Rörelsehindrade.

– Hon har vittnat om situationen 
under lång tid, men det har ändå 
inte blivit någon förändring, utan 
det är en ständigt pågående process.

Det är viktigt att vittna. För 
Jonas har assistanskampen varit ett 
långt ”wallraffande” i den egna 
verklighet. Redan förra gången hans 
assistans drogs ned berättade han 
öppet om sitt liv, om hur lång tid 
han behöver i badrummet, om 
arbetsterapeuten som följde honom 
i duschen och så vidare.  

MED EN HALVTIDSANSTÄLLNING på 
STIL:s kommunikationsenhet är 
intressepolitik en av Jonas styrkor.

– Jag började arbeta mot ned-
skärningar inom LSS för tio år 
sedan, och det är nog tur att man 
inte kan se in i framtiden, för om jag 
hade vetat facit så hade jag nog inte 
orkat. 

– Men det är tack vare den aktiva 
funktionsrättsrörelsen som det inte 
har blivit ännu värre. Det är mycket 
vi har lyckats stoppa under åren. 

– Nu hoppas jag att vi inte bara 
ska kunna bromsa farten nedåt, 
utan starta om och gå tillbaka till 
hur det var tänkt från början. Och 
börja följa artikel 19 i FN:s funk-
tionsrättskonvention, istället för att 
fortsätta bryta mot lagen när det 
gäller husarrest och nya barnboen-
den.

Arbetet på STIL ger honom unika 
möjligheter att klara den nya situa-
tionen, eftersom arbetsgivaren har 
förståelse för behoven av anpass-
ningar. Av en händelse sammanfal-
ler Jonas nya assistanskris med att 
han kandiderar till uppdraget som 
ordförande för STIL. Valet sker i 
slutet av maj.

– Mitt eget assistansbeslut ger 
mig en drivkraft att göra något. Om 
det leder fram till förbättringar även 
för andra så kanske det kan vara 
värt det. Â

text Valter Bengtsson   
foto Linnea Bengtsson
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LSS-SKOLAN 2019   

✃

Kontakta oss redan idag: 
Web: frosunda.se/bli-kund 
Tel: 010-130 40 00
Mejl: kundkontakt@frosunda.se

BYT TILL

EN BÄTTRE 

PERSONLIG 

ASSISTANS

Välj oss – vi levererar
Frösunda Omsorg personlig assistans
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✃

”Att några behöver 
mer för att få lika, 
det är det som är 

rättvist.”

MED HARALD STRAND

LSS 
SKOLAN
2019

Harald Strand är författare till LSS-skolan som 
publiceras här i Föräldrakraft och på hejaolika.se

Han är ordförande för Riksförbundet FUB  
och driver även bloggen Reclaimlss.org

Kontakta oss redan idag: 
Web: frosunda.se/bli-kund 
Tel: 010-130 40 00
Mejl: kundkontakt@frosunda.se

BYT TILL

EN BÄTTRE 

PERSONLIG 

ASSISTANS

Välj oss – vi levererar
Frösunda Omsorg personlig assistans
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ersonlig  assistans

Sedan
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LSS-SKOLAN 2019   

✃

Inledning av Harald Strand
måste vara inriktade på att 
människor med funktionshin-
der eller familjer med ett funk-
tionshindrat barn skall kunna 
leva ett så normalt liv som möj-
ligt. Båda föräldrarna skall, om 
de vill, kunna ha kvar sitt för-
värvsarbeta, skall ha samma 
möjligheter som andra familjer 
att ha kvar sina vänner och od-
la sina intressen utanför hem-
met.

Under den tid LSS funnits 
har en annan mycket viktig 
”lag” för personer med funk-
tionsnedsättningar tillkommit. 
I december 2006 antog FN en 
ny konvention om mänskliga 
rättigheter för människor med 
funktionsnedsättning, FN:s 
konvention om rättigheter för 
personer med funktionsned-
sättning. I Sverige trädde den i 
kraft 14 januari 2009. 

Konventioner är juridiskt 
bindande dokument för stater 
som ratificerat dem, det vill 
säga undertecknat och åtagit 
sig att följa dem. Landets lag-
stiftning ska stämma med de 
krav som en konvention ställer. 
Detsamma gäller hur lagarna 
tillämpas. Annars begår landet 
konventionsbrott.

Tillsammans med FN:s 
konvention om rättigheter för 
personer med funktionsned-
sättning ger LSS ett heltäckan-
de skydd för att gruppen som 
omfattas av LSS verkligen får 
det liv som utlovas, ett liv som 
andra med goda levnadsvillkor!  

VISST HAR VI fantastiska lagar! 
Och lagar ska följas i Sverige! 

Välkomna att läsa och lära  
av de 18 lektionerna i LSS-
skolan 2019.

Harald Strand
Fruängen maj 2019

Vi har nyligen tagit del av 
ytterligare en LSS-utred-
ning, som med stor san-

nolikhet, liksom den förra från 
2008, kommer att hamna i ”fry-
sen”.

Utgångspunkten även för den 
senaste utredningen var att 
spara pengar på assistanser-
sättningen. Inte, som det borde 
ha varit, en uppföljning av hur 
den 25 år gamla lagen fungerar 
och om målen har uppnåtts.

Det finns skäl att påpeka att 
Regeringsrätten (numera 
Högsta förvaltningsdomstolen, 
HFD) redan tidigt fastslagit i 
flera domar, att resursbrist inte 
är skäl till avslag av en insats 
och att kommunens egen eko-
nomiska situation inte kan 
tillmätas någon betydelse i 
sammanhanget, eftersom den 
enskilde har en lagstadgad rätt 
till insats. Att ange besparing 
som skäl till avslag av insatser 
är att icke följa lagen!

Kunskapen om varför LSS 
tillkom verkar ha glömts bort. 
Det är i grunden en fantastisk 
lag, vilken vi ska vara stolta 
över. De problem vi har och har 
haft i ett antal år handlar 
främst om okunskap hos de 
som är satta att tolka och ge-
nomföra lagen; Försäkrings-
kassan, kommunerna och 
förvaltningsrätterna. Det borde 
en uppföljande LSS-utredning 
rätta till!

Alla som på något sätt är 
inblandade i beslut om LSS-
insatser ska definitivt läsa och 
kunna den utmärkta LSS-

propositionen 1992/93:159!
Jag bjuder här på några 

tänkvärda citat från propositio-
nen:

Människor med handikapp 
har i alltför liten grad fått del i 
Sveriges välståndsutveckling. 
Många med funktionshinder 
saknar tillträde till arbets-
marknaden.

Levnadsvillkoren för famil-
jer med barn med handikapp är 
ofta svåra. Handikapputred-
nin gen har också dokumenterat 
bristfälliga förhållanden när 
det gäller svårt funktionshin-
drades möjligheter att bestäm-
ma över sin egen situation och 
påverka utformningen av servi-
ce och stödinsatser. Speciellt 
svåra förhållanden gäller för 
människor med allvarliga funk-
tionsstörningar. Familjemas si-
tuation är ofta hårt ansträngd. 
Varannan familj med ett gravt 
funktionshindrat barn får t.ex. 
nästan aldrig sova genom en 
hel natt.

Som jag nyss påpekade har 
människor med allvarliga funk-
tionshinder sämre livsvillkor 
än de flesta andra. Deras livs-
villkor måste alltid jämföras 
med villkoren för dem som inte 
är handikappade. Det är också 
motivet för att nu genomföra en 
lag om individinriktade rättig-
heter. Familjerna skall inte be-
höva kämpa för det som borde 
vara en självklarhet. De skall 
inte vara prisgivna åt vad de 
uppfattar som myndigheters 
godtycke.

De offentliga åtgärderna 

LSS är en fantastisk lag. Och lagar ska  
följas. Men kunskapen om varför LSS  
tillkom verkar ha glömts bort. 
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I KORTHET 
Samhällets insatser ska vara inriktade 
på att människor med funktionsned-
sättning och deras familjer ska kunna 
leva ett normalt liv, med arbete, vänner 
och fritidsintressen.

”Målet med LSS-skolan är 
att göra om kampen för 
insatser, till ett samarbete 
kring de individuella stöd 
som en enskild person behö-
ver. Ökad kunskap kan få 
fler att förstå att några med-fler att förstå att några med-fler att förstå att några med
borgare med stora funk-borgare med stora funk-borgare med stora funk
tionsnedsättningar ’behöver 
mer för att få lika’.”

Inledning av Harald Strand
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LEKTION 1: 

FRÅN OMSORGSLAG 
1949 TILL LSS 1993

Harald Strand i hemmet i 
Fruängen. 

ALLA FOTON: LINNEA BENGTSSON

Efter andra världskriget 
hade Sverige en snabb 
ekonomisk och social ut-

veckling. Socialvården byggdes ut 
med mödravård, barnavård, barn-
bidrag med mera. Utbildningar 
för psykologer, socionomer, spe-
cialpedagoger och andra  specia-
lister startades.

Men vården av de så kallade 
obildbara stod still! Både Lands-
tingsförbundet och Medicinalsty-
rel sen protesterade. Resultatet 
blev att regeringen tillsatte 1946 
års sinneslövårdutredning. 1949 
ledde denna utredning till ”Lag 
om vård och undervisning av 
sinnesslöa”.

Ett antal allvarliga skandaler 
på vårdhemmen ledde till att 
regeringen tillsatte ytterligare en 
utredning, som kom med sitt 
förslag 1952. Det blev 1954 års 
”Lagen om undervisning och vård 
av vissa psykiskt efterblivna”, 
och starten på nya omsorgerna.

Riks-FUB skrev till regeringen 
1959 och föreslog en översyn av 
1954 års lag, vilket påbörjades 
1960. 1966 överlämnade utred-
ningen ”Omsorgsbetänkandet 
SOU 1966:9” med förslag på en 
ny omsorgslag, som kom 1967.

1977 tillsatte regeringen 

Omsorgskommittén. Allt skulle 
nu omprövas; särlagstiftningen, 
huvudmannaskapet, tillsynen, 
habiliteringen, personkretsen, 
och så vidare. Intressant var mot-
sättningarna inom handikapprö-
relsen. HCK (numera Funktions-
rätt Sverige) var för en ny lag 
medan DHR och SFS var emot 
särlagstiftningen. Striden pågick 
till 1993 då LSS beslutades.

Omsorgskommittén la fram 
sitt slutbetänkande ”Omsorger 
om vissa handikappade” 1981. 
Under verksamhetsmål skrev de 
två begrepp som finns kvar idag; 
”utvecklingsstörda bör få leva 
som andra i gemenskap med 
andra” och ”verksamheten skall 
vara grundad på respekt för den 
enskildes självbestämmande och 
integritet”. Framsynt om något vi 
fortfarande tvistar om!

Betänkandet följdes av år av 
debatt, till exempel kring att det 
”måste ske med oförändrade 
resurser” och Socialstyrelsens 
kontrollerande roll som ”onödigt 
krångel och byråkrati”. Först 
1983 tillsattes omsorgsbered-
ningen för att skriva propositio-
nen. Den las fram i juni 1985 som 
”Lag om särskilda omsorger om 
psykiskt utvecklingsstörda m.fl.” 

och trädde i kraft i juni 1986.
Debatten för och emot fort-

satte utanför riksdagen, men 
ibland även av riksdagmän. 
Någon enighet uppnåddes 
aldrig. 1989 tillsatte Bengt 
Lindqvist ”1989 års 
Handikapputredning”. Utöver 
ett antal delrapporter skrevs 
fyra delbetänkanden. 
Utredningens slutbetänkande 
hette ”Ett samhälle för alla”. 

Utredningens huvudbetän-
kande publicerades 1991 och 
hette ”Handikapp-Välfärd-
Rättvisa”. Detta innehöll för-
slag på ny rättighetslag, ”Lag 
om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS)”. 1993 
las propositionen fram och den 
innehöll nu två lagar, dels LSS, 
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I KORTHET 
LSS kompletterar socialtjänstlagen 
och hälso- och sjukvårdslagen. LSS är 
också en rättighetslag. Det innebär att 
alla beslut om insatser kan överklagas 
och prövas i rättslig instans.

dels LASS (Lag om assistanser-
sättning). En stor förändring 
gjordes då större delen av 
landstingens omsorgsverksam-
het övertogs av kommunerna. 

Vi hade vid detta tillfälle en 
relativt ny socialtjänstlag (SoL) 
som många tyckte skulle vara 
tillräcklig. Handikapputred-
ningen påvisade att just person-
kretsen i LSS behövde specifika 
insatser för att uppnå goda 
levnadsvillkor, vilket innebär 
att lagstiftarens ambitionsnivå 
vida översteg intentionerna och 
skrivningarna i SoL.

LSS, Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshin-
drade,  ersatte från och med 
1994 omsorgslagen och innebar 
en utvidgning. Bland annat 
tillkom en tredje personkrets 
för fysiskt och psykiskt funk-
tionshindrade. LSS blev en 
pluslag som kompletterar 
socialtjänstlagen samt hälso- 
och sjukvårdslagen och ska 
försäkra att särskilt behövande 
får det stöd i det dagliga livet 
som krävs för att kunna erhålla 
samma människovärde som 
andra, trots sina funktionsned-
sättningar. Tillhör du person-
krets 1 eller 2 krävs endast ett 
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konstaterande att du har behov 
av insatser. För personkrets 3 
är tillhörighet och behovsbe-
dömning mer komplicerad.

Precis som Omsorgslagen 
blev LSS en rättighetslag. Det 
innebär en definierad person-
krets och individuella rättighe-
ter samt en möjlighet att pröva 
beslut om insatser i en rättslig 
process. Genom rättighetslag-
stiftning kan staten styra sam-
hällets resurser till eftersatta 
områden, i detta fall till funk-
tionshinderomsorgen. Men om 
relationen mellan staten, myn-
digheter och medborgare ska 
fungera gäller det att alla upp-
fattar lagen som legitim. 

LSS och LASS kännetecknas 
av en humanistisk människosyn 
– att alla har lika värde. Därför 
får en person med stora funk-
tionsnedsättningar aldrig 
betraktas som ”föremål för 
åtgärder”, utan ska ses som en 
individ med fullständiga rättig-
heter.

Målet är att verksamheten 
enligt denna lag ska främja 
jämlikhet i levnadsvillkor och 
full delaktighet i samhällslivet 
för de personer som omfattas. 
Insatserna ska ge den enskilde 
möjlighet att leva som andra, 
trots sina funktionsnedsätt-
ningar.

PARAGRAF 1
Personkretsen

1 § Denna lag innehåller be-
stämmelser om insatser för sär-
skilt stöd och särskild service åt 
personer

1. med utvecklingsstörning, 
autism eller autismliknande 
tillstånd,

2. med betydande och bestå-
ende begåvningsmässigt funk-
tionshinder efter hjärnskada i 
vuxen ålder föranledd av yttre 
våld eller kroppslig sjukdom, 
eller

3. med andra varaktiga fy-
siska eller psykiska funktions-
hinder som uppenbart inte be-
ror på normalt åldrande, om de 
är stora och förorsakar bety-
dande svårigheter i den dagliga 
livsföringen och därmed ett 
omfattande behov av stöd eller 
service.

Bestämmelsen anger vilka 
personer som omfattas av 
lagen. LSS omfattar inte alla 
personer med funktionsned-
sättning. Första och andra 
punkten täcker in samma per-

soner som redan fanns i 1985 
års Omsorgslag.

För att fastställa personkret-
sen enligt punkterna 1 och 2 är 
de medicinska diagnoserna i 
huvudsak avgörande. 

När det gäller att fastställa 
personkrets 3 är kraven både 
större och svårare. Funktions-
ned sättningarna ska vara var-
aktiga och stora samt inte bero 
på normalt åldrande. De ska ge 
betydande svårigheter i daglig 
livsföring och därför ge behov 
av omfattande stöd eller servi-
ce. För att en person ska ingå i 
personkretsen enligt punkt 3 
krävs att samtliga villkor/
förutsättningar är uppfyllda. 
Den som inte uppfyller alla 
rekvisit kan få stöd enligt 
socialtjänst lagen, istället för 
LSS.

Grupp 3 är den grupp som 
oftast förekommer i rättsliga 
prövningar av personkrets. En 
funktionsförlust som hör ihop 
med åldern hos personer över 
65 år berättigar inte till LSS. 
Om däremot funktionsförlusten 
kommer tidigare, till exempel 
vid en trafikolycka kan man 
tillhöra personkretsen.

PARAGRAF 2 OCH 3
Ansvarig  

huvudman

Bestämmelsen lägger fast 
ansvaret mellan kommun och 
landsting för de olika insatser-
na i 9 §.

2 § Varje landsting skall, om 
inte något annat avtalats enligt 
17 §, svara för insatser enligt 9 
§ 1. Varje kommun skall, om inte 
något annat avtalats enligt 17 
§, svara för insatser enligt 9 § 2 
till 10. 

Landstinget svarar för insat-
sen Rådgivning och stöd (§9:1). 
Kommunen svarar för övriga 
insatser. Landstinget och kom-
munerna kan enligt 17 § överlå-
ta ansvar för en eller flera 
insatser till varandra.

3 § Vad som föreskrivs för 
landsting i denna lag gäller 
också kommuner som inte ingår 
i något landsting.

Detta gäller för närvarande 
bara Gotland.

Landsting är från och med 
2019 regioner, men detta är inte 
ännu korrigerat i lagen.

PARAGRAF 4 
LSS är en pluslag

4 § Denna lag innebär ingen 

inskränkning i de rättigheter 
som den enskilde kan ha enligt 
någon annan lag.

Denna bestämmelse klargör 
att personer som tillhör LSS 
personkrets har samma rätt 
som alla andra till vård och stöd 
i annan lagstiftning, närmast till 
SoL och HSL.

HFD har i flera mål slagit fast 
att om en person inte vill ha 
stöd enligt LSS kan hen ansöka 
och få stöd enligt SoL.

En begäran om insats ska 
dock i första hand prövas mot 
LSS om personen tillhör dess 
personkrets. Därefter ska den 
eventuellt prövas mot SoL. 
Kombinationer av insatser från 
båda lagarna är inte ovanliga, 
då LSS avser specifika insatser 
enligt 9 §.

�
PARAGRAF 5 

Verksamhetens mål

5 § Verksamhet enligt denna 
lag skall främja jämlikhet i lev-
nadsvillkor och full delaktighet 
i samhällslivet för de personer 
som anges i 1 §. Målet skall vara 
att den enskilde får möjlighet 
att leva som andra.

Paragrafen anger de övergri-
pande målen för verksamheten. 
Detta uttrycker de bärande 
principerna i handikappolitiken 
som tillgänglighet, inflytande, 
delaktighet, självbestämmande, 
helhetssyn och kontinuitet. 
Fokus i lagen görs även på 
individens egna önskningar och 
att rättigheterna är individuel-
la. Personen ska kunna styra sin 
vardag.

Principen om kontinuitet 
innebär att personen och hens 
familj ska känna säkerhet att 
stöden inte plötsligt upphör 
eller förändrats, så länge beho-
vet kvarstår.

PARAGRAF 6 
Valfrihet och kvalitet

6 § Verksamheten enligt den-
na lag skall vara av god kvalitet 
och bedrivas i samarbete med 
andra berörda samhällsorgan 
och myndigheter. Verksamheten 
skall vara grundad på respekt 
för den enskildes självbestäm-
manderätt och integritet. Den 
enskilde skall i största möjliga 
utsträckning ges inflytande och 
medbestämmande över insatser 
som ges. Kvaliteten i verksam-
heten skall systematiskt och 
fortlöpande utvecklas och säk-
ras.

BENGT 
WESTER-
BERG
var ansvarig 
minister  
när LSS 
infördes.

VAD HÄN-
DER NU 
MED LSS-
UTRED-
NINGEN? 
I mitten av maj 
2019 var det 
fortfarande 
oklart hur 
regeringen 
går vidare 
med LSS-
utredningen. 
Se HejaOlikas 
videointervju 
med Lens Hal-
lengren, publi-
cerad 16 maj 
2019.

QR-koden 
innehåller 
länk till arti-
keln.
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För verksamheten enligt den-
na lag skall det finnas den per-
sonal som behövs för att ett gott 
stöd och en god service och om-
vårdnad skall kunna ges.

Paragrafen innehåller all-
männa krav på verksamhetens 
inriktning. Bestämmelsen 
framhåller respekten för den 
enskildes egen vilja och behov. 
Det betyder att insatserna ska 
utformas i samverkan med den 
berörde eller om det rör en 
person under 18 år med vård-
nadshavaren.

Verksamheten ska vara av 
god kvalitet samt systematiskt 
utvecklas och säkras fortlöpan-
de. För att uppnå god kvalitet 
krävs enligt propositionen att 
flera grundläggande principer 
är tillgodosedda som rättssä-
kerhet, medinflytande, lättill-
gänglig service, ett bra bemö-
tande samt inte minst att perso-
nalen har lämplig utbildning 
och erfarenhet. 

Det behövs dessutom ett 
medvetet och genomtänkt 
arbetssätt. Det krävs kontinuer-
lig utvärdering och kontroll. 
Kravet på kvalitet gäller både 
offentlig och enskild verksam-
het. 

Att särskilt beakta är att 
personalen skall ha den utbild-
ning och erfarenhet som krävs 
för varje specifik uppgift samti-
digt som det bara finns formella 
krav på den som skall förestå 
verksamheten.

6 a § När åtgärder rör barn 
ska barnets bästa särskilt beak-
tas.

Paragrafen motsvarar kravet 
i artikel 3 i barnkonventionen. 
Bestämmelsen får betydelse för 
insatserna i 9 §, för kommunens 
uppgifter i 15 § samt för till-
stånds- och tillsynsverksamhe-
ten (numera utfört av IVO).

Paragrafen ändrar inget av 
den enskildes övriga rättigheter 
enligt lagen.

PARAGRAF 7 
Rätten  

till insatser

Denna paragraf handlar om 
rätten till insatser enlig LSS. 
Personkretsen enligt 1 § har om 
behov finns rätt till specifika 
insatserna som beskrivs i 9 §. 
Undantaget är Daglig verksam-
het där rätten bara avser per-
sonkrets 1 och 2. 

Den enskilde ska ha behov av 
insatsen i sin livsföring och 

behovet ska inte faktiskt  
tillgodoses på annat sätt.

7 § Personer som anges i 1 § 
har rätt till insatser i form av 
särskilt stöd och särskild servi-
ce enligt 9 § 1 till 9, om de behö-
ver sådan hjälp i sin livsföring 
och om deras behov inte tillgo-
doses på annat sätt. Personer 
som anges i 1 § 1 och 2 har, un-
der samma förutsättningar, 
även rätt till insatser enligt 9 § 
10.

Den enskilde skall genom in-
satserna tillförsäkras goda lev-
nadsvillkor. Insatserna skall 
vara varaktiga och samordna-
de. De skall anpassas till motta-
garens individuella behov samt 
utformas så att de är lätt till-
gängliga för de personer som 
behöver dem och stärker deras 
förmåga att leva ett självstän-
digt liv.

De personer som tillhör 
personkretsen har rätt till 
insatserna enligt 9 § under 
förutsättning; personen eller 
ställföreträdaren begär insat-
sen, personen behöver insatsen, 
behovet tillgodoses inte på 
annat sätt.

Vid en bedömning av behov 
ska jämförelser göras med den 
livsföring som kan anses nor-
mal för personer i samma ålder.

Ett beslut om insatser enligt 
LSS är myndighetsutövning och 
förvaltningslagen, avslag ska 
vara skriftliga med anvisning 
hur man överklagar.

Ett avslag bör kunna hänfö-
ras till någon av följande grun-
der; sökande tillhör inte per-
sonkretsen, sökande har inte 
behov av insatsen, sökandes 
behov tillgodoses faktiskt på 
annat sätt.

Resursbrist är inget giltigt 
skäl! I 27 § framgår mer om 
överklagandeprocessen.

I bestämmelsen anges att den 
enskilda ska tillförsäkras goda 
levnadsvillkor till skillnad mot 
skälig levnadsnivå i SoL. LSS 
har en högre ambitionsnivå 
jämfört med SoL. Stöd enligt 
SoL ska vara rimligt. Stöd enligt 
LSS ska vara utmärkt.

Att särskilt beakta är att 
insatserna ska anpassas till 
mottagerens individuella be-
hov!

Alla insatser skall ha en 
aktiverande prägel med syfte 
att även personer med stora 
funktionsnedsättningar ska 
kunna få ett så självständigt liv 

som är möjligt. Att insatserna 
ska vara varaktiga eller som det 
står i 5 § ha kontinuitet innebär 
att tidsbegränsade beslut en-
dast ska ges om insatsen i 
verkligheten är begränsad i tid, 
till exempel ledsagning och 
kontaktperson. 

För övriga insatser ska beslut 
vara tillsvidare och omprövning 
av dessa ska endast ske om 
behovet av insatsen eller insat-
serna har förändras väsentligt.

PARAGRAF 8 
Begäran  
om insats

I denna paragraf markeras 
att LSS bygger på frivillighet. 
Bara om individen begär insats 
kan den ges. Om begäran avser 
barn under 15 år krävs att 
vårdnadshavaren begär insat-
sen.

För unga mellan 15 och 18 år 
finns en gråzon där man i störs-
ta möjliga omfattning ska ta 
hänsyn till personens egna 
viljeyttringar.

8 § Insatser enligt denna lag 
ska ges den enskilde endast om 
han eller hon begär det. Om den 
enskilde är under 15 år eller up-
penbart saknar förmåga att på 
egen hand ta ställning i frågan 
kan vårdnadshavare, god man, 
förmyndare eller förvaltare be-
gära insatser för honom eller 
henne.

När en insats rör ett barn ska 
barnet få relevant information 
och ges möjlighet att framföra 
sina åsikter. Barnets åsikter ska 
tillmätas betydelse i förhållan-
de till barnets ålder och mog-
nad.

8 a § I ett ärende som gäller 
insatser enligt 9 § har den en-
skilde rätt att muntligen vid be-
sök lämna uppgifter inför 
nämnden, om det inte finns sär-
skilda skäl mot det.

Den enskilde ska underrättas 
om sin rätt enligt första stycket.

Denna rätt finns även i SoL, 
dvs. rätten att muntligt framfö-
ra sin sak inför nämnden. Den 
möjligheten har särskilt stort 
värde för personer med funk-
tionsnedsättningar. 

Begäran kan bara nekas om 
framställan är uppenbart 
ogrundad eller att den enskilde 
begär detta flera upprepade 
gånger. Det får inte nekas av 
skäl som ”det saknar värde för 
handläggningen”.  Det omfattar 
bara insatserna i 9 §. Â

TIDS-
BEGRÄN-
SADE  
BESLUT
Att insat-
serna ska ha 
kontinu itet 
innebär att 
tidsbegrän-
sade beslut 
endast ska 
ges om 
insatsen 
i verklig-
heten är 
begränsad 
i tid, som 
ledsagning 
och kon-
taktperson.  
För övriga 
insatser 
ska beslut 
gälla tills 
vidare och 
omprövning 
av dessa ska 
endast ske 
om behovet 
av insatsen 
eller insat-
serna har 
förändrats 
väsentligt.
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LSS har tio speciella insat-
ser som anges i 9 §:

1. rådgivning och annat 
personligt stöd som ställer krav 
på särskild kunskap om pro-
blem och livsbetingelser för 
människor med stora och var-
aktiga funktionshinder,

2. biträde av personlig assis-
tent eller ekonomiskt stöd till 
skäliga kostnader för sådan 
assistans, till den del behovet av 
stöd inte täcks av beviljade 
assistanstimmar enligt 51 kap. 
socialförsäkringsbalken,

3. ledsagarservice,
4. biträde av kontaktperson,
5. avlösarservice i hemmet,
6. korttidsvistelse utanför 

det egna hemmet,
7. korttidstillsyn för skolung-

dom över 12 år utanför det egna 
hemmet i anslutning till skolda-
gen samt under lov,

8. boende i familjehem eller 
bostad med särskild service för 
barn eller ungdomar som behö-
ver bo utanför föräldrahemmet,

9. bostad med särskild servi-
ce för vuxna eller annan sär-
skilt anpassad bostad för vux-
na,

10. daglig verksamhet för 
personer i yrkesverksam ålder 
som saknar förvärvsarbete och 
inte utbildar sig.

RÅD OCH STÖD
Insatsen Rådgivning och 

annat personligt stöd

Råd och stöd ska vara ett 
komplement till insatser inom 
sjukvård, omsorg, undervisning 
etcetera. Insatsen bör därför ut-
gå från varje brukares individu-
ella behov och utformas i sam-
råd med denne. För vissa utfö-
rare har avsaknaden i precise-
ring av insatsen inneburit 
kreativa lösningar som varit 
bra, men för andra används 

bristen på precisering som en 
begränsning.

Med Råd och Stöd tänker vi 
på stödinsatser av en övergri-
pande natur. Insatsen kan vara 
rådgivande och allmänt stöd-
jande och kan ges av experter 
som kurator, sjukgymnast, 
arbetsterapeut, psykolog, 
dietist, talpedagog, läkare med 
flera.

Antalet personer med insat-
sen har minskat. En viktig 
förklaring till det är osäkerhet 
kring vad som ingår. 1998 hade 
22 700 personer Råd och stöd. 
Fem år senare hade antalet 
personer minskat till 11 700. År 
2017 hade antalet minskat 
ytterligare, till 4 100 personer.

Råd och stöd är en viktig 
insats, inte minst när en familj 
precis fått ett barn med funk-
tionsnedsättning. En tidig 
insats är avgörande för barnets 
och familjens framtid.

SÅ TÄNKTE POLITIKERNA
I LSS-propositionen skrev 

socialminister Bengt Wester-
berg: 

”Personer som omfattas av 
den nya lagen skall tillförsäk-
ras rätten till expertstöd. 
Sådant stöd skall kunna ges av 
företrädare för yrkeskategorier 
som t.ex. kurator, psykolog, 
sjukgymnast, förskolekonsu-
lent, talpedagog, logoped, ar-
betsterapeut och dietist. 
Insatserna skall vara ett kom-
plement till habilitering, reha-
bilitering och socialtjänst.”

Det är landstingen som 
ansvarar för Råd och stöd, 
enligt 2 § i LSS, om inget annat 
avtalats. Övriga insatser i 9 § 
svarar kommunerna för. 

När lagförslaget remissbe-
handlades hade några instanser 
andra åsikter. Sex landsting 
ifrågasatte att lagen ska omfatta 

rådgivning och annat personligt 
stöd, med hänsyn till gräns-
dragningsproblem gentemot 
hälso- och sjukvårdslagen och 
till risken för att parallella 
organisationer byggs upp. FUB 
ansåg att begreppen habilite-
ring och rehabilitering ska 
användas i den nya lagen i 
stället för rådgivning och annat 
personligt stöd. Ministern 
motiverade sitt förslag med att 
personer med svåra funktions-
nedsättningar och deras anhö-
riga har en så utsatt situation 
att deras tillgång till komplette-
rande särskilt expertstöd måste 
lagregleras. Denna rätt ska 
tillförsäkra dem kvalificerade 
insatser från flera kompetens-
områden som behövs för att 
underlätta det dagliga livet.

SÅ HÄR FUNGERAR RÅD 
OCH STÖD IDAG

År 2001 fick en särskild 
utredare i uppdrag av regering-
en att utreda bland annat insat-
sen rådgivning och annat per-
sonligt stöd i LSS, då det fanns 
gränsdragningsproblem mellan 
LSS och HSL. I slutrapporten 
SOU 2004:103 konstaterar 
utredaren att tillämpningen av 
råd och stöd efter LSS ikraft-
trädande präglades av 
Socialstyrelsens Allmänna råd, 
1994:1. Råd och stöd ska garan-
tera att personer som tillhörde 
LSS personkrets får sina behov 
tillgodosedda om de inte tillgo-

LEKTION 2:

RÅD OCH STÖD 
PERSONLIG ASSISTANS

I KORTHET 
Tanken med LSS var att de personer som omfat-
tas ska ha rätt till expertstöd. Tyvärr har insatsen 
Råd och stöd minskat kraftigt. Många som behöver 
hjälp saknar därför någon som kan informera, ge 
råd och stödja. Råd och stöd behöver förstärkas.

NYA REG-
LER FÖR 
ANDNING 
och sondmat-
ning skulle ha 
börjat gälla 1 
juli men skjuts 
upp. Orsaken 
är den hårda 
kritiken. Många 
anser att 
förslaget till 
lagändring inte 
var tillräckligt.
Det är osäkert 
om en propo-
sition blir klar 
före riksda-
gens sommar-
uppehåll.

– Anmärk-
ningsvärt att 
regeringen 
inte lyckades 
presenterade 
ett bättre lag-
förslag, säger 
Pia Steensland 
(KD) till Heja-
Olika.
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RÅD OCH STÖD 
PERSONLIG ASSISTANS

doses på annat sätt. Många huvud-
män såg att insatsen kunde inne-
hålla habiliterings- och rehabilite-
ringsåtgärder som ett sätt att 
uppfylla intentionerna i LSS.

Regeringsrättens domar 1997 
försämrade drastiskt förutsätt-
ningarna för att använda råd och 
stöd. En dom avsåg rätten till 
logopedbehandling och den andra 
rätten till teckenspråksundervis-
ning.

Regeringsrättsdomarna följde 
strikt lagtexten och motiveringar-
na i propositionen om LSS, och 
fastställde att habilitering/rehabi-
litering INTE ingår i rådgivning 
och annat personligt stöd, utan 
ingår istället i det ansvar landsting-
en har för habilitering/rehabilite-
ring enligt HSL.

Många åtgärder som före 1997 
kunde ingå i Råd och stöd betrak-
tas numera som HSL-insatser och 
innehållet i Råd och stöd har be-
gränsats. Insatsens värde som 
komplement har därför blivit 
mindre, och brukarnas möjlighet 
till inflytande och självbestämman-
de har försämrats. Det är tveksamt 
om dessa förändringar överens-
stämmer med syftet med LSS. Det 
är dock uppenbart att Råd och stöd 
enligt LSS har många likheter med 
habilitering och rehabilitering 
enligt HSL. För att skapa god 
kvalitet i insatsen Råd och stöd 
behöver stödet ofta ges i en sam-
manhållen kedja av medicinska, 
psykologiska, sociala och pedago-
giska åtgärder.

Regeringsrättens domar skärpte 
vikten av att göra en gränsdragning 
mellan dels habilitering eller an-
nan hälso- och sjukvårdsinsats 
enligt HSL, dels rådgivning och 
annat personligt stöd enligt LSS. 
Det har resulterat i en osäkerhet 
som har lett till att insatsen mins-
kat avsevärt.

År 2008 presenterade LSS-
kommittén sina förslag i 
betänkandet ”Möjlighet att 

leva som andra”.  När det gällde 
insatsen råd och stöd föreslog 
kommittén att den skulle benäm-
nas ”Särskilt expertstöd” för att 
tydligare avgränsas mot annat 
personligt stöd. Insatsens kärna 
skulle vara kunskapsstöd åt den 
enskilde. Det ansågs inte innebära 
någon förändring av insatsens 
innehåll i praktiken, men LSS-
kommittén hänvisade bland annat 
till intervjuer med personal och 
brukare som kommit fram till att 
två aspekter av stödet betyder 

särskilt mycket, hjälp med myndig-
hetskontakter, till exempel för att 
få andra LSS-insatser eller vård 
och rehabilitering, och att ha ett 
”bollplank” att diskutera olika 
frågor med och vända sig till vid 
behov. Förslagen ledde dock inte 
till någon förändrad eller komplet-
terad lagstiftning.

IDAG ÄR INSATSEN underutnyttjad 
och behöver utvecklas för att svara 
mot de behov som finns. Det gäller 
bland annat de behov som finns hos 
personer som har ett stort behov av 
stöd och hjälp från logoped, fysiote-
rapeut, kurator och arbetsterapeut. 
En samordnande och informerande 
roll saknas i insatsen. Trots att den 
enskilde många gånger både har en 
individuell plan och en SIP, samord-
nad individuell plan, så har man 
behov av stöd med samordning för 
att få en överblick och ett kontinu-
erligt stöd. Många personer med 
funktionsnedsättning och deras 
närstående saknar en adekvat 
samtalspartner som kan informera, 
stötta samt rådfrågas.

Att insatsen råd och stöd inte 
tillämpats i enlighet med lagens 
ursprungliga syfte innebär stora 
problem för många enskilda och 
deras närstående. Inte sällan 
hamnar berörda personer mellan 
stolarna, och ingen tar ansvar för 
deras behov. Tillämpningen varie-
rar mellan olika landsting vilket 
leder till rättsosäkerhet. 
Förskjutningen, att hänföra allt fler 
åtgärder till HSL, ökar möjligheten 
för huvudmannen att bestämma 
och definiera omfattningen och 
utformningen av insatsen vilket 
skapar ytterligare osäkerhet. 
Insatsen kan då också nekas den 
enskilde, utan att man har möjlig-
het till rättslig prövning.

Råd och stöd  
behöver utvecklas

Funktionshinderrörelsen beto-
nar att insatsen råd och stöd be-
hövs för att personer med omfat-
tande funktionsnedsättningar ska 
uppnå goda levnadsvillkor och få 
möjlighet att delta i samhällslivet i 
enlighet med LSS ursprungliga 
intentioner. Det är av stor vikt att 
insatsen kan användas både som 
ett kvalitativt och kvantitativt 
komplement till habiliterings- och 
rehabiliteringsinsatser enligt HSL. 
Enligt rörelsens mening borde det 
inte uppstå några problem i gräns-
dragning gentemot sjukvårdande 
behandling enligt HSL, eftersom 
det ska föreligga ett behov med 

08-580 813 40    www.misa.se
info@misa.se

Göran 
”Min första praktik var 
på en elektronikfirma.

Nu arbetar jag som 
föreläsare.”

Behöver du stöd 
för att komma ut  
i arbetslivet? 
Misa erbjuder:

 ● En daglig verksamhet 
på en arbetsplats som 
passar just dig

 ● En sysselsättning på 
en arbetsplats som 
passar just dig

 ● Stöd till dig som är 
hemmasittare
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direkt anknynyn tning till fufuf nk-
tionsnedhindret föföf r att insats
enligt § 9 p.1 ska beviljljl as.
Rörelsen anser att det behövs
en infofof rmationssatsning föföf r
stöd i tillämpningen avava denna
insats. Förutsättningarna föföf r
personer med fufuf nktionsned-
sättningar är avava sevärt annor-
lunda jämföföf rt med andra.
Denna särskilt anpassade insats
är därföföf r synnerligen befofof gad
föföf r att motvtvt erka konsekvkvk enser-
na avava fufuf nktionsnedsättning.

Eftftf ersom lagstiftftf ningens
intentioner urholkats och att
rättspraxis resulterat i en allt
mer restriktiv tillämpning, ser
fufuf nktionshinderrörelsen ett
behov avava att föföf rtytyt dliga lagstiftftf -
ningen så att lagens ursprungli-
ga syftftf e kan säkerställas.

En kommentar

Det diskukuk terades i senaste
LSS-utredningen om huvuvuv d-
mannaskap, att det vore en
föföf rdel med endast en huvuvuv dman
föföf r LSS. Jag vill påpeka att med
insatsen Råd och stöd så är
fifif nns det idag tre olika huvuvuv d-
män.

PERSONLIG ASSISTANS
Insatsen biträde av  

personlig assistent eller 
ekonomiskt stöd till  
skäliga kostnader  

för sådan assistans

Personlig assistans är den
LSS-insats sommer än någon
annan har överstigit vad utred-
ningar och lagstiftftf are föföf rvänta-
de sig.

IfAfAf (Intressegruppen föföf r
assistansberättiga)skriver:

”P”P” ePeP rsrsr onliggigi asasa sisisi tatat ns har
inini neburit en myymym ckckc et stotot r föföf rörö -
ändrdrd inini ggngn föföf rörö månggngn a ppersrsr onersrsr
livivi . Det brukar ibibi lalal nd kalllll alal sasa föföf rörö
en frfrf ihihi etstst rerer fofof rmrmr ,m,m föföf rörö deded t var
föföf rörö srsr t ggenom LSSSSS -lalal ggaga stififi tftf ntnt inini ggngn en
som ppersrsr oner med omfafaf ttatat ndeded
fufuf nktioioi nsnedsdsd ättntnt inini ggngn fifif cici k
möjjöjö ljlj iggigi hghg et att besese tätät mmamed
vadman vilili llll ha hjjhjh äjäj lpplpl ,p,p ppå vilklkl et
sätt ochchc av vem. Genom deded n
ppersrsr onliggigi a asasa sisisi tatat nsen kanman
lelel va sitt livivi ppå deded t sätt somman
sjjsjs äjäj lvlvl villlll .l.l ””

Ökar eller minskar personlig
assistans enligt LSS? Enligt
vissa medier och politiker ökar
personlig assistans ”okontrolle-
rat” och ”lavava inartat”. En del
talar om ”galopperande kostna-
der”.

ViViV ssa intresseorganisationer
talar om en ”övervältring” avava
kostnader frfrf ån Försäkrings-
kassan till kommunerna.
Intresseorganisationer föföf r de
som har assistans, och föföf retag
som utföföf r tjtjt änsterna, uppger
dock en minskning föföf r antalet
personer som fåfåf r personlig
assistans genom Försäkrings-
kassans restriktivare bedöm-
ning.

Sifffff rfrf orna är tytyt dliga; frfrf ån
januari 2016 till december 2018
har antalet personer med assis-
tansersättning minskat frfrf ån
16 119 personer till 14408
personer, en minskning med
1711 personer eller med 11
procent på tre år. Samtidigt
ökar Sveriges befofof lkning med
drygygy t en procent per år.

Kostnadsökningen 

Ökningen beror inte på
antalet personer, utan på en
ökning avava antal timmar per
person, samt inflflf ationen.

Personlig assistans har alltså
inte ökat eller minskat i någon
högre grad under de senaste tio
åren. 2008 var antalet personer
i princip lika många som idag!
Antalet timmar har däremot
ökat med snitt 2 timmar per
vecka och år, dvs. med knappt 2
procent per år. Schablonen pris
per timme har ökat med 2,5
procent per år.

Sammantaget varken okon-
trollerat eller lavava inartat!

Vad säger lagen  
och politikerna?

Rätten till personlig assis-
tans eller ekonomisk ersättning
regleras i LSS och är avava sedd föföf r
personer med svåra fufuf nktions-
nedsättningar.

Socialföföf rsäkringsbalkens
kapitel 51 reglerar assistanser-
sättningen om behovet är mer
än 20 timmar per vecka.

VaVaV d personlig assistans
innebär fifif nns föföf rtytyt dligat i
paragrafefef rna 9 a-9 d i LSS.

Paragrafefef rna 9 a och 9 b
handlar om rätten till personlig
assistans och utfofof rmningen avava
insatsen.

9 a §MeMeM d ppersrsr onliggigi asasa sisisi tatat ns
enliggigi t 9 § 2 avsvsv esese ppersrsr onliggigi t ut-
fofof rmrmr at stötöt d som ggesese av ett be-
ggrärär nsat antatat l ppersrsr oner åt deded n
som ppå ggrund av stotot rarar ochchc var-
aktiggigi a fufuf nktioioi nshshs inini deded r behöver
hhjjhjh äjäj lpplpl med sinini ppersrsr onliggigi a hyyhyh -
ggieiei n,n,n måltltl ididi eded r,r,r att kläläl av ochchc ppå

siggigi ,g,g att kommunicici erarar med an-
drdrd arar elllll elel r annan hjjhjh äjäj lpplpl som föföf rörö -
utstst ättetet r inini ggngn åendeded kunsksks appapa er
om deded n fufuf nktioioi nshshs inini drdrd arar deded
(gg(g( rundldld äläl ggägä gggggggg andeded behov)v)v .

Den som har behov avava per-
sonlig assistans föföf r sina grund-
läggande behov har ävävä en rätt
till insats enligt 9 § 2 föföf r andra
personliga behov om behoven
inte tillgodoses på annat sätt.

Både rätten till personlig
assistans och assistansersätt-
ning gäller sedan 2001 ävävä en
eftftf er att personerna fyfyf llt 65 år
(paragraf 9 b). Paragrafefef rna 9 c
och 9 d tillkom 2012 eftftf er den
så kallade ”Fuskukuk tredningen”
2011, offfff ifif ciellt föföf r att stävävä jvjv a
fufuf sket men kanske lika mycket
föföf r att begränsa kostnadsök-
ningen.

Begreppet personlig assis-
tans innebär att det ska vara
frfrf åga om ett personligt stöd
knutet till en enskild person
och fifif nnas tillgängligt under
alla tider då behov fifif nns.
Personlig assistans ska utföföf ras
avava ett begränsat antalassisten-
ter knutna till den enskilde
personen.

ViViV ssa grundläggande hjhjh älp-
behov ska föföf religga föföf r att man
ska vara berättigad. Alla behov
behöver inte föföf religga samti-
digt.

AtAtA t enbart föföf rmå (pusha) en
person att tillgodose dessa
behov berättigar inte till per-
sonlig assistans.

Insatsen ska vara föföf rbehål-
len personer med svåra fufuf nk-
tionsnedsättningar med integri-
tetsnära behov.

I LSS-propositionen föföf re-
slogs att personer som inte fyfyf llt
65 år och som bor i eget boen-
de, servicehus eller hos fafaf miljljl
eller anhörig ska kukuk nna erhålla
en statlig ersättning, så kallad
assistansersättning. Assistans-
ersättning är avava sedd att täcka
kostnader föföf r personlig assis-
tans och ska kukuk nna lämnas till
personer som har behov avava
personlig assistans föföf r sin
dagliga livsföföf ring under i ge-
nomsnitt mer än 20 timmar per
vecka. Försäkringskassan fifif ck
ansvaret.

I propositionen skrevs ett
föföf rslag om en särskild lag om
assistansersättning, LASS.
LASS upphörde och ersattes
2011 avava Socialföföf rsäkrings-
balkens kapitel 51. Utföföf randet
med mera avava personlig assis-

Vi hjälper dig om du behöver 
överklaga ett LSS-ärende!

PERSONSKADE
FÖRBUNDET RTP

•	 Vi har inga knappval på telefonen.

•	 Vi svarar inom 30 sekunder.

•	 Du kommer direkt fram till en person som 

kan hjälpa dig med alla dina ärenden.

Telefon: 010-490 09 91 www.unikforsakring.se

Bil- och boendeförsäkringar 

som alla kan teckna!

CARL
GRUNE-
WAWAW LD
OM PER-
SONLIG
ASASA SIS-
TATAT NS
”Det finns
ingen insats
som är så
välkommen
och som
trä�ar så
rätt, nämli-
gen möjlig-
görandet av
självstän-
dighet och
självbestäm-
mande.”

BOENDE-
STÖD
efterlyses av
SKL, Sveriges
kommuner och
landsting, som
en ny insats i
LSS. I maj 2019
krävde SKL:s
vd Vesna Jovic
(bilden) detta
i ett brev till
regeringen.

QR-kokok deded n
inini nehålllll elel r
läläl nk titit lili llll artitit -i-i
kekek lnlnl .
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tans regleras nu i LSS. Kontroll
och tillsyn görs som föföf r övriga
LSS avava IVO, Inspektionen föföf r
vård och omsorg.

Socialförsäkringsbalken 
om assistansersättning

1 § I kapitel 51 fifif nns bestäm-
melser om

- rätten till assistansersätt-
ning i 2-6 §§,

- föföf rmånstiden i 7 och 8 §§,
- beräkning avava assistans-

ersättning i 9-11 §§,
- omprövning vid ändrade

föföf rhållanden i 12 och 13 §§,
- utbetalning avava assistans-

ersättning i 14-19 §§,
- återbetalning avava assistans-

ersättning i 20 §,
- samvmvm erkan med kommunen

i 21-23 §§, och
- uppgiftftf sskykyk ldighet i 24 §.

Assistans från  
Försäkringskassan  
– så funkar det idag

Den som är berättigad till
personlig assistans föföf r grund-
läggande behov och det översti-
ger 20 timmar per vecka, kan
erhålla hjhjh älp ävävä en föföf r andra
personliga behov,v,v om de inte
tillgodoses på annat sätt.
Assistansen kan ges avava assis-
tenter som är anställda avava
kommunen, kooperativa föföf retag
eller privata föföf retag. Den assis-
tansberättigade kan anställa
sina egna assistenter i ett eget
föföf retag.

Omfafaf ttningen avava stödet bör
vara så att den enskildes hela
behov avava stöd omfafaf ttas, ävävä en de
behov som inte i sig sjsjs älv berät-
tigar till personlig assistans.
Dock ingår inte stödinsatser
som inte görs tillsammans med
brukaren, exempelvis städning,
inköp och liknande. Man kan fåfåf
rätt till dubbelassistans om
vissa villkor uppfyfyf lls. ÄvÄvÄ en en
föföf rälder kan anställas som
personlig assistent föföf r uppgif-f-f
ter utanföföf r sitt ordinarie föföf räld-
raansvar.

Kommunen har alltid det
yttersta ansvaret föföf r personlig
assistans enligt LSS, men ävävä en
föföf r assistansersättning enligt
Socialföföf rsäkringsbalken kapitel
51. Till exempel är kommunen
skykyk ldig att tillhandahålla assis-
tansen om brukaren så önskar.

Kommunen har ävävä en det
övergripande fifif nansiella ansva-
ret ävävä en om Försäkringskassan
normalt betalar ut assistanser-
sättningen.

Skäliga kostnader föföf r assis-
tans är desamma föföf r kommu-
nen som de schablonbelopp
som anges i Socialföföf rsäkrings-
balken. Kommunen fåfåf r således
ta ut avava gvgv iftftf frfrf ån den enskilde på
samma belopp som denne
erhåller frfrf ån Försäkrings-
kassan.

Personlig assistans är den
insats som ökat mest sedan
inföföf randet avava LSS 1994. Antalet
personer har ökat frfrf ån LSS-
propositionen beräkning år
1993 om 7 000 personer till föföf r
närvarande ca 19 000 personer.
Kommunen har alltid fifif nansie-
ringsansvaret föföf r de föföf rsta 20
timmarna per vecka. Om behov

Vi hjälper dig om du behöver 
överklaga ett LSS-ärende!

Anslutna organisationer:

PERSONSKADE
FÖRBUNDET RTP

Med juristhjhjh älp ökar dina chanser att fåfåf rätt i domstolen om du
råkar i tvtvt ist i ett LSS-ärende.Men juridiska ombud kan bli mycket
kostsamma.Har du din hemföföf rsäkrkrk ing hos oss hjhjh älper vi dig med
ett juridisktktk ombud om du skukuk lle råka i tvtvt ist i ett LSS-ärende.

Något som annars oftftf a är undantaget i hemföföf rsäkrkrk ingen.
Ring oss idag så berättar vi mer!

•	 Vi har inga knappval på telefonen.

•	 Vi svarar inom 30 sekunder.

•	 Du kommer direkt fram till en person som 

kan hjälpa dig med alla dina ärenden.

Telefon: 010-490 09 91 www.unikforsakring.se

Bil- och boendeförsäkringar 

som alla kan teckna!

I KOKOK RTHET
Personlig assistans ger tydligast möjlighet till
självbestämmande och delaktighet. Insatsen är
unikt e�ektiv och trä�säker,r,r då den fångar upp
många olika individuella behov.
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av fler än 20 timmar föreligger och 
att Försäkringskassan godkänt rätten 
till assistansersättning betalar 
Försäkrings kassan ut denna ersätt-
ning.

I övriga nordiska länder är motsva-
rande insatser starkt begränsade. I 
Danmark finns ca 2 000 brukare med 
ca 100 timmar per vecka. I Norge 
finns ca 3 000 brukare med ca 33 
timmar per vecka. I Finland finns ca 
11 000 brukare med mindre än 25 
timmar per vecka. Sverige är således 
ett föregångsland även avseende 
personlig assistans.

Socialstyrelsen betonar att per-
sonlig assistans inte bara har innebu-
rit stora förbättringar för enskilda, 
utan också är ett kostnadseffektivt 
sätt att ge stöd. Sommaren 2008 
släppte Socialstyrelsen rapporten 
”Personlig assistans ur ett samhälls-
ekonomiskt perspektiv” där man 
lyfter fram en rad ofta förbisedda 
fördelar med personlig assistans. 
Rapporten skriver att hemtjänst 
kostar cirka 70 procent mer per 
brukartimme än personlig assistans. 
Detta beror på att endast cirka hälf-
ten av hemtjänstens tid tillbringas 
hos brukaren, resten går till resor och 

annan kringtid. Vidare betonar rap-
porten att stöd i gruppboende eller i 
annan verksamhet är mindre flexibelt 
och kräver investeringar i särskilda 
bostäder.

Socialstyrelsen sammanfattar de 
samhällsekonomiska fördelarna så 
här i rapporten från 2008:

”Personlig assistans bidrar i myck-
et hög grad till att personer med svå-
ra funktionsnedsättningar kan delta 
i samhällslivet och bestämma över 
sitt liv. Stödet är individuellt utfor-
mat och assistansen tillgodoser flera 
olika stödbehov. Personlig assistans 
har gjort det möjligt för anhöriga att 
både förvärvsarbeta utanför hemmet 
och få betalt för det utförda omsorgs-
arbetet.

Föräldrar till barn med assistans-
ersättning har i mindre utsträckning 
än andra sjukpenning, arbetslöshets-
ersättning, bostadsbidrag och ekono-
miskt bistånd (socialbidrag).” 

DEBATTEN IDAG
I den LSS-utredning som presente-

rades i januari 2019, liksom den 10 år 
tidigare 2008, var målet från respek-
tive rege ring, röd som blå, att minska 
kostnaderna för assistansersättning-

en. År 2016 bad rege ringen dessutom 
Försäkrings kassan att minska ök-
ningen av antalet timmar per vecka i 
densamma.

DET VAR ATT skadeskjuta en bra lag, 
utan att göra en riktig lagändring, 
vilket tar tid och dessutom hotas av att 
avslås. Reaktionerna från funktions-
hinderrörelsen blev och är fortfaran-
de hårda.  

Rörelsen dom över senaste LSS-
utredning är: ”kasta den i pappers-
korgen”. Så här sammanfattar 
Funktionsrätt Sverige:

Sammantaget ser vi att LSS-
utredningen vill begränsa, inskränka 
och splittra upp den för många livs-
avgörande insatsen personlig assis-
tans. Detta går stick i stäv med de in-
tentioner som stadgas för LSS då för-
slagen bortser från individens behov 
av ett övergripande och heltäckande 
stöd under självbestämmande. 

Flera svenska och utländska stu-
dier visar att de som har personlig as-
sistans upplever att insatsen ger dem 
ökat inflytande och självbestämman-
de i vardagen och ökad delaktighet i 
sociala sammanhang samt i samhäl-
let i stort.

Ståstöd  
R82 Meerkat
Vårt senaste tillskott till Juniorfamiljen är ståstödet R82 Meerkat – 
ett ståstöd som erbjuder ett enkelt stående med stöd på rätt nivå!. 

Det har aldrig varit enklare!
Den breda basplattan tillåter ett brett stående vilket lämpar sig 
väl till barn med exempelvis ståskal. Tack vare snabbspännen kan 
tillbehören monteras och justeras snabbt och säkert för individuell 
inställning – för både stöd och rörelse. 

När Meerkat är utrustad med en gunga får barnet unika 
möjligheter att röra sig framåt/bakåt i en gungande rörelse, vilket 
utmanar barnets bålkontroll.

Läs mer på etac.se

FK_1902_s32-89_lss-skolan_v06.indd   44 2019-05-21   13:09



45   FÖRÄLDRAKRAFT  NR 2, 2019

✃

Leva & Fungera är Nordens största mässa för hjälp-
medel och tillgänglighet och hålls på Svenska Mässan i 
Göteborg. 

Leva & Fungera är Nordens största mässa för hjälp-
medel och tillgänglighet och hålls på Svenska Mässan i 
Göteborg. 

Humanas 
familjedagar
Nu öppnar vi upp våra populära familje-
dagar även för dig som inte är kund hos 
Humana, men som har personlig 
assistans.

Vill du också uppleva en dag fylld av 
aktiviteter, lek och glädje? 

I sommar besöker vi Kolmården, Skånes 
djurpark, Astrid Lindgrens värld, Liseberg, 
Furuvik, Borås djurpark och Kolmården.

Läs mer och anmäl dig på 
humana.se/familjedagar

PERSONLIG ASSISTANS ÄR den insats som tydli-
gast ger uttryck för handikappreformens 
intention om rätten till självbestämmande och 
inflytande ska möjliggöra delaktighet och ge 
förutsättningar att leva som andra i samma 
ålder. 

Det fina med personlig assistans är att den 
är just personlig. Individen och hjälpbehovet 
styr utformningen vilket gör att insatsen har en 
unik effektivitet och träffsäkerhet då den 
enskilde förfogar över insatsen och fångar upp 
flera behov i som ryms inom en och samma 
insats. 

Undertecknad anser inte att assistansrefor-
men behöver ”moderniseras”.  När reformen in-
fördes år 1994 var det en revolution som gav 
eko i hela världen. Sverige sågs som ett före-
gångsland gällande stöd till personer med 
funktionsnedsättning. 

LSS stämmer än i dag väl överens med 
innehållet i centrala riktlinjer som har tillkom-
mit efter LSS, exempelvis FN-konventionen 
om rättigheter för personer med funktionsned-
sättningar som trädde i kraft i Sverige år 2009. 

LSS är fortfarande en av den svenska välfär-
dens mest framsynta och kostnadseffektiva 
insatser, som väl svarar mot medborgarnas 
behov – när de behöver den. Regeringen bör ta 
tillfället i akt och säkerställa rätten till ett 
personligt utformat stöd, och därmed ge den 
enskilde rätt att ha makten över sitt eget liv. Â

Ståstöd  
R82 Meerkat
Vårt senaste tillskott till Juniorfamiljen är ståstödet R82 Meerkat – 
ett ståstöd som erbjuder ett enkelt stående med stöd på rätt nivå!. 

Det har aldrig varit enklare!
Den breda basplattan tillåter ett brett stående vilket lämpar sig 
väl till barn med exempelvis ståskal. Tack vare snabbspännen kan 
tillbehören monteras och justeras snabbt och säkert för individuell 
inställning – för både stöd och rörelse. 

När Meerkat är utrustad med en gunga får barnet unika 
möjligheter att röra sig framåt/bakåt i en gungande rörelse, vilket 
utmanar barnets bålkontroll.

Läs mer på etac.se

Koll på ATL 
och karens!

Trygga framtiden, 
skaffa Primass idag.

Chansa inte, med Primass får du koll på ATL 
och karensavdrag! Trött på oförutsedda pris-
höjningar och dolda avgifter? Med Primass 
planerar du framåt och vet alltid vad du ska 
betala. För mer information, besök oss på 
www.primass.se eller kontakta oss direkt.

Andreas Björk
070 417 54 71 

andreas.bjork@primass.se
www.primass.se

Kontakt:
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LEKTION 3:

LEDSAGARE OCH 
KONTAKTPERSON

Båda insatserna har mins-
kat de senaste åren. 
Ledsagar service har 

minskat med drygt 20 procent 
på 10 år, justerat för befolk-
ningsökningen blir det över 30 
procent. För kontaktperson kom 
minskningen efer en topp år 
2016 på 19�600 personer till 
19�300 personer år 2018, det vill 
säga 1,5 procent på två år. Av 
totala LSS-kostnader utgör 
insatserna 1,6 procent.

Insatserna har som mål att 
bryta den enskildes isolering 
och möjliggöra externa kontak-
ter samt deltagande i samhäl-
lets utbud av fritidsaktiviteter. 
Tyvärr ser vi att kommunerna 
begränsar dessa insatser allt 
mer. Till exempel har man, med 
viss hjälp av förvaltningsrätter-
na, bestämt att de som bor i 
gruppbostad inte ska ha ledsag-
ning eller kontaktperson.

Ett annat problem är att 
kommuner inte behöver betala 
ledsagares utgifter, efter en 
dom i HFD, vilket ungefär var 
femte kommun idag utnyttjar.

Länsförbundet FUB Stock-
holms undersökningar visar att 
skillnaderna mellan kommu-
nerna är stora, trots att samma 
lag gäller. Antalet LSS-domar i 
förvaltningsrätterna har tre-
dubblats sedan år 2010. Många 
av dessa avser ledsagare eller 
kontaktperson.

LEDSAGAR SERVICE
Insatsen ledsagar - 

service, § 9.3

Ledsagarservice är en viktig 

insats för att kunna delta i det 
allmänna samhällslivet. Detta 
stöds också av FN-konven-
tionen om rättigheter för perso-
ner med funktionsnedsättning.

De begränsningar som in-
förts både vad gäller kostnader 
och avstånd (resor) har skapat 
frustration hos intresseorgani-
sationerna, som vill få tillbaka 
ursprungstankarna i LSS.

SÅ TÄNKTE POLITIKERNA
Ledsagarservice utvecklades 

ursprungligen för synskadade, 
och fanns redan före LSS, både i 
omsorgslagen och i socialtjänst-
lagen. Handi kapp utred ningen 
ville att den skulle ingå i ”tids-
bunden hemtjänst” och fortsät-
ta i socialtjänstlagen. Ministern 
ville dock annorlunda. Bengt 
Wester berg skrev:

Insatsen ledsagarservice 
lämnas som ett led i strävande-
na att underlätta för den en-
skilde att ha kontakter med an-
dra. För personkretsen i denna 
lag skall ledsagarservice ges en-
ligt denna bestämmelse om han 
begär det och inte enligt social-
tjänstlagen.

Avsikten är att den enskilde 
skall få hjälp med att komma ut 
bland andra människor, exem-
pelvis ledsagning för besök hos 
vänner eller vid deltagande i 
kulturlivet. Ledsagarservicen 
syftar till att bryta den isole-
ring som ofta blir följden av ett 
omfattande funktionshinder. 
Insatsen bör ha karaktären av 
personlig service och anpassas 
efter de individuella behoven.

SÅ FUNGERAR DET IDAG
Under senare år har kommu-

nerna begränsat insatsen ledsa-
gare på olika sätt. En begräns-
ning är att kommunerna enligt 
en dom i HFD från 2011 (HFD 
2011 ref 8) inte behöver betala 
ledsagarens omkostnader. En 
annan begränsning är att HFD i 
en annan dom från 2011 (HFD 
78-11) har nekat rätt till ledsa-
gare för utlandsresa.

Ett större problem är att 
många kommuner i egna ”rikt-
linjer” har bestämt att ledsaga-
re inte beviljas för personer 
som bor i gruppbostad. De 
anser att denna insats ska 
utföras av gruppboendets 
personal. Vad jag ser finns 
ingen prejudicerande dom om 
detta i HFD. Det finns en dom i 
HFD från 2011 (HFD 2011 ref 
62) att om du har personlig 
assistans kan du inte få ledsaga-
re.

Med dessa begränsningar har 
insatsen ledsagarservice blivit 
skadeskjuten. I undersökning-
ar, som Länsförbundet FUB i 
Stockholm gjort, om utfall av 
domar i förvaltningsrätterna 
från 2011 avseende ledsagare så 
har den enskilde bara fått 
positivt utfall i 2 av 10 domar.

I Socialstyrelsens kartlägg-
ning år 2015 heter det:

”Ledsagarservice är den in-
sats som i de genomgångna 
riktlinjerna innehåller flest av-
gränsningar. Det är mer än 50 
procent av riktlinjerna som 
innehåller avgränsningar för 
denna insats. Dessa begränsan-
de riktlinjer kan handla om ål-
dersbegränsningar, geografis-
ka begränsningar, timbegräns-
ningar, begränsningar vad det 
gäller ledsagarens kostnader 
och inte minst begränsningar i 
hur man får kombinera ledsa-
garservice med andra LSS in-
satser. Riktlinjerna kan också 

Insatserna Ledsagarservice och Kontakt- 
 person är förhållandevis små, både i antal 
personer och i kostnader. Antalet personer 
som har ledsagare är cirka 7 500, och för 
kontaktperson drygt 19 000. 

NYA LSS-
UTRED-
NINGEN
föreslår en 
ändring:  
att kontakt-
person ska 
kunna delas 
av flera. Ett 
litet märkligt 
förslag då 
det på det 
sättet blir 
en kollektiv 
aktivitet.

ALLA 
ARTIKLAR 
OM  
den senaste 
LSS-utred-
ningen (som 
lades fram i 
januari 2019) 
finns samlade 
på hejaolika.
se/lss-utred-
ningen

QR-koden 
innehåller 
länk.
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LEKTION 3:

LEDSAGARE OCH 
KONTAKTPERSON handla om åldersbegränsning-

ar/föräldraansvar och schablo-
ner istället för att man utgår 
ifrån den enskildes individuella 
behov. Behoven hos varje en-
skild person är ofta komplexa 
och låter sig inte beskrivas i 
schabloner eller typfall. 
Ytterligare begränsningar kan 
vara att man endast beviljas 
stöd under själva förflyttning-
en från punkt A till punkt B”. 

Funktionsrätt Sverige har i 
en analys konstaterat att det 
inte finns något stöd i lagstift-
ningen för generella begräns-
ningar av ledsagarservicen till 
exempelvis närmiljön eller ett 
visst antal timmar eller tillfäl-
len. Det är situationen och 
behovet som ska vara avgöran-
de för hur insatsen ska utfor-
mas och vem som kan vara 
lämplig som ledsagare. Om 
kommunala riktlinjer innehål-
ler avgränsningar och är formu-
lerade så att de riskerar att bli 
styrande finns därför en uppen-
bar risk att kommunerna inte 
gör en individuell bedömning av 
den enskildes behov. Om kom-
munala riktlinjerna ska finnas 
som stöd för utredning av 
behov måste dessa vara förenli-
ga med lagtext, förarbeten och 
rättspraxis.

KONTAKTPERSON
Insatsen kontakt- 

person, § 9.4

Den viktigaste uppgiften för 
en kontaktperson är att bryta 
den isolering som ofta drabbar 
den som har funktionsnedsätt-
ning och att tillföra kontakter 
utanför den normala kretsen av 
familj och personal.

Kontaktpersonen ska vara en 
”god vän” som underlättar för 
personen att få ett självständigt 
liv utanför sitt normala boende 
eller arbete/daglig verksamhet.

Den enskilde ska ha stor 
påverkan på vem som ska vara 
kontaktperson genom eget val. 
Kommu nens roll är på grund av 
uppdragets natur huvudsakli-
gen att vara en förmedlare av 

kontaktpersoner och att aktivt 
arbeta för att få män niskor att 
engagera sig som kontaktperso-
ner.

SÅ TÄNKTE POLITIKERNA
I en specialmotivering skrev 

socialminister Bengt Wester-
berg om ledsagarservice:

Biträde av en kontaktperson 
är en insats som kan komma i 
fråga både enligt den nuvaran-
de omsorgslagen och social-
tjänstlagen. Någon förändring 
av begreppet kontaktperson i 
förhållande till vad som menas 
därmed i omsorgslagen är här 
inte avsedd. En kontaktperson 
skall vara en medmänniska. 
Såsom närmare utvecklats i den 
allmänna motiveringen bör in-
satsen ses som ett icke professi-
onellt stöd som ges av en män-
niska med stort engagemang 
och intresse för andra människ-
or. Något krav på särskild yr-
keskompetens bör inte ställas.

En viktig uppgift för kon-
taktpersonen skall vara att bry-
ta den funktionshindrades iso-
lering genom samvaro och ge-
nom hjälp till fritidsverksam-
het. Kontaktpersonen kan också 
ge råd till eller vara förespråka-
re för den funktionshindrade i 
olika situationer som inte är av 
så komplicerad natur att t.ex. 
god man eller juridisk expertis 
bör anlitas. Någon särskild 
form för uppdraget bör inte fin-
nas, såsom t.ex. rapporterings-
skyldighet till huvudmannen.

SÅ FUNGERAR DET IDAG
Kontaktperson får en viss, 

låg ersättning från kommunen. 
Trots detta har rätten till kon-
taktperson under senare år 
begränsats, precis som ledsa-
garservice.

Möjligheten att ha kontakt-
person när man bor i gruppbo-
stad är idag, i princip, obefintlig 
på grund av rättspraxis från 
kammarrätterna. Motiveringen 
är att en person som bor i 
gruppbostad inte kan anses 
vara socialt isolerad. I förarbe-
tena står det dock inte att detta 
ska vara ett krav.

En person med utvecklings-
störning eller autism som bor i 
gruppbostad kan i allra högsta 
grad bli socialt isolerad och ha 
behov av kontaktperson. 
Gruppaktiviteter kan också 
vara svårt för en person med till 
exempel autism, men gruppak-

tiviteter är många gånger det 
enda som erbjuds på gruppbo-
stad eftersom det inte finns 
personal så det räcker till indi-
viduella aktiviteter.

Jag har dessutom svårt att se 
att personal kan ersätta kon-
taktpersonen som en god vän. 
Det blir en konstig samman-
blandning av uppgifter för den 
anställde.

FACEBOOK , ETT SKÄL ATT 
AVSLÅ KONTAKTPERSON?

Ett exempel som jag inte vill 
undanhålla er, då det är så 
absurt: 137 vänner på Facebook 
– skäl att avslå kontaktperson!

Det låter otroligt, men en 
kommun har överklagat till 
kammarrätten för att få det 
prövat om en person kan anses 
socialt isolerad när han har 137 
vänner på Facebook. Kommu-
nen skriver: ”Frågan i målet 
gäller framför allt hur isolering 
ska definieras i ett allt mer 
digitaliserat samhälle där 
ungdomar, och även äldre, 
umgås mycket med andra 
människor via sociala medier 
och olika chatsidor.”

I FUB:s undersökningar om 
utfall av domar i förvaltnings-
rätterna från 2011 och 2013 om 
kontaktperson har den enskilde 
bara fått positivt utfall i 2 av 10 
domar år 2011 men bara 1 av 10 
år 2013. Mörkertalet för de som 
inte ens orkar processa är 
mycket stort. 

Rättspraxis rörande insat-
sen kontaktperson har 
förändrats så att lagens 

intentioner urholkats över tid.  
Den negativa utvecklingen är 

inte förenlig med lagens inten-
tioner. Det finns inget avgöran-
de från HFD om rätten till 
kontaktperson. Det finns inte 
något stöd i lagstiftningen för 
generella begränsningar av 
kontaktperson till exempelvis 
ett visst antal timmar eller 
tillfällen. Det är den specifika 
situationen och behovet som 
ska vara avgörande för hur 
insatsen ska utformas och vem 
som kan vara lämplig som 
kontaktperson. 

Om kommunala riktlinjer 
omfattar avgränsningar och är 
formulerade så att de riskerar 
att bli styrande, uppstår en 
uppenbar risk att kommunerna 
inte gör en individuell bedöm-
ning av den enskildes behov. Â

I KORTHET 
Ledsagare och kontaktperson har som mål att bry-
ta den enskildes isolering och möjliggöra kontakter 
och deltagande i samhällets utbud av aktiviteter. 
Kommunerna begränsar dessa insatser allt mer, 
trots att det bryter mot lagens intentioner.

EN 82-ÅRIG 
MAMMA 
beskrev 
i Dagens 
Omsorg sin 
kamp att 
återfå kontakt-
person till sin 
53-årige son. 
Hon fick avslag 
i förvaltnings-
rätten och 
inget pröv-
ningstillstånd i 
kammarrätten!

QR-koden 
innehåller 
länk till 
reportaget.
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förutsättning för att föräldrar-
na skall kunna ägna sig åt det 
funktionshindrade barnets sys-
kon eller för att kunna resa 
bort.

Många vuxna personer med 
funktionshinder bor hos sina 
föräldrar och vårdas av anhöri-
ga. De anhöriga gör ofta stora 
och tunga vårdinsatser och be-
höver avlösning från uppgiften 
för att vila eller för att genom-
föra egna aktiviteter.

Mot denna bakgrund anser 
jag att avlösarservice skall va-
ra en stödform som regleras i 
den nya lagen. Avlösning bör 
kunna ges både som en regel-
bunden insats och i situationer 
som inte kan förutses. Jag an-
ser att den bör vara tillgänglig 
under dagtid, kvällar och nät-
ter samt under helger.

SÅ HÄR FUNGERAR  
AVLÖSARSERVICE IDAG
Liksom många andra av 

insatserna är problemen att det 
kan vara svårt att få insatserna 
när föräldrar önskar. Dock 
verkar insatsen i övrigt fungera 
som det är tänkt. Ibland sker in-
satsen i närheten av hemmet.

Den nya LSS-utredningens 
skriver att ”avlösarservice 

Tre insatser i LSS är extra viktiga för 
att föräldrar till barn med funktions-  
nedsättning ska orka och för att  
familjerna inte ska bli isolerade. Dessa 
insatser är också viktiga för barnets 
frigörelse och självständighet.

I KORTHET 
Avlösare och korttids är viktiga för att 
familjen inte ska bli isolerad och för 
att föräldrarna ska orka med de extra 
uppgifterna när man har barn med sär-
skilda behov. Insatserna är dessutom 
viktiga för barnets frigörelse och fram-
tida självständighet.

Det handlar om avlösar-
service i hemmet (para-
graf 9.5), korttids vistelse 

(paragraf 9.6) och kort tids tillsyn 
(paragraf 9.7). 

Insats erna är förhållandevis 
små både mätt i antalet perso-
ner och i kostnader. Antalet 
personer som utnyttjar avlösar-
service enligt LSS är cirka 3 
800. Korttidstillsyn ges till 
ungefär 4 100. Antalet personer 
som har korttidsvistelse genom 
LSS är ungefär det dubbla, 
drygt 9 600.

Avlösarservice och korttids-
tillsyn ligger ganska konstant 
medan korttidsvistelse har 
minskat med ett par procent de 
senaste åren. Observera att 
befolkningstillväxten är drygt 
en procent per år.

Av de totala LSS-
kostnaderna utgör avlösaraser-
vice 0,4 procent, korttidstillsyn 
en procent och korttidsvistelse 
som är en dyrare insats utgör 
fyra procent av totala LSS-
kostnader.

AVLÖSARSERVICE
Insatsen avlösarservice  

i hemmet, § 9.5

Avlösarservice innebär 
vanligen att någon utomstående 
tar hand om barnet i det egna 
hemmet, det vill säga tillfälligt 

övertar omvårdnaden från 
anhöriga eller andra närståen-
de. Insatsen ska göra det möjligt 
för föräldrar att få avkoppling 
och utföra sysslor utanför 
hemmet eller bara att få tid att 
ägna sig åt barnets syskon. 
Insatsen ska ges både regelbun-
det och akut, dygnet runt och på 
helger. Omvårdnad ingår i 
insatsen.

SÅ TÄNKTE POLITIKERNA
Vårdnadshavare till barn 

med funktionsnedsättningar 
har, liksom andra vårdnadsha-
vare, ansvar enligt föräldrabal-
ken för barnets personliga 
förhållanden och ska se till att 
barnets behov blir tillgodosed-
da. Vårdnads havaren ska också 
svara för att barnet får den 
tillsyn som behövs med hänsyn 
till barnets ålder, utveckling 
och övriga omständigheter.

Behov av avlösning för för-
äldrar bör kunna erhållas i form 
av avlösarservice och korttids-
vistelse enligt den nya lagen.

I LSS-propositionen skrev 
Bengt Westerberg att föräldrar 
till funktionshindrade barn ofta 
behöver hjälp med avlösning för 
att kunna koppla av eller för att 
genomföra aktiviteter som 
barnet inte deltar i. 

Likaså kan avlösning vara en 
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fyller en viktig funktion för dem 
som ger omfattande omsorg till 
närstående och insatsen kan 
bidra till att förebygga ohälsa 
för dessa. Benämningen avlö-
sarservice i hemmet har gett en 
begränsning av insatsen till 
hemmet på ett sätt som inte 
varit avsikten. Den begräns-
ningen innebär att insatsen inte 
är så flexibel som den skulle 
kunna vara.” 

LSS-utredningen föreslår att 
insatsen avlösarservice i hem-
met ska benämnas avlösar-
service.

KORTTIDSVISTELSE
Insatsen korttidsvistelse,  

§ 9.6

Kortidsvistelse ges för behov 
av miljöombyte, rekreation och 
personlig utveckling för den 
enskilde. Det kan också handla 
om att klara anhörigas behov av 
avlösning, till skillnad mot § 
9.5, dock inte i det egna hem-
met.

Korttidsvistelse kan förläg-
gas i korttidshem eller hos 
stödfamilj. Sommarläger och 
diverse andra aktiviteter i form 
av internat är andra exempel.

Insatsen är begränsad i tid, 
antal dagar per månad. Insatsen 
kan även ges vid akut behov.

SÅ TÄNKTE POLITIKERNA
LSS-propositionen skrev så 

här om kontaktperson: 
Personer som omfattas av 

den nya lagen skall genom kort-
tidsvistelse erbjudas miljöom-
byte och rekreation. Anhöriga 
eller familjehemsföräldrar skall 
få avlösning i omvårdnadsar-
betet.

Korttidsvistelse skall kunna 
anordnas i korttidshem, i en 
annan familj eller på något an-
nat sätt.

Skälen för mitt förslag är att 
korttidsvistelse innebär att en 
funktionshindrad person till-
fälligt under en kortare eller 
längre tid vistas på ett korttids-
hem, hos en familj eller deltar i 
en lägerverksamhet.

Jag har i det föregående fö-
reslagit att avlösarservice i det 
egna hemmet skall vara en 
stödform som regleras i den nya 
lagen. Jag anser att också rätt-
en till korttidsvistelse utanför 
det egna hemmet skall regleras i 
lagen och delvis kunna utgöra 
ett alternativ till avlösarservi-
ce. I valet mellan de bägge av-

nadsinsatser och behövligt ex-
pertstöd av den art som sjuk-
vårdshuvudmannen i övrigt 
förfogar över.

SÅ FUNGERAR  
KORTTIDSVISTELSE IDAG

Insatsen kortidsvistelse 
skiljer sig från många av de 
övriga insatserna i LSS som till 
exempel ledsagarservice, avlö-
sarservice och personlig assis-
tans, då kommunen inte bara 
behöver stå för personalkost-
nad.

I korttidsvistelse ingår även 
den enskildes kostnader för 
resa, logi med mera. Då insat-
sen härmed blir dyrare har vi 
samma problem som för övriga 
liknande insatser; att kommu-
nerna vill spara.

Utslagen i förvaltningsrät-
terna liknar de som gäller 
ledsagare, det vill säga insatsen 
ska vara begränsad i tid, om-
fattning och avstånd. Vi kan 
också se att kommunen begrän-
sar till exempel lägervistelse 
genom att förhala beslutspro-
cessen så att eventuellt positivt 
beslut i förvaltningsrätterna 
kommer för sent. Det är också 
vanligt att kommunerna be-
gränsar antalet läger, till exem-
pel med argument som att ”du 
fick förra året”.

I en kommentar till den nya 
LSS-utredningen skriver 
Riksförbundet FUB:

Vi saknar en analys kring 
varför insatser riktade till barn 
och deras närstående har mins-

Utbildningar för
dina assistenter
• Förflyttningsteknik
• Lågaffektivt bemötande 
  och mjukt självskydd
• HLR

 

Kompetenshöjande 
utbildningar över hela 
Sverige, även i hemmet.

www.durewall.se • Tel 031-200 700

lösningsformerna måste givet-
vis den enskildes och de anhöri-
gas önskemål tillmätas största 
betydelse.

Genom korttidsvistelse skall 
anhöriga kunna ges avlösning 
och utrymme för avkoppling. 
För den funktionshindrade per-
sonen kan korttidsvistelsen bå-
de tillgodose behov av miljöom-
byte och rekreation och ge möj-
lighet till personlig utveckling.

Insatsen bör också kunna ses 
som ett led i att bryta ett bero-
endeförhållande mellan barn 
och föräldrar.

Insatsen kan ges till både 
barn och vuxna.

Oavsett hur korttidsvistelsen 
arrangeras, bör strävan vara 
att den enskilde - såvida han 
eller hon inte får insatsen i 
form av t.ex. lägervistelse - 
skall kunna fortsätta i sina 
vanliga dagliga aktiviteter. 
Likaså bör behovet av fritidsak-
tiviteter uppmärksammas.

Korttidsvistelse bör kunna 
erbjudas både som en regelbun-
den insats och som en lösning 
vid akuta situationer. Den bör 
vara tillgänglig under såväl 
dagtid som under kvällar, nät-
ter och helger. Det bör också be-
aktas att vissa personer har be-
hov av medicinska omvård-
nadsinsatser i samband med 
korttidsvistelse. I förekomman-
de fall måste huvudmannen för 
verksamheten samverka med 
sjukvårdshuvudmannen för att 
säkerställa tillgången till sär-
skilda medicinska omvård-

”KOMMU-
NERNA 
MÅSTE 
SLUTA MED 
EGNA  
RIKTLINJER  
FÖR LSS”  
De egna rikt-
linjer för LSS, 
som kom-
munerna inför, 
blir i praktiken 
egna tolkning-
ar av lagen. 
Tolkningar 
som inte alltid 
är rätt. Tycker 
vi verkligen att 
detta är OK? 
skriver Harald 
Strand i ett 
blogginlägg på 
HejaOlika.

QR-koden 
innehåller 
länk till  
artikeln.
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kat ppå ett ororor väckckc andeded sätt un-
deded r deded senasasa tetet årerer n. KoKoK rttididi sdsd -
visisi tetet lslsl e är en av deded mesese t drdrd arar b-
badeded inini satstst ernrnr a. ViViV hoppopo pppppppp asasa att
kritikiki en som utrtrt erer dndnd inini ggngn en lyylyl ftftf etet r
krinini ggngn komppmpm etetet nsbrisisi t ochchc frfrf årår n-
vararar ndeded chchc efefef r ppå korttididi sdsd bo-
endeded n tatat sasa ppå stötöt rörö srsr tatat alllll vlvl ar dådåd
deded t handldld alal r om att utstst ättatat barnrnr
ochchc unggngn dodod mar föföf rörö ppåtatat ggaga liggigi risisi ksks
föföf rörö vanvårdrdr som vi sett i
UppUpU pppppppp drdrd arar ggaga Grarar nsksks ninini ggngn i oktotot ber
2201010 8.

KORTTIDSTILLSYN
Insatsen korttidstillsyn, § 9.7

Med detta avava ses korttidstill-
syn föföf r skolungdom över 12 år
utanföföf r det egna hemmet i
anslutning till skoldagen samt
under lov. Detta gäller ävävä en
under längre skollov.

Omvmvm årdnad ingår i denna
insats. I omvmvm årdnaden bör ligga
en skykyk ldighet att ge stöd och
hjhjh älp till enskilda med de dagli-
ga behov som de inte klarar
sjsjs älva. Som till exempel hjhjh älp
att sköta hyhyh gygy ienen, att klä på
sig, att föföf rflflf ytta sig, att kommu-

nicera med andra, att komma ut
bland andra människor och att
hjhjh älpa till med till exempel
inköp avava olika slag. Man kan
jämföföf ra med personlig assis-
tans.

AtAtA t föföf räldrarna föföf rvärvsar-
betar är inget kravava föföf r att bar-
net ska fåfåf denna insats.

Tillsynen måste utfofof rmas
flflf exibelt med utrymme föföf r
individuella lösningar.

SÅ TÄNKTE POLITIKERNA
LSS-propositionen om kort-

tidstillsyn:
SkSkS olulul nggngn dodod m över 12121 år som

omfafaf ttatat sasa av deded n nyynyn a lalal ggaga en sksks alllll
tilllll flfl öföf rörö srsr äkrarar sasa rärär tt tilllll korttididi sdsd -
tilllll slsl yysys n föföf rörö erer ochchc eftftf etet r sksks oldldl adad ggaga en
samt undeded r lolol v.

...
JaJaJ ggaga anser likiki sksk om HaHaH ndidid kiki appapa pppppppp -

utrtrt erer dndnd inini ggngn en att korttididi sdsd tilili llll slsl yysys n
föföf rörö sksks olulul nggngn dodod mar över 12121 år
med omfafaf ttatat ndeded fufuf nktioioi nshshs inini -
deded r sksks alllll vararar en stötöt dfdfd ofof rmrmr som
rerer ggege lelel rarar sasa i deded n nyynyn a lalal ggaga en. SåSåS dadad n
tilllll slsl yysys n börörö vararar tilllll gglgl änggngn liggigi föföf rörö erer
ochchc eftftf etet r sksks oldldl adad ggaga ens slulul t samt

undeded r fefef rieiei r ochchc sksks olllll olol v.
MMåMåM nggngn a unggngn dodod mar med om-

fafaf ttatat ndeded fufuf nktioioi nshshs inini deded r som
hhar föföf rörö vrvr ärvrvr svsv arbetatat ndeded föföf rörö ärär ldldl -d-d
rarar r kan av olikiki a sksks äl inini tetet klalal rarar
siggigi sjjsjs äjäj lvlvl a föföf rörö erer elllll elel r eftftf etet r sksks ol-
dadad ggaga en elllll elel r undeded r sksks olllll olol v ochchc
fefef rieiei r.r.r Det är dädäd rfrfr öföf rörö nödvdvd ändidid ggigi tt
att deded undeded r sådadad n tididi kan tilili llll -
föföf rörö srsr äkrarar sasa bådeded en trtrt yyryr ggygyygy gggggggg situa-
tioioi n ochchc en meninini ggngn sfufuf lllll syysys ssel-
sättntnt inini ggngn . Behovet av tilili llll slsl yysys n ochchc
verkrkr sksk amhet kan vararar myymym ckckc et
varieiei rarar ndeded . Det inini nebär att tilili llll -
syysys nen måsåså tetet kunna utftft ofof rmrmr asasa
flflf elel xexe ibibi eltltl med utrtrt yyryr mme föföf rörö inini didid -
vididi udud elllll alal lölöl sösö ninini ggngn ar.r.r ViViV sisi sa unggngn -
dodod mar kan behöva tilili llll slsl yysys n ochchc
hhjjhjh äjäj lpplpl i hemmet. FöFöF rörö andrdrd arar kan
kommunens rerer ggege uljjljl äjäj rarar frfrf itididi sdsd -
verkrkr sksk amhet med ppersrsr onliggigi t stötöt d
vararar deded t bäsäsä tatat altltl etet rnrnr ativivi et. I
visisi sa situatioioi ner kan deded t vararar
läläl mppmpm liggigi t att anordrdr ndnd a särsrsr ksks ildldl adad
ggruppupu pppppppp er föföf rörö att tilllll gglgl ododod se
önönö sksks emål som kan fifif nini nasasa blalal nd
fufuf nktioioi nshshs inini drdrd arar deded unggngn dodod mar
om att trtrt ärär fffff afaf andrdrd arar unggngn dodod mar i
en likiki artatat d situatioioi n.
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SÅ FUNGERAR  
KORTTIDSTILLSYN IDAG
Eftftf ersom insatsen bara är en

fofof rtsättning på den frfrf itidsverk-
samheten som alla skolbarn har
rätt till upp till 12 års ålder
fufuf ngerar insatsen normalt väl.

Det fifif nns omfafaf ttande pro-
blem kring skolskjkjk uts, eftftf ersom
resan hem inte kan ske i ome-
delbar anslutning till slutet avava
skoldagen föföf r de ungdomar som
har beviljljl ats insatsen korttids-
tillsyn.

Vår kommentar: 
Utan kamp, ingen insats

De tre insatserna är viktigare
än de verkar vara. Kanske en
tredjdjd edel avava alla som har LSS
bor kvkvk ar hos sina föföf räldrar,
eftftf ersom de går i skolan. AtAtA t
bara en minoritet avava dessa har
insatser är beklagligt. Om det
beror på att man inte känner till
möjöjö ligheterna eller att man inte
orkat ”krävävä a” dessa insatser vet
vi inte.

I dagens samhälle är det tufffff tftf
att räcka till som föföf rälder redan

i en vanlig småbarnsfafaf miljljl . Har
du dessutom ett eller flflf er barn
med särskilda behov tar tiden
slut. Du behöver allt stöd som
samhället utlovat. I en ideal
värld erbjbjb uder samhället detta
automatiskt utan att du som
föföf rälder behöver slita ytterliga-
re, men så är det uppenbart
inte. Du måste kämpa föföf r varjrjr e
liten insats i LSS. Utan kamp,
ingen insats.

Alla tre insatserna är viktiga
föföf r att fafaf miljljl en inte ska bli
isolerad och föföf r att föföf räldrarna
ska orka med de extra uppgiftftf er
na när man har barn med sär-
skilda behov. Insatserna är
dessutom viktiga föföf r barnets
frfrf igörelse och frfrf amtida sjsjs älv-
ständighet.

Insatserna ska också ge
föföf räldrarna möjöjö lighet att leva
som andra. De som kanske mest
fåfåf r stå tillbaka är syskonen,
vilket gör insatserna ännu
viktigare.
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FIBERTÄCKENA FUTURA & NOVA  |   KULTÄCKET® SAFIR  |  FIBERTYNGDVÄST®

mjuka & följsamma medicinTEKNIska hjälpmedel
Vi är ett kunskapsföretag som utvecklar och mark-
nadsför kognitiva hjälpmedel. Våra produkter är 
mjuka, omslutande och följsamma – trots sin tyngd. 
Förskrivare i upphandlade regioner får kostnadsfri 
utbildning vid beställning. Läs mer på vår hemsida.

NYHET! 
FIBERTYNGDVÄST 

FÖR BARN 

Novista of Sweden AB | Telefon 0431-49 13 10 | novista.se

Hos oss hittar du

DET MJUKA, TUNGA 
FIBERTÄCKET & 
TYNGDVÄSTEN

Personlig assistans

över hela Sverige.
I över 25 år har vi erbjudit personlig 

assistans med utgångspunkten att du 
själv vet bäst hur du vill leva ditt liv. 

Vi värdesätter trygghet, kundinflytande, 
ekonomisk transparens och 

självklart bra anställningsvillkor samt 
utbildningar för dina assistenter.

Vill du veta mer - kontakta oss.

Personlig assistans 

sarnmark.se . 010-498 99 90 . info@sarnmark.se

Funktionsrätt Sveriges 
kommentar till LSS-

utredningen

TrTrT oror tstst trtrt erer ndeded n att flflf elel rarar av
LLSSSSS inini satstst er rikiki tatat d tilili llll barnrnr har
blivivi it alllll tltl fäfäf rrrrr erer undeded r deded t senasasa -
tetet deded cennieiei t har inini ggngn en djjdjd ujuj ppupu arerer
analyylyl s ggjjgjggjg ojoj rtstst föföf rörö att hittatat en
föföf rörö krkr lalal rinini ggngn föföf rörö minini sksks ninini ggngn en. I
sambandmed att SoSoS ciaiai lslsl tyytyt rerer l
sen uppupu pppppppp märkrkr sksk ammadeded pproror blelel -
matikiki en 201010 7,7,7 fifif cici k dådåd vararar ndeded
ansvariggigi minini isisi tetet r frfrf årår ggågå an om
rerer ggege erinini ggngn en avsvsv er att föföf ljjljl ajaj ut-
veckckc linini ggngn en ochchc arbetatat föföf rörö att
barnrnr med fufuf nktioioi nsnedsdsd ättntnt inini ggngn
ochchc föföf rörö ärär ldldl rdrd arar r tilili llll barnrnr med
fufuf nktioioi nsnedsdsd ättntnt inini ggngn inini tetet sksks a
fåfåf minini drdrd erer stötöt d ochchc minini drdrd erer inini -
satstst er än vad deded har rärär tt tilili llll
ochchc är i behov av.

AAv hennesese svar frfrf arar mggmgm år deded t
att hon är medvdvd etetet n om trtrt erer ndeded n
men hänvisisi ar tilili llll deded n dådåd ppåggågå å-
endeded LSSSSS -utrtrt erer dndnd inini ggngn en. Dock i
deded nna utrtrt erer dndnd inini ggngn kanman inini tetet
se att någgågå on analyylyl s har ggjjgjggjg ojoj rtstst
krinini ggngn varfrfr öföf rörö ett antatat l LSSSSS inini sat-
ser rikiki tatat deded tilili llll barnrnr har minini s-
kat i så stotot r utstst trtrt ärär ckninini ggngn .Â   

OM BARN-
BOENDE
Merparten
av de knappt
1000 barn som
har insatsen
”barnboende”
har det för
att de går på
specialskola
på annan ort.
Att bo hemma
med sin familj
med hjälp
av personlig
assistans eller
annan likartat
stöd är natur-
ligtvis det
som är bäst i
de flesta fall,
men några få
behöver bo i
egen lägenhet
för att hela
familjen ska ha
goda levnads-
villkor.
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LEKTION 5: 

BOENDE

Barn som trots stödåtgär-
der inte kan bo hemma 
hos sina föräldrar har rätt 

till boende i familjehem eller 
bostad med särskild service för 
barn och ungdomar. Målet med 
insatserna i LSS är dock att 
barn och unga ska kunna växa 
upp i sitt föräldrahem även om 
man har funktionsnedsättning.

Knappt 1000 barn och unga 
berörs idag av insatsen varav de 
flesta (95 procent) är äldre än 
13 år. Antalet berörda barn och 
unga har minskat med 30 pro-
cent sedan 2010.

Jag hade hoppats att se 
motsvarande ökning av person-
lig assistans för åldergruppen, 
men ökningen inom assistans 
förklarar bara hälften av minsk-
ningen för bostadsinsatsen. 
Som framgår av lektion 4 har 
inte heller avlösarservice och 
korttids ökat. Den troliga för-
klaringen är att allt fler barn 
bor kvar hemma utan stöd. Det 
är beklagligt, men kanske ett 
naturligt resultat av senare års 
besparingar.

Bostad för vuxna är den näst 
största insatsen i LSS och även 
den näst mest kostsamma. 
Cirka 28�000 personer har 
insatsen. Insatsen ökar fortfa-
rande, men det beror mest på 
en kraftig eftersläpning i byg-
gandet av LSS-bostäder. Det 
har varit konstant brist i många 
kommuner. Många som bevil-
jats bostad enligt LSS har 
därför fått bo kvar i föräldra-
hemmet eller i andra tillfälliga 
lösningar. Eftersom alla aktuel-
la personer är kända från åt-
minstone skolåldern är det 
svårt att se någon annan förkla-
ring till bostadsbristen än ovilja 

att planera i tid. Det är ytterli-
gare ett sätt för kommunerna 
att spara pengar på LSS.

Antalet personer med rätt till 
LSS-bostad ökar med cirka 600 
per år, en blygsam ökning med 
tanke på att det finns 290 
kommuner! Hur många som 
totalt står i kö finns ingen 
statistik på, men de flesta kom-
muner har kö och lång väntetid. 
Merparten av de boende (80 
procent) är 23–64 år, men 
andelen äldre är nu uppe i 15 
procent. De flesta (90 procent) 
tillhör personkrets 1.

BOENDE FÖR BARN
Insatsen boende i  

familjehem eller bostad  
med särskild service  

för barn och ungdomar,  
§ 9.8

Barn som trots olika stödåt-
gärder inte kan bo hos föräldrar 
har rätt till boende i familjehem 
eller bostad med särskilt stöd 
för barn och ungdomar. Det är 
viktigt att barnen och ungdo-
marna får det stöd och den 
stimulans som de behöver för 
att leva ett gott liv. Det bör 
därför vara ett litet antal boen-
de i samma lägenhet eller villa. 
För dem med utvecklingsstör-
ning eller autism är detta sär-
skilt viktigt.

Boendeformerna familjehem 
och bostad med särskild service 
för barn och unga är frivilligt 
valda insatser och ska i förhål-
lande till barnets hem vara en 
kompletterande varaktig upp-
växtmiljö.

Gränsen mellan olika boen-
deformer bör vara mjuk. 
Utgångs punkten bör vara att 
med föräldrahemmet som bas 

hitta den individuella lösning 
som är bäst för barnet eller 
ungdomen.

SÅ TÄNKTE POLITIKERNA
Vårdnadshavare till barn 

med funktionsnedsättning har, 
liksom andra vårdnadshavare, 
ansvar enligt föräldrabalken för 
barnets personliga förhållan-
den och ska se till att barnets 
behov blir tillgodosedda. 
Vårdnadshavaren ska också 
svara för att barnet får den 
tillsyn som behövs med hänsyn 
till barnets ålder, utveckling 
och övriga omständigheter.

LSS-PROPOSITIONEN
För barn och ungdomar som 

omfattas av den nya lagen och 
som inte kan bo hos sina föräld-
rar skall bostad i en annan fa-
milj eller bostad med särskild 
service för barn och ungdomar 
vara ett alternativ.

Skälen till mitt förslag: Jag 
avser här med familjehem en 
frivilligt vald boendeform. 
Familjehemmet bör i första 
hand ses som ett komplement 
till föräldrahemmet. 
Familjehem bör komma i fråga 
för barn och ungdomar med 
svåra funktionshinder som 
trots olika stödinsatser helt el-
ler delvis inte kan bo kvar i för-
äldrahemmet.

Genom att reglera stödfor-
men i den nya lagen framhålls 
de särskilda kvalitetskrav som 
lagens övergripande intentio-
ner ställer på insatsen. Oavsett 
vilken stödform som väljs är 
det nödvändigt att insatsen 
skapar goda förutsättningar 
för barnets eller den unges 
känslomässiga och sociala ut-
veckling. Det kan bara ske om 
barnet eller den unge ges möj-
lighet att etablera en djup och 
stadigvarande kontakt med 
några få vuxna personer och i 
en trygg och konstant omgiv-
ning. Ett mål för insatserna en-

Långa väntetider, höga hyror och allt mer  
institutionsliknande. Det är tre aktuella frågor 
inom boende med särskild service. Till det,  
eller kanske på grund av det, har kompetens-  
brist hos boendepersonalen tillkommit.

I KORTHET 
Försämringarna inom LSS har lett till 
att allt fler barn bor kvar hemma utan 
stöd. Personlig assistans är naturligtvis 
en bättre insats än särskilt boende. 
Men ibland är det nödvändigt för hela 
familjens bästa att barnet med svåra 
funktionsnedsättningar får en egen 
bostad.

Vill du också ha tillgång till vår kompetens och 
träna för ett självständigare liv, men kan inte 

fysiskt närvara på någon av våra orter? 

Svårt att resa?

Kan inte vara borta från skolan?

Snart kan vi erbjuda träning online!
 

Läs mer på www.movewalk.se
eller kontakta oss på info@movewalk.se

Conduct-Online

MER ÄN 
1000 
BARN
och unga 
berörs idag 
av ”boende 
med särskild 
service”.
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Vill du också ha tillgång till vår kompetens och 
träna för ett självständigare liv, men kan inte 

fysiskt närvara på någon av våra orter? 

Svårt att resa?

Kan inte vara borta från skolan?

Snart kan vi erbjuda träning online!
 

Läs mer på www.movewalk.se
eller kontakta oss på info@movewalk.se

Conduct-Online

ligt den nya lagen bör vara att 
svårt funktionshindrade barn 
och ungdomar ges möjlighet att 
så långt det är möjligt växa upp 
i sina föräldrahem.

En förutsättning härför är 
ofta att föräldrarna kan ges ett 
bra samhällsstöd som anpassas 
till olika situationer och efter 
skiftande behov.

Om elevhem  
skrev ministern:

Jag anser inte att beteck-
ningen elevhem är en adekvat 
benämning på stödformen, ut-
an att denna bör benämnas bo-
stad med särskild service för 
barn och ungdom. Därigenom 
markeras bostädernas mångsi-
diga användningsområde.

Bostad med särskild service 
för barn och ungdom skall kun-
na användas flexibelt och efter 
barnets och familjens behov. 
Liksom jag sagt om familjehem, 
bör gränsen mellan olika boen-
dealternativ vara flytande och 
utgångspunkten bör vara att 

med föräldrahemmet som bas 
hitta den bästa lösningen för 
barnet eller den unge. I huvud-
mannens uppgift bör ingå att 
på ett ingående sätt och med 
hjälp av expertstöd bearbeta 
valsituationen mellan t.ex. fa-
miljehem och bostad med sär-
skild service.

Barn och ungdomar i behov 
av bostad med särskild service 
bör i princip kunna vara i alla 
åldrar upp till dess att deras 
skolgång inom det allmänna 
skolväsendet för barn och ung-
dom upphör.

Även om det för yngre barn i 
de flesta situationer är lämpligt 
att tillgodose deras behov av 
kvalificerade insatser i föräld-
rahemmet eller i familjehem, 
vill jag inte föreslå någon nedre 
åldersgräns för boende med 
särskild service.

Oavsett var bostaden är lo-
kaliserad bör gälla att den är 
utformad som en vanlig bostad 
och fungerar så hemlikt som 
möjligt. Det innebär bl.a. att det 

bör vara ett litet antal barn el-
ler ungdomar som bor i en och 
samma lägenhet eller villa. 
Tillsammans med den personal 
som skall ge assistans, innebär 
även en liten grupp att den en-
skilde omges av många perso-
ner. Ju större antal barn eller 
ungdomar som bor i samma 
grupp, desto större blir nämli-
gen behovet av regler och struk-
tur som den enskilde måste un-
derordna sig. Vissa barn och 
ungdomar är på grund av funk-
tionshinder särskilt beroende 
av att gruppen är liten. Dit hör 
t.ex. många barn med utveck-
lingsstörning eller autism.

SÅ FUNGERAR DET IDAG
Liksom för andra av insatser 

kan det vara svårt att få insat-
serna när föräldrar önskar. 
Dock verkar insatsen för övrigt 
fungera som det är tänkt.

Personlig assistans är natur-
ligtvis en bättre insats för 
föräldrar som vill arbeta och 
utföra sina andra åtaganden för 
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familjen. Men ibland behövs det 
för hela familjens bästa att 
barnet med svåra funktionsned-
sättningar och utåtagerande får 
en egen bostad.

Troligen är dock de flesta 
LSS-bostäderna för barn såda-
na som beror på skolgång på 
annan ort än hemorten.

BOSTAD FÖR VUXNA
Insatsen bostad med sär-

skild service för vuxna eller 
annan särskilt anpassad 

bostad, § 9.9

Det finns tre olika boende-
former enligt denna paragraf.

GRUPPBOSTAD SOM SKA ha 3-5 
boende men i undantagsfall 6 
personer (om alla personer 
tillförsäkras goda levnadsvill-
kor).

Gruppbostaden ska ha perso-
nal dygnet runt och det ska vara 
fullvärdiga bostäder och ett 
gemensamhetsutrymme (där de 
boende kan umgås) ska finnas. 
För personer som har ett stort 
behov av stöd är gruppbostaden 
sannolikt den bostadsform som 
passar bäst. Gruppbostaden bör 
vara lokaliserad så den enskilde 
kan delta i samhällslivet. 
Tanken med detta är att komma 
bort från den tidigare institutio-
naliseringen av personer med 
funktionsnedsättningar.

SERVICEBOSTAD. DENNA FORM 
passar personer som inte har ett 
lika stort behov av stöd som i en 
gruppbostad. Service bosta den 
är fullvärdiga lägenheter som 
ligger i samma hus eller i närhet 
till varandra och har fast perso-
nal kopplat till den. Det kan bo 
fler personer i en servicebostad 
än i en gruppbostad, det får dock 
inte bo så många att det blir en 
institutionell prägel över 
boendet.

SÄRSKILT ANPASSAD BOSTAD. 
Denna bostadsform är utan 
någon fast bemannad personal 
utan är en viss anpassning av 
lägenheten till en funktionsned-
sättning.

VIDARE GÄLLER FÖR bostad med 
särskild service för vuxna: För 
att undvika institutionell miljö 
bör en bostad med särskild 
service för vuxna inte vara 
belägen i nära anslutning till en 
annan sådan bostad eller andra 
bostäder som inte är ordinära 

såsom till exempel korttidshem, 
äldreboende och ej heller 
samlokaliseras med lokaler för 
daglig verksamhet.

Antalet boende i en service-
bostad bör vara så begränsat att 
serviceboendet integreras i 
bostadsområdet och en institu-
tionell boendemiljö undviks.

SÅ TÄNKTE POLITIKERNA
LSS-propositionen:
Vuxna personer som omfat-

tas av den nya lagen skall ges 
rätt till en av kommunen anvi-
sad särskilt anpassad bostad, 
en bostad med särskild service.

Bostad med särskild service 
skall kunna utformas på olika-
sätt. Huvudformerna skall vara 
servicebostad och gruppbostad.

Skälen för mitt förslag:
Bostadspolitikens inriktning 

är matt alla skall ha möjlighet 
till en bra bostad till en rimlig 
kostnad.

Ingen annan enskild faktor-
kan sägas ha så stor betydelse 
för känslan av den egna identi-
teten som den egna bostaden.

Det är i bostaden man nor-
malt tillgodoser sina mest ele-
mentära behov och bostaden är 
för de flesta människor tillsam-
mans med arbetet den platt-
form från vilken man skapar re-
lationer med andra människor 
och deltar i samhällslivet. 
Många personer med omfattan-
de funktionshinder tillbringar 
en stor del av sin dag i det egna 
hemmet.

Därför är bostaden många 
gånger ännu mer betydelsefull 
för personer med funktionshin-
der än den är för icke funk-
tionshindrade personer.

Jag anser att det finns behov 
av ett lagskydd för att kunna 
tillförsäkra personer med om-
fattande funktionshinder till-
gång till en lämplig och indivi-
duellt anpassad bostad med 
service.

I samtliga former förutsätts 
att bostaden är personligt an-
passad och att det i anslutning 
till boendet ordnas erforderligt 
personellt stöd och service.

Den enskildes önskemål om 
bostadsform och behovet av 
stöd och service bör vägas sam-
man i bedömningen av vilken 
bostadsform som skall tillhan-
dahållas.

SÅ FUNGERAR DET IDAG
Omsorg är en del av insatsen, 

men tyvärr är det inte lika 
självklart med fritids- och 
kulturaktiviteter. Det har bland 
annat visat sig genom att insat-
serna ledsagare och kontakt-
person begränsats av kommu-
nerna, bara för att du bor i en 
gruppbostad!

Bristen på bostäder är ett 
huvudproblem. I Boverkets 
bostadsmarknadsenkät 2018 
uppgav 169 av 290 kommuner 
att de har underskott på någon 
form av bostäder med särskild 
service för personer med funk-
tionsnedsättning.  

Ett annat stort problem är 
att, när du väl fått en egen 
bostad, har hyran blivit så hög 
att det inte finns tillräckligt 
med pengar kvar till andra 
nödvändiga utgifter. Detta trots 
att det tydligt föreskrivs i LSS 
paragraf 19 att de boende ska ha 
tillräckligt med pengar kvar till 
övriga utgifter.

Bostad med särskild service 
är en insats som skiljer sig 
mycket åt mellan kommunerna, 
mellan olika gruppbostäder i 
samma kommun och mellan 
olika utförare. Socialstyrelsen 
anger att kvalitén i bostad med 
särskild service för vuxna till 
stor del är beroende av perso-
nalen och hur de kan tillgodose 
de boendes behov av stöd, 
service och omvårdnad.

Utbildningsnivån och kompe-
tensen hos personalen i grupp-
bostäderna ser också olika ut 
mellan olika bostäder. Det 
krävs ett bra personalstöd med 
lyhördhet för erfarenhet och 
kunskap. Personalen utgör den 
viktigaste resursen för de boen-
de, det är i samspelet mellan 
personal och den enskilde som 
kvaliteten i huvudsak avgörs. 
Även personalomsättningen 
avgör kvalitetsnivån.

Ett annat problem är att 
antalet boende per gruppbostad 
på senare år ökat, över det antal 
som finns rekommenderat i 
förarbeten till LSS, i propositio-
nen samt i Socialstyrelsens 
föreskrifter. Det har lett till att 
allt fler önskar personlig assis-
tans i stället för gruppbostad. 
Vem vill bo på institution och 
dessutom drabbas av livslång 
fattigdom? 

LSS-utredningen

Den senaste LSS-
utredningen föreslog i januari 
2019 att en ny insats kring 

EN NY 
INSATS? 
LSS-utred-
ningen lade i 
januari 2019 
fram förslag 
om en ny 
insats kallad 
”personlig ser-
vice och boen-
destöd”.
Utredningen 
anser att det 
finns behov av 
en annan form 
av stöd i 
boendet,  
utöver de 
insatser som 
finns i dagens 
LSS.
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boende ska finns inom LSS, 
personlig service och boende-
stöd. Utredningens bedömning 
är att det finns behov av en 
annan form av stöd i boendet 
utöver de insatser som i dag 
finns i LSS. Tillgång till var-
dagsstöd i bostaden skulle 
innebära att LSS i högre grad 
gör det möjligt för dem som har 
rätt till insatser enligt lagen att 
välja vilken form av boende de 
önskar. Personlig service och 
boendestöd förslås införas som 
en ny insats i LSS. Den som har 
behov av stöd i den dagliga 
livsföringen i annan bostad än 
en bostad med särskild service 
ska ha rätt till insatsen som kan 
avse praktisk hjälp i hemmet, 
motivationsåtgärder, ledsag-
ning, stöd vid föräldraskap och 
annat motsvarande stöd som 
den enskilde har behov av för 
sin dagliga livsföring. 

Den nya insatsen ska ges av 
specialiserade team som har 
kompetens och erfarenhet.

Funktionsrätts- 
konventionen vill  
säkerställa att alla  
kan välja boende

FN-konventionen om rättig-
heter för personer med funk-
tionsnedsättning fastställer i 
artikel 19 rätten att leva själv-
ständigt och att delta i samhäl-
let. 

Konventionsstaterna erkän-
ner lika rätt för alla personer 
med funktionsnedsättning att 
leva i samhället med samma 
valmöjligheter som andra 
personer och staten ska vidta 
effektiva och ändamålsenliga 
åtgärder för att underlätta att 
personer med funktionsned-
sättning fullt åtnjuter denna 
rätt och deras fulla inkludering 
och deltagande i samhället, 
bland annat genom att säker-
ställa att personer med funk-
tionsnedsättning har möjlighet 
att välja sin bosättningsort och 
var och med vem de vill leva på 
lika villkor som andra och inte 

är tvungna att bo i särskilda 
boendeformer.

Konventionen fastställer i 
artikel 20 rätten till personlig 
rörlighet. 

Kommentar från  
Funktionsrätt Sverige

LSS har en stark betoning på 
individens inflytande och det 
är den enskilde som äger beho-
ven. I dagsläget tar myndighe-
ter och domstolar sig själva 
rätten till tolkningsföreträde 
för den enskilde individen istäl-
let för att det som i övriga sam-
hället normalt bestäms av indi-
viden själv. Det är alltid den en-
skilde som äger behoven.

Vi menar att den enskildes 
tolkningsföreträde måste göras 
så pass stark att omvänd pre-
sumtion bör skrivas in i lagtex-
ten. Det vill säga att det måste 
föreligga starka skäl för att inte 
utgå från den enskildes tolk-
ning av sitt behov av bostad 
med särskild service. Â

Personlig assistans är ett  
alldeles speciellt samarbete.

 
Vill du veta mer om hur  

vi på Förenade Care jobbar 
med assistans?

“Jag är delaktig 
i mitt liv och   
fattar mina  
egna beslut.” Välkommen att kontakta oss! 

Syd: Karolina Lindqvist verksamhetschef
0739-015 518, karolinal@forenadecare.com  

Norr: Anders Wåhrberg verksamhetschef 
0733-150 133, andersw@forenadecare.com 

www.forenadecare.com 

”DEN 
ENSKILDES 
TOLKNING 
BÖR VÄGA 
TYNGST”
Funktionsrätt 
Sverige kriti-
serar att myn-
digheter och 
domstolar tar 
sig rätten att 
tolka den 
enskildes 
behov. Den 
enskildes 
tolkningsföre-
träde bör skri-
vas in i lagen, 
anser organi-
sationen.
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LEKTION 6: 

DAGLIG VERKSAMHET

Daglig verksamhet (DV) är 
den största insatsen i LSS, 
men inte den mest kostsam-

ma. Personlig assistans är ungefär 
fyra gånger så dyr.

Boende är näst störst i antalet 
personer cirka 20 procent färre 
berörda än DV men drygt tre 
gånger dyrare.

Åldersfördelningen hos de cirka 
37�000 personer som hade daglig 
verksamhet 2017 var att cirka 9 
procent var under 23 år (de flesta 
borde då vara 20–22 år, då de ska 
ha slutat särskolan), cirka 88 
procent var 23–64 år och cirka tre 
procent över 65 år. 96 procent var 
från personkrets 1, övriga från 
personkrets 2.

Daglig verksamhet ökar fortfa-
rande med cirka 700 personer i 
per år, vilket är merparten av hela 
ökningen av LSS.

En intressant iakttagelse är att 
kostnaderna för DV bara ökat som 
lönekostnaden sedan år 2010 trots 
att fler arbetstagare borde innebä-
ra fler anställd personal. Det 
bekräftar mångas uppfattning om 
att personaltätheten minskat.

Dessutom borde ju en fördyring 
skett på grund av LOV, lagen om 
valfrihetssystem, som normalt är 
kostnadsdrivande. Kommunerna 
har således sparat på kostnad per 
person, vilket riskerar att visa sig i 
kvalitetsförsämring.

Är det då bra att antalet 
personer ökar i DV, om vi helt 
bortser från kostnadsaspekten?

Drygt 70 procent personer 
med rätt till LSS i arbetsför 
ålder har DV. Vad de andra 30 
procenten gör vet vi inte. Tittar 
man på statistik från arbets-
marknaden verkar högst fem 
procent vara i ordinärt arbete. 
Några, kanske lika många, har 
personlig assistans.

Men vad gör de övriga? Är i 
utbildning? Gör ingenting? 
Kvar i boendet? För att de inte 
vill ha daglig verksamhet eller 
för att DV inte fungerar för 
dem? 

En forskningsrapport från 
Högskolan i Halmstad om unga 
vuxna från gymnasiesärskolan 
2001–2011 visade att en fjärde-
del varken hade daglig syssel-
sättning, arbete eller studerade 
efter att de lämnat särskolan. 
Det kan möjligen förklara 
siffrorna ovan, men alla som 
går ut särskolan har inte LSS-
beslut.

Någon ansvarig myndighet 
bör undersöka detta snarast! 
Det är minst lika viktigt som att 
prata arbetslinjen. En fortsätt-
ning av forskningen från 
Halmstad pågår. Men mer bör 
göras.

DAGLIG VERKSAMHET
Insatsen Daglig  

verksamhet, § 9.10

Så här beskrivs daglig verk-
samhet i propositionen:

Genom denna insats tillför-
säkras personer som är i yrkes-
verksam ålder, saknar förvärvs-
arbete och inte utbildar sig rätt 
till daglig verksamhet.

Av 7 § framgår att denna in-
sats är förbehållen personer 
som avses i 1 § personkrets 1 och 
2, dvs. samma grupper som om-
sorgslagen omfattar. Rätt till 
daglig verksamhet finns redan i 
dag för dessa grupper enligt 
omsorgslagen. Det kommunala 
ansvaret för att anordna me-
ningsfull sysselsättning för den 
enskilde kan förverkligas ge-

nom dagcenterverksamhet eller 
på annat sätt, exempelvis ge-
nom stöd till organisationer, 
kooperativ m.fl. som anordnar 
olika sysselsättningsaktivite-
ter.

Det skall dock inte vara frå-
ga om några anställningsför-
hållanden.

Vid utformningen av dagcen-
terverksamheten, precis som 
vid beslut om övriga insatser 
enligt den nya lagen, måste be-
stämmelserna i 7 § om hänsyn 
till individuella behov m.m. be-
aktas.

Utformningen av dagcenter-
verksamheten skall ske med be-
aktande av de berörda perso-
nernas funktionshinder.

Verksamheten skall erbjuda 
den enskilde stimulans, utveck-
ling, meningsfullhet och gemen-
skap efter hens önskemål. 
Verksamheten bör generellt sett 
ha som mål att utveckla den en-
skildes möjligheter till för-
värvsarbete även om detta mål 
för vissa endast kan uppnås på 
längre sikt eller vara orealis-
tiskt.

SÅ TÄNKTE POLITIKERNA
LSS-propositionen:
Personer som tillhör om-

sorgslagens personkrets skall 
ha rätt till daglig verksamhel 
enligt den nya lagen.

Som jag redan framhållit är 
arbetslösheten större bland per-
soner med funktionshinder än 
den är bland andra människor.

Enligt 
Handikapputredningen är det 
också många personer med svå-
ra funktionshinder som saknar 
annan daglig sysselsättning ut-
anför hemmet. Med hänsyn till 
detta vore det önskvärt att nu 
föreslå att den nya lagens hela 
personkrets gavs en lagstadgad 
rätt till daglig verksamhet. Med 
hänsyn till den statsfinansiella 
situationen bedömer jag emel-
lertid inte att detta för närva-
rande är möjligt.

Rätten till daglig verksamhet 
bör primärt avse personer i yr-

Daglig verksamhet ska ge  
stimulans, personlig utveckling 
och meningsfullt innehåll. Det 
är den LSS-insats som berör 
allra flest personer och är  
efterfrågad av många fler. 

I KORTHET 
Väldigt få som har daglig verksamhet 
kan få ett vanligt arbete. Det är därför 
viktigt att fokusera på att DV ger sti-
mulans, utveckling och gemenskap för 
deltagarna.
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kesverksam ålder som för när-
varande omfattas av omsorgs-
lagen och som saknar arbete el-
ler annan daglig sysselsättning.

Det hindrar emellertid inte 
att även personer som uppnått 
pensionsålder bör ges möjlighet 
att fortsätta i daglig verksam-
het för att därigenom undvika 
passivering och isolering. Den 
dagliga verksamheten bör till 
sitt innehåll kunna rymma så-
väl aktiviteter med habiliteran-
de inriktning som mer produk-
tionsinriktade uppgifter. Den 
bör ha som syfte att bidra till 
den personliga utvecklingen 
och att främja delaktigheten i 
samhället. Ett övergripande 
mål bör vara att på kortare el-
ler längre sikt utveckla den en-
skildes möjlighet till arbete.

Inom omsorgsverksamheten 
utgår viss ersättning, s.k. habi-
literingsersättning. Syftet är 
att aktivt stimulera den enskil-
de att delta i verksamheten. Jag 
förordar all huvudmännen ut-
betalar någon form av ersätt-
ning till den enskilde för med-
verkan i daglig verksamhet i 
likhet med vad som görs för 
närvarande.

SÅ FUNGERAR DET IDAG
Daglig verksamhet är en 

viktig insats för att motverka en 
destruktiv sysslolöshet bland 
de som tillhör personkrets 1 och 
2. Det är också dessa som har 
rätt till DV. Säkert finns även i 
personkrets 3 personer som 
skulle må bra av en daglig 
verksamhet om de saknar 
arbete och personlig assistans.

Eftersom väldigt få av dem 
som har rätt till DV kan få ett 
arbete, måste kommunerna 
fokusera på ”skall-meningen” i 
lagen: 

”Verksamheten skall erbjuda 
den enskilde stimulans, utveck-
ling, meningsfullhet och gemen-
skap efter hans önskemål”.

I dag fokuseras mer på ”bör-
meningen” i lagen: 

”Verksam heten bör generellt 
sett ha som mål att utveckla 
den enskildes möjligheter till 
förvärvsarbete även om detta 
mål för vissa endast kan uppnås 
på längre sikt eller vara orealis-
tiskt”.

Väldigt få av de som har DV 
går över till vanligt arbete. För 
merparten av kommuner hän-
der det inte alls. Bara en pro-
cent av alla som har lönebidrag 

samhället. En kartläggning av 
förhållandet mellan insatsen 
daglig verksamhet och arbets-
marknads- och utbildningsom-
rådena ska utgöra utgångs-
punkt för en översyn av insat-
sen. Den ska avse såväl frågan 
hur personer i daglig verksam-
het som har utvecklat sina för-
mågor kan prövas mot arbets-
marknaden som de ekonomiska 
och organisatoriska förutsätt-
ningarna för att på olika sätt 
möjliggöra en övergång till ar-
bete eller studier i kombination 
med deltagande i daglig verk-
samhet. 

Riksförbundet FUB om 
LSS-utredningens förslag

Daglig verksamhets kvalité 
påverkar många människors 
vardag på flera olika sätt. I en 
välfungerande daglig verksam-
het finns möjlighet för alla att 
utvecklas utifrån sin egen för-
måga, oavsett graden av funk-
tionsnedsättning. För en del 
kan det betyda att man kan gå 
vidare till ett lönearbete och för 
andra kan det betyda att man 
får en varierad och meningsfull 
syselsättning med det stöd man 
behöver. Tyvärr har LSS-utred-
ningen inte kommit med några 
robusta förslag som skulle mot-
verka trenden mot stordrifts-
tänk och centralisering av dag-
lig verksamhet som pågår i 
många kommuner. Problem-
atiken kring stora grupper där 
man blandar personer med oli-
ka typ och grad av funktions-
nedsättning och den allt lägre 
ambitionsnivå som präglar 
alltför många verksamheter, 
där det mer handlar mer om 
förvaring än meningsfull sys-
selsättning. Â

från Arbetsförmedlingen har 
utvecklingsstörning.

Bara en procent av kvinnor-
na och 1,6 procent av männen 
med utvecklingsstörning har 
arbete på den öppna arbets-
marknaden. Ur det perspektivet 
är det märkligt att så många 
lägger fokus på att förorda 
”arbetslinjen” för DV.

DV är den insats i LSS som i 
störst utsträckning omfattas av 
LOV (lagen om valfrihet). Mer 
än hälften av kommunerna 
erbjuder valfrihet för DV. Det 
låter bra men problem finns. 
Vad innebär det för en person 
med stora och individuella 
behov som inte kan tillfredstäl-
las av avtalsleverantörerna? 
Hur tillförsäkras den enskilde 
stimulans, personlig utveckling 
och meningsfullt innehåll i de 
verksamheter som erbjuds?

Självklart vill även personer 
i LSS personkrets välja sin 
dagliga verksamhet, men det är 
en stor utmaning för ansvariga i 
kommunen i sin upphandling 
att få med allas behov! 

LSS-utredningens förslag

Den enskilde ska inom ramen 
för insatsen daglig verksamhet 
ha rätt till en inledande kart-
läggning för att fastställa hur 
den bäst kan anpassas och ut-
formas utifrån de individuella 
behoven. 

Socialstyrelsen bör få i upp-
drag att, i samarbete med 
Myndigheten för delaktighet, ta 
fram kunskapsunderlag för hur 
den dagliga verksamheten kan 
utformas så att de som står 
längst från arbetsmarknaden 
får ökade möjligheter till såväl 
att förvärva och bibehålla sina 
förmågor som till delaktighet i 

”SKRÄM-
MANDE LÅG 
AMBITION 
INOM DAGLIG 
VERKSAM-
HET”
Riksförbundet 
FUB kommente-
rar Socialstyrel-
sens lägesrap-
port 2018 om 
kommunernas 
stöd till personer 
med funktions-
nedsättningar. 

Förbundet 
efterlyser en ny 
kartläggning av 
daglig verksam-
het enligt LSS, 
något som inte 
gjorts på över 
tio år.
”FUB:s uppfatt-
ning är att de 
kvalitetsbrister 
som då obser-
verades kvarstår 
eller har fördju-
pats. Workshop-

QR-koden inne-
håller länk till 
hela artikeln.

Eva Borg-
ström är en 
av perso-
nerna bak-
om FUB:s 
analys av 
Socialsty-
relsens 
lägesrap-
port.

skrämmande 
låg. Detta gäller 
särskilt personer 
med omfattande 
intellektuell funk-
tionsnedsätt-
ning.”

parna inom 
FUB under 2017, 
visade att det är 
stora kvalitets-
skillnader mellan 
olika dagliga 
verksamheter, 
ibland även i en 
och samma kom-
mun”, skriver 
FUB i en kom-
mentar.
”I många dagliga 
verksamheter är 
ambitionsnivån 
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LEKTION 7:

INDIVIDUELL PLAN

Individuell plan (IP) är en av 
de minst kända paragrafer-
na. Jag brukar kalla den 

”den 11:e insatsen”. Det är en av 
de viktigaste paragraferna.

Den blandas ofta ihop med 
andra planer. Frågar jag perso-
nal och andra föräldrar så är IP 
detsamma som ”genomförande-
plan”, den plan som ska finnas 
på den eller de verksamheter du 
deltar i, det vill säga oftast 
boende och daglig verksamhet. 
Om jag söker på internet så 
kommer en annan plan upp, 
nämligen SIP, samordnad 
individuell plan. Men SIP är för 
socialtjänsten, en samordning 
mellan SoL (Socialtjänstlagen) 
och HSL (Hälso- och sjukvårds-
lagen), inte för LSS.

Båda genomförandeplan och 
SIP är dessutom planer för 
verksamheterna/professionen 
och beslutade av dessa. Ditt 
eget självbestämmande är där 
begränsat och planens upplägg 
är styrd av verksamheterna.

IP enligt LSS är brukarens 
plan, ”Min plan”. Handläggare 
och samordnare måste komma 
ihåg att det är brukaren som 
ska styra hur planen ska se ut 
och vilka som ska vara med, hur 
man ska komma fram till lös-
ning, när och var mötena ska 
vara.

Inledningsvis behöver bruka-
ren ofta träffa den person, som 
brukaren föreslagit som sam-
ordnare, för att ”förplanera”.

Allt utgår från skälen till att 
den enskilde vill ha en individu-
ell plan enligt LSS. 

Detta styr resten av proces-
sen: vilka som behöver vara 
med, vad som är viktigt att ta 

upp just nu, hur/vilka insatser 
eller åtgärder som behövs och 
hur de ska utformas, när det 
beslutade ska vara genomfört, 
när och hur ofta man ska träffas 
samt var planeringsmötet/
mötena ska äga rum.

Bara cirka sju procent av alla 
personer som har LSS-insatser 
har en individuell plan. Inget 
tyder på att en ökning sker. 
Många kommuner saknar 
rutiner att erbjuda IP och följer 
alltså inte lagen. De är inte bra 
då IP är kanske den viktigaste 
planen för att LSS grundläggan-
de principer ska kunna uppnås.

INDIVIDUELL PLAN
Insatsen Individuell  

plan, § 10

Lagen skärptes år 2011 på 
grund av att så få personer hade 
fått IP. Texten ändrades från 
”har rätt att begära” till ”ska 
erbjudas”, det vill säga kommu-
nen måste nu erbjuda alla med 
en LSS insats en Individuell 
plan.

I samband med att en insats 
enligt LSS beviljas ska den 
enskilde erbjudas att en indivi-
duell plan med beslutade och 
planerade insatser upprättas i 
samråd med honom eller henne.

Den som har beviljats en 
insats ska när som helst kunna 
begära att en plan upprättas, 
om det inte redan har skett. I 
planen ska även åtgärder redo-
visas som vidtas av andra än 
kommunen eller landstinget. 
Kommunen har samordnings-
ansvaret för alla insatser. 
Planen ska omprövas fortlöpan-
de och minst en gång om året. 
Landstinget och kommunen ska 
underrätta varandra om upprät-
tade planer. (10 § i LSS)

Vad är en individuell plan? 

En individuell plan har två 
delar: dels planeringsmöten där 
du tillsammans med andra 
diskuterar och planerar vad och 
på vilket sätt du vill förändra 
din situation, dels det doku-
ment som blir resultatet.

Syftet med en individuell 
plan är att öka den enskildes 
delaktighet och inflytande i 
frågor som rör hens livssitua-
tion och de insatser som ges. 
Planen syftar även till att un-
derlätta samordningen mellan 
de olika omsorgsgivarna. 
Planen ska utgå från den enskil-
des egna mål, intressen och 
önskemål. Den ska omfatta alla 
de olika behov som kan tillgo-
doses genom insatser från flera 
kompetensområden.

Målet med planen är att ge 
individen möjlighet att utöva 
sina rättigheter som LSS före-
skriver. Målet med insatserna 
ska vara att främja människors 
jämlikhet i levnadsvillkor och 
fulla delaktighet i samhällslivet.

Verksamheten ska vara 
grundad på respekt för den 
enskildes självbestämmande 
och integritet.

Insatserna ska därför utfor-
mas så att de svarar mot den 
enskildes situation. Den enskil-
de ska ha ett direkt inflytande 
både i planering och i utform-
ning av insatsen samt i genom-
förande.

Om den enskilde uppenbart 
saknar förmåga att på egen 
hand ta ställning kan vårdnads-
havare, god man, förmyndare 
eller förvaltare vara den som 
begär insatser.

Ovanstående kan samman-
fattas som att IP ska vara en 
konkret, skriftlig planering av 
de samlade insatserna för att ge 
individen ett gott liv. Planen ska 
utformas så att den ger möjlig-
het till uppföljning och föränd-
ring. Planen ska omprövas 
fortlöpande, minst en gång per 
år.

SÅ TÄNKTE POLITIKERNA
I LSS-propositionen skrev 

ansvarig minister:
Syftet med de särskilda in-

satserna enligt den nya lagen är 
att främja svårt funktionshin-
drades utveckling till ett så 
självständigt och oberoende liv 
som möjligt. De särskilda insat-

I korthet: Individuell plan är den enda 
planen som är den enskildes egen. 
Det är där du själv bestämmer vad 
som är viktigt för dig. Alla andra pla-
ner är verksamheternas planer.

Rätten till individuell plan 
glöms ofta bort, trots att det  
är med denna plan som  
brukaren själv kan styra. Bara 
några få procent av brukarna 
har en Individuell plan.

FK_1902_s32-89_lss-skolan_v06.indd   58 2019-05-21   13:09



59   FÖRÄLDRAKRAFT  NR 2, 2019

✃

serna skall vara grundade på 
respekt för den enskildes rätt 
att bestämma över sig själv och 
över sina egna angelägenheter.

Beträffande den särskilda 
insatsen personlig assistans fal-
ler det sig helt naturligt att den 
enskilde ges ett mycket stort in-
flytande över det stöd som ges.

I fråga om andra insatser en-
ligt lagen behöver den enskildes 
inflytande och självbestäm-
mande enligt min uppfattning 
uppmärksammas särskilt.

Handikapputredningen före-
slår att den enskilde skall ha 
rätt att få en individuell plan 
för insatserna enligt lagen. 
Enligt utredningens förslag 
skall planen kunna tillställas 
försäkringskassan.

Syftet är att även försäk-
ringskassan skall verka för att 
insatser görs enligt planen.

För egen del anser jag att den 
enskilde skall ha rätt att få en 
individuell plan som beskriver 
beslutade och planerade insat-
ser.

Därigenom kan den enskilde 
ges ett inflytande över de åtgär-
der som planeras och få en över-
blick över när olika insatser 
skall komma i fråga. Planen bör 
utgå från den enskildes egna 
mål, intressen och önskemål. 
Den bör omfatta olika behov 
som kan tillgodoses genom in-
satser från flera kompetensom-
råden.

Jag anser vidare att planen 
bör utformas så att den ger möj-
lighet till uppföljning och för-
ändringar och att den skall om-
prövas fortlöpande.

SÅ FUNGERAR DET IDAG
Hur många har individuell 

plan enligt LSS? Ingen vet 
svaret! Många vet inte vad 
individuell plan är! Det görs 
inte längre någon uppföljning 
sedan Socialstyrelsen tog över 
ansvaret från länsstyrelsen! 
Nuvarande ansvarig, IVO, 
nämner inte IP överhuvudtaget.

Senaste uppföljningen är 
således från 2009. Alla ansvari-
ga har ”glömt bort” denna 
viktiga insats, trots att den 
förstärktes i lagen så sent som i 
januari 2011. Nu är kommuner-
na skyldiga att erbjuda alla med 
någon LSS insats en individuell 
plan.

Anledningen till skärpningen 
var att antalet personer med 
LSS som hade individuell plan 
år 2003 var 6,5 procent och år 
2009 bara 6,6 procent. Därefter 
har som sagt ingen uppföljning 

gjorts. Inget talar dock för att 
antalet IP ökat mer än margi-
nellt till idag. I Socialstyrelsens 
Lägesrapport 2014, publicerad i 
februari 2015, skriver man bara 
att ”förutsättningarna för att 
dessa personer ska erbjudas en 
individuell plan har ökat något, 
men är fortfarande begränsade. 
År 2012 hade 62 procent av 
kommunerna rutiner för att 
erbjuda dessa planer”.

62 procent, trots att lagen 
säger alla! Och utan någon 
kommentar av Socialstyrelsen!

Vi uppskattar att omkring sju 
procent av alla personer med 
LSS-insatser idag har IP. Så för 
att få individuell plan måste, 
trots lagens skrivning, den 
enskilde själv kräva den! Och 
han/hon måste skaffa egen 
expertis som skriver planen! Så 
var det väl ändå inte tänkt 
politiker och lagstiftare?

Varför är det så viktigt
med en individuell plan

för den enskilde?

• Individuell plan är den enda 
plan som är din egen. Alla 
andra är verksamheters planer.

• Individuell plan är planer-
nas plan, den ska samordna alla 
dina andraplaner.

• Individuell plan är den plan 
där du bestämmer själv om vad 
som är viktigt för dig.

• Alla dina individuella behov 
blir tydliga.

• Alla aktörer är på plats och 
kan fatta beslut utifrån gemen-
sam överblick.

• Med IP garanteras uppfölj-
ning av alla insatser minst en 
gång per år.

• IP är ett kontrakt mellan 
individen och kommunen, som 
du kan hänvisa till.

Varför är individuell plan
bra även för kommunen?

• Individuell Plan spar tid 
och resurser – inget dubbelar-
bete och inga akututryckningar

• Att ”göra rätt från början” 
spar både frustration och resur-
ser

• Kunskapen hos alla som 
deltar i möten ökar.

• Man får ett utmärkt under-
lag för planering av resurser 
och som underlag till andra 
planer.

TILLÄGGAS KAN ATT tidsbestäm-
da beslut om olika insatser blir 
onödiga, då ju uppföljning görs 
minst en gång per år! Det spar 
tid för handläggaren och frustra-
tion för brukaren samt borde 

även leda till betydligt färre mål 
i förvaltningsrätterna!

Är det inte märkligt att IP 
inte blivit populärare? Vilken 
normalt funtad företagsledare 
skulle inte älska om alla företa-
gets kunder gjorde en personlig 
skrivelse om sina behov och 
vad han/hon önskar få levere-
rat från företagaren? Ett behov 
som dessutom oftast är bestän-
digt över årtionden och som 
följs upp med korregeringar 
minst en gång varje år!

Naturligtvis säger företaga-
ren ”fantastiskt! Det blir enkelt 
att driva mitt företag. Inga 
gissningar i budget, inga oförut-
sedda avvikelser, enkelt att 
planera och leverera. Jag kan 
lägga min kraft på kvalitet i 
leveranserna istället. Och jag 
får nöjda kunder.”

Jag, som kunde ha varit 
företagaren ovan, blir naturligt-
vis i min nuvarande roll som 
företrädare för personer med 
LSS frusterad över kommuner-
nas nonchalans mot den fantas-
tiska möjlighet som erbjuds via 
IP. Att de får goda planerings-
verktyg för sin LSS-verksam-
het. Något som naturligtvis kan 
leda till bättre kvalitet även för 
brukarna.

Så låt alla som har LSS-
insatser få en individuell plan 
som det är tänkt!

En skärpning krävs också av 
kommunernas LSS-handläg-
gare. Ni har stampat på en 
oacceptabel nivå i alltför många 
år nu.

Det behövs en förbättring 
hos Socialstyrelsen och IVO i 
sitt uppföljningsansvar. Nästa 
gång jag ställer frågan ”hur 
många har IP?” vill jag hitta ett 
svar.

Intresseorganisationer 
måste driva frågan med tydliga 
krav.

DEN NYA LSS-UTREDNINGEN 
nämner inte alls Individuell 
plan, vilket är symtomatiskt för 
utredningen.

Riksförbundet FUB avser att 
ta fram en broschyr om 
Individuell plan under första 
hälften av 2019. Â

I KORTHET 
Individuell plan är den enda planen som är den 
enskildes egen. Det är där du själv bestämmer 
vad som är viktigt för dig. Alla andra planer är 
verksamheternas planer.
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Det är naturligt att kom-
munen har huvudansva-
ret för LSS, även om viss 

verksamhet utförs av andra. 
Landstinget har ”Råd och stöd” 
och Försäkrings kassan en stor 
del av personlig assistans.

Enligt paragraf 14 har kom-
munen dock samordningsan-
svaret för alla insatser som ges 
enligt LSS till en person boende 
i kommunen eller i annan kom-
mun dit personen hänvisats 
bostad.

KOMMUNENS 
SAMORDNINGSANSVAR
14 § Kommunen skall verka 

för att insatser som skall tas 
upp i planer som avses i 10 § 
samordnas.

Kommunen ansvarar för att 
samordna alla insatser som ges 
till en enskilde, även sådana 
som ges av andra utförare. 
Kommu nen ska se till att insat-
serna samordnas på bästa sätt. 
Kommunen ska aktivt söka kun-
skap om alla utförares åtgärder 
som ges till den enskilde.

KOMMUNENS SÄRSKILDA 
UPPGIFTER

15 § Till kommunens uppgif-
ter hör att:

1. Fortlöpande följa upp vilka 
som omfattas av lagen och vilka 
deras behov av stöd och service 
är,

2. verka för att personer som 
anges i 1 § får sina behov tillgo-
dosedda,

3. informera om mål och 
medel för verksamheten enligt 
denna lag,

4. medverka till att personer 

som anges i 1 § får tillgång till 
arbete eller studier,

5. verka för att det allmänna 
fritids- och kulturutbudet blir 
tillgängligt för personer som 
anges i 1 §,

6. anmäla till överförmynda-
ren dels när en person som om-
fattas av 1 § kan antas behöva 
förmyndare, förvaltare eller 
god man, dels när ett förmyn-
derskap, förvaltarskap eller 
godmanskap bör kunna upphö-
ra,

7. samverka med organisa-
tioner som företräder människ-
or med omfattande funktions-
hinder,

8. anmäla till Försäkrings-
kassan när någon som har an-
sökt om biträde av personlig as-
sistent eller ekonomiskt stöd till 
sådan assistans enligt 9 § 2 kan 
antas ha rätt till assistanser-
sättning enligt 51 kap. social-
försäkringsbalken,

9. underrätta Försäkrings-
kassan när någon som får assis-
tansersättning enligt 51 kap. so-
cialförsäkringsbalken beviljas 
boende med särskild service, 
dagligverksamhet, barnomsorg 
eller någon annan insats som 
kan påverka behovet av person-
lig assistans,

10. anmäla till Försäkrings-
kassan om det finns anledning 
att anta att assistansersättning 
enligt 51 kap. socialförsäkrings-
balken används för annat än 
köp av personlig assistans eller 
kostnader för personliga assis-
tenter.

11. anmäla till Inspektionen 
för vård och omsorg om det 
finns anledning att anta att en 

tillståndshavares lämplighet 
för att bedriva verksamhet med 
personlig assistans kan ifråga-
sättas.

ENLIGT PUNKT 1 ska kommunen 
aktivt genom uppsökande 
verksamhet göra sig väl förtro-
gen med levnadsförhållande för 
invånare med psykiska och 
fysiska funktionsnedsättningar.

Kommunen ska fortlöpande 
följa upp vilka individer som 
omfattas av LSS och vilka deras 
behov är.

Punkt 2 innebär att kommu-
nen har ansvar för att person-
kretsen får sina ofta samman-
satta behov tillgodosedda även 
då det krävs insatser från flera 
instanser. För de berörda måste 
det klart framgå till vem man 
ska vända sig. Informationen 
om detta måste utformas med 
tanke på vilka funktionsned-
sättningar som personen kan 
ha. Det sam ma gäller punkt 3.

Ge tillgång till arbete och 
studier, enligt punkt 4, har vad 
gäller arbete mer blivit syssel-
sättning via daglig verksamhet 
än riktiga jobb, tyvärr!

Att göra fritid och kultur 
tillgängligt, enligt punkt 5, 
innebär att kommunen ska 
verka för att för aktiviteter som 
anordnas av kommunen, men 
även till aktiviteter som anord-
nas av andra.

Punkt 6 innebär en skyldig-
het att se till att de personer 

Kommunerna har ett stort ansvar för alla 
sina invånare. Det åligger kommunen  
att ansvara för service och omvårdnad  
för personer som tillhör LSS-gruppen. 

I KORTHET 
Varje kommun ska fortlöpande följa 
upp vilka som ska få stöd enligt LSS, 
och se till att de får sina behov till-
godosedda. Kommunen ska också 
samverka med organisationer som 
företräder personer med LSS.
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inom LSS som behöver stöd av 
god man eller förvaltare får 
detta. En god man är någon som 
hjälper en person med sin 
ekonomi eller att föra sin talan i 
olika frågor. Man har kvar sin 
rättshandlingsförmåga och god 
man får endast utföra rätts-
handlingar inom de områden 
som på förhand är fastställda.

Om god man

Trots att man har en god man 
får man själv ta ut pengar eller 
ansöka om insatser och dylikt. 
Den gode mannen är till hjälp 
om man exempelvis inte klarar 
av att hantera pengar. Man blir 
således inte ”omyndigförkla-
rad” för att man har en god 
man. Ingen är tvungen att ha en 
god man, det bygger på sam-
tycke från den enskilde.

Vad är en förvaltare? 

En förvaltare kan utses när 
en god man inte räcker till. En 
förvaltare tar över en del av den 
enskildes rättshandlingsförmå-
ga. En stor skillnad mellan god 
man och förvaltare är att för-

valtaren inte behöver inhämta 
samtycke från den enskilde för 
att rättshandla åt denne. På så 
sätt förlorar den enskilde viss 
del av sin rättshandlingsförmå-
ga.

Vad är en god mans  
uppgifter?

Att ”bevaka en huvudmans 
rätt” är att se till att han eller 
hon får den hjälp från samhället 
som han eller hon behöver. Det 
kan vara att ansöka om stöd 
enligt LSS eller bidrag enligt 
socialtjänstlagen med mera.

”Förvalta huvudmannens 
egendom” innebär att sköta 
huvudmannens ekonomi. Ibland 
har personen inte själv förmåga 
att ta hand om sina pengar eller 
betala sina räkningar. Eller så 
har han eller hon en större 
förmögenhet, som han eller hon 
inte kan klara av att ta hand om 
själv. Då behövs det att någon 
annan hjälper till.

”Sörja för huvudmannens 
person” innebär att kontrollera 
och se till att huvudmannen har 
det bra samt att hålla kontakt 

med henne eller honom. En god 
man ska hålla sig informerad 
om huvudmannens levnadsför-
hållanden och om det finns 
brister försöka avhjälpa dem. 
Att sörja för person har alltid 
varit viktigast för unga vuxna 
med måttlig till grav utveck-
lingsstörning. Du ska se till att 
individuella planer och alla 
genomförandeplaner skrivs 
med individuella behov och 
önskningar som fokus och att 
alla får rätt till ett gott liv oav-
sett funktionsnedsättning. Du 
måste bevaka att personalen 
har rätt utbildning. Du måste 
kontrollera att den personliga 
omsorgen är god. Dessutom 
bevaka att tillgång till fritidsak-
tiviteter inte reduceras till 
kollektiva utflykter och liknan-
de.

I debatten ifrågasätts ofta att 
anhörig är god man. Samtidigt 
har verkligheten visat på större 
problem att några gode män har 
för många uppdrag för att hinna 
med sina åtaganden. I debatten 
fokuseras ofta ensidigt på den 
ekonomiska förvaltningen.

Att gå på Valjeviken folkhögskola är ett bra sätt att 
förbereda sig för vuxenlivet. Du får kunskaper, prova på 
eget boende och möjlighet att växa som människa.

Valjeviken är en tillgänglig anläggning för dig med 
funktionsnedsättning där du, insprängt i skolschemat, 
har tillgång till behandlingsinsatser och träning.

Exempel på utbildningar
•	 Allmän kurs med inriktning musik/hälsa
•	 Allmän kurs med inriktning behörighet gsk/gym
•	 Allmän kurs med inriktning växande
•	 Allmän kurs med inriktning idrott/hälsa
•	 Särskild kurs: Idrott/hälsa/ledarskap
Gå in på vår hemsida eller beställ vår kurskatalog.

Utveckla dina intressen, lär dig 
mer tillsammans med andra
eller läs in behörigheter!

www.valjeviken.se / 0456-151 15 / www.facebook.com/valjeviken
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Värna är en sammanslutning av läkepedagogiska och socialterapeutiska 
verksamheter i Sverige. Våra verksamheter riktar sig till barn, ungdomar 
och vuxna.

 Vi värnar om det unika i varje människa. Vi främjar individuell utveckling 
och erbjuder en meningsfull vardag i en vacker i miljö. 
Vi �nns till för människor med funktionsnedsättningar. 
 

För mer information besök:
 www.värna.nu

Förbundet för antroposofisk läkepedagogik & socialterapi – boende, utbildning & arbete 

Värna är en branschförening för läkepedagogiska och social- 
terapeutiska verksamheter i Sverige. Våra verksamheter  
riktar sig till barn, ungdomar och vuxna.

Vi värnar om det unika i varje människa. Vi främjar individuell  
utveckling och erbjuder en meningsfull vardag i en vacker miljö.
Vi finns tilll för människor med funktionsnedsättningar.
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Mo Gårds fokus ligger på alternativa sätt att 
kommunicera och verksamheternas miljöer 
är teckenspråkiga.   

Här möts alla av respekt och utgångspunkten i 
verksamheterna är alla människors lika värde 
och en tro på individens inneboende resurser.

Mo Gård är en icke vinstdrivande organisation, 
här hittar du boende och daglig verksamhet 
enligt LSS, HVB för ungdomar och vuxna samt 
gymnasiesärskola. Hör av dig till oss så berättar 
vi mer om vilka möjligheter som finns. 

          

Vi vet att alla kan  
utvecklas och må bra!

ENLIGT PUNKT 7 ska kommunen 
samverka med intresseorganisa-
tioner som företräder personer 
med LSS-beslut. Syftet med 
samverkan är att ge handikapp-
organisationerna inom LSS-
området möjlighet att utöva 
inflytande över beslut som fattas 
av kommunen inom ramen för 
LSS.

”Organisationerna skall ges 
möjlighet att påverka, att läm-
na förslag och att ge synpunk-
ter för att viktiga kunskaper 
och erfarenheter skall kunna 
tillföras verksamheten.”

Punkt 8 till 10 avser person-
lig assistans och tillkom 2010 
när LASS blev en del av LSS. 

Punkt 11 har tillkommit efter 
den så kallade fuskutredningen 
om personlig assistans år 2012.

BESTÄMMELSER MELLAN 
KOMMUNER SAMT MELLAN 
KOMMUNEN & LANDSTING

16 § En kommuns ansvar en-
ligt denna lag gäller gentemot 
dem som är bosatta i kommu-
nen.

Ansvaret för insatser enligt 9 

§ 2–10 omfattar dock inte dem 
som är bosatta i kommunen ge-
nom beslut av en annan kom-
mun i fall som avses i 16 c eller 
16 d §.

Ändring gjordes 2011 för att 
förtydliga ansvaret mellan 
bosättningskommun (ursprung-
lig) och vistelsekommun (där 
nuvarande bostad av olika skäl 
är).

En kommun ska inte kunna 
överföra LSS-kostnader på en 
annan kommun bara för att till 
exempel bostad saknas.

17 § Ett landsting eller en 
kommun får med bibehållet 
ansvar sluta avtal med någon 
annan om att tillhandahålla 
insatser enligt denna lag. Någon 
annan än kommunen kan utföra 
insatserna.

SÅ TÄNKTE POLITIKERNA
I LSS-propositionen 

1992/93:159 skrev ansvarig 
minister:

Om huvudmannaskapet för 
verksamhet enligt den nya la-
gen.

Varje landsting skall, om inte 

annat överenskommits svara 
för rådgivning och stöd enligt 
den nya lagen. 

Varje kommun skall om inte 
annat överenskommits svara 
för övriga insatser med särskilt 
stöd och särskild service enligt 
den nya lagen.

Skälen för mitt förslag är att 
enligt min mening bör människ-
or som av särskilda skäl behö-
ver få viss samhällsservice, så 
långt möjligt få denna genom 
de samhällsorgan som normalt 
svarar för service av motsva-
rande eller likartat slag till alla 
människor.

Gränsen mellan socialtjänst-
lagen och den nya lagen kom-
mer inte alltid att vara skarp. 
Genom att kommunerna enligt 
mitt förslag ges ansvaret för 
verksamhet enligt både social-
tjänstlagen och merparten av 
den nya lagen, undviks att en-
skilda kommer i kläm i sam-
band med ansvarsdiskussioner, 
som skulle kunna uppstå om det 
var skilda huvudmän som an-
svarade för verksamheterna.

Eftersom kommunerna re-
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dan bedriver verksamhet som 
syftar till att ge enskilda stöd 
och service, är det också kom-
munerna som har de största 
förutsättningarna att skapa en 
organisation för att ge stöd och 
service enligt den nya lagen. 
Likaså är det enligt min mening 
kommunerna som har störst 
möjlighet att planera och att 
hålla samman det samlade stö-
det som ges till enskilda utifrån 
olika lagar och verksamheter.

Som jag redan nämnt anser 
jag att landstingen bör ha det 
grundläggande ansvaret för in-
satsen rådgivning och annat 
personligt stöd. Denna insats 
har ofta en nära anknytning till 
insatser som ges av landstingen 
enligt hälso- och sjukvårdsla-
gen. Det är också frågan om en 
specialiserad verksamhet som 
ofta förutsätter ett större upp-
tagningsområde än en kom-
mun.

Kommunernas och lands-
tingens ansvar bör omfatta dem 
som är bosatta i kommunen res-
pektive landstingsområdet. 
Likaså bör kommunerna och 

landstingen ha ett ansvar för 
att ge tillfälliga stöd- och servi-
ceinsatser till personer som till-
hör lagens personkrets och som 
vistas i kommunen eller lands-
tingsområdet under en kortare 
tid. Detta motsvarar vad som 
nu gäller enligt omsorgslagen.

Bestämmelsen enligt 14 § 
ålägger kommunen ett 
särskilt samordningsan-

svar för alla insatser till den 
enskilde, även sådana som läm-
nas av andra organ. Kommunen 
ska se till att insatserna samord-
nas på ett för den enskilde så 
fördelaktigt sätt som möjligt. 
Det innebär att kommunen ak-
tivt bör verka för att få kunskap 
om andra organs åtgärder som 
ska redovisas i planen.

15 § redogör i sju punkter för 
de uppgifter som åligger kom-
munen utöver de insatser som 
redovisats i 9 §.
FÖRSTA PUNKTEN. TILL social-
nämndens uppgifter enligt 
socialtjänstlagen hör att genom 
uppsökande verksamhet och på 

annat sätt främja förutsättning-
arna för goda levnadsförhållan-
den.

ANDRA PUNKTEN. DE som tillhör 
personkretsen i denna lag har 
ofta ett sammansatt behov av 
stöd som kräver insatser av flera 
olika samhällsorgan. Kommunen 
har till uppgift att verka för att 
de personer som tillhör person-
kretsen får sina olika behov 
tillgodosedda.

TREDJE PUNKTEN. SKYLDIG HETEN 
att informera om mål och medel 
tar sikte främst på behovet av in-
formation till personer som 
tillhör lagens personkrets, deras 
anhöriga samt personer som är i 
allmän tjänst.

FJÄRDE PUNKTEN. I kommunens 
uppgift att verka för att personer 
får ett arbete ingår dels förbere-
delse för arbete genom dagcen-
ter för den som har nytta av 
sådan verksamhet, dels att verka 
för att personer som vill få 
möjlighet till arbete anmäls till 
arbetsförmedlingen.
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FEMTE PUNKTEN. SKYLDIGHE TEN 
att verka för att det allmänna fri-
tids- och kulturutbudet blir 
tillgängligt avser sådana aktivi-
teter som dels anordnas av 
kommunen, dels andra huvud-
män.

SJÄTTE PUNKTEN. BESLUT om 
förordnande av förmyndare, 
förvaltare eller god man - eller 
omupphävande av sådant 
förordnande - kan ha stor 
betydelse för den enskilde. 
Därför har kommunen här 
ålagts att vid behov ta initiativ i 
sådana frågor.

SJUNDE PUNKTEN. GENOM sam-
verkan med handikapporganisa-
tioner kan de erfarenheter som 
personer med funktionshinder 
själva besitter tillföras verksam-
heten.

I 16 § redogörs för kommunens 
respektive landstingets ansvar 
för person som tillfälligt vistas i 
annan kommun/landsting samt 
för hur man skall underlätta för 
en person att kunna flytta till 
annan kommun/landsting.
I 17 § framgår det organisatoriska 
och kostnadsmässiga ansvaret 
för kommunen/lands-tinget för 
insatserna i till den enskilde 
enligt lagen.

HUR FUNGERAR DET IDAG?
I huvudsak fungerar LSS som 

det var tänkt. Det har inneburit 

att antalet personer med LSS-
insatser ökat till idag cirka 
85�000, varav knappt 20�000 
med personlig assistans.

Det är färre än antalet i 
prognosen som angavs i LSS 
propositionen 1993. Där var 
prognosen cirka 100�000 med 
övriga LSS-insatser och cirka 
7�000 med personlig assistans.

I dessa siffror har vi inte 
tagit hänsyn till att Sveriges 
befolkning ökat med 17 procent 
sedan 1994 till i slutet av 2018

Totalt är det således färre 
personer som omfattas av LSS, 
vilket troligtvis beror på en mer 
restriktiv bedömning än som 
var tänkt.

Personlig assistans har dock 
blivit en mycket mer efterfrå-
gad insats. Kanske främst på 
grund av att den ger en hög grad 
av självbestämmande till indivi-
den, men även för att det varit 
kontinuerlig brist på gruppbo-
städer och att de som byggs 
idag alltmer börjar likna små 
institutioner med för många 
boende per enhet.

Övriga problem vi ser idag är 
att kommunen och Försäkrings-
kassan blivit restriktivare i sina 
behovsbedömningar i LSS-
utredningar.

De flesta insatserna i LSS 
har antingen minskat eller 
stagnerat under den senaste 
femårsperioden.

Gruppen som omfattas av 
LSS är liten och blir därför ofta 

bortglömd av politiker. Samti-
digt, då gruppen är just liten, 
är den objektivt sett inget 
stort ekonomiskt problem för 
stat och kommun!

Det handlar om förhållan-
devis lite pengar i budgetar 
både för stat och kommuner 
jämfört med andra utgifter.

Ett av de största problemen 
för LSS-gruppen idag är 
privatekonomin, som jag 
återkommer till i lektion 9.

Vi har i Sverige en tendens 
att prata mycket om problem, 
vilket gör att vi till exempel 
glömmer bort att LSS varit en 
fantastisk frihetsreform! 

LSS-utredningen

Utredningen diskuterade 
huvudmannaskapet bland 
annat för personlig assistans. 
Utredaren konstaterade att 
även om det var logiskt att 
kommunen skulle ha ansvaret 
för denna insats, så är de 290 
kommunerna alltför olika för 
att det ska gå att genomföra 
på ett rättssäkert sätt.

Istället förordar utredaren 
att staten tar över hela ansva-
ret för personlig assistans. 
Men samtidigt föreslår utre-
daren att barn under 16 år 
inte ska ha den typen av 
assistans, vilket blivit mycket 
kontroversiellt.

Mina tankar  
om huvudmannaskapet

Man kan ifrågasätta om 
290 kommuner verkligen är 
optimalt för en lag som kräver 
kunnande, inlevelse och 
ansvar för en liten grupp 
individer med stora funk-
tionsnedsättningar. Vi ser ju 
idag att rättsäkerheten i 
LSS-beslut är tveksamma. Att 
besluten alltför ofta skiftar 
beroende på var du bor. Men 
”vi är alla kommuninvånare” 
och några få kan inte skiftas 
bort bara för att de har svåra 
funktionsnedsättningar! 
Närheten till beslutsfattare är 
trots allt viktig. Problemen är 
kanske tydligt just med LSS 
men finns nog generellt om vi 
skulle syna verksamheterna. 
Indelningen i  så många olika 
kommuner är ett generellt 
problem, men att slå ihop 
stöter alltid på problem. 
Snarare ser vi trender att 
många stora kommuner vill 
dela upp sig. Â

BÄSTA LSS-
KOMMUN 
PRICKAS 
INTE FÖR 
UNDER-
SKOTTET 
Kommunrevi-
sorerna ville 
stra�a soci-
alnämnden i 
Jönköping för 
den generösa 
assistanspoliti-
ken. Men efter 
en het debatt 
sa kommun-
fullmäktige nej 
till anmärk-
ningen.

QR-koden 
innehåller 
länk till  
artikeln.

Man kan ifrågasätta om 290 kommuner verkligen är 
optimalt för en lag som kräver kunnande, inlevelse 
och ansvar för en liten grupp individer med stora 
funktionsnedsättningar. Närheten till beslutsfattare 
är trots allt viktig, skriver Harald Strand. 

FOTO: LINNEA BENGTSSON
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LEKTION 9:

AVGIFTER

Personer med omfattande 
funktionsnedsättningar 
lever ofta i livslång fattig-

dom.
En avsikt med LSS (lagen om 

stöd och service till vissa funk-
tionshindrade) är att förhindra 
att funktionsnedsättningen 
leder till lägre levnadsstandard, 
vilket utrycks i lagen som att 
personernas som omfattas ska 
ha ett liv som andra med goda 
levnadsvillkor. Men kommuner 
och domstolar har börjat rucka 
på detta, och den viktiga mer-
kostnadsprincipen som före-
skriver att en person inte ska ha 
merkostnader på grund av sin 
funktionsnedsättning.

Här går vi igenom bakgrun-
den till dagens situation.

AVGIFTER
18 § Av dem som enligt beslut 

av Försäkringskassan är berät-
tigade att få assistansersätt-
ning enligt 51 kap. socialförsäk-
ringsbalken får avgift för per-
sonlig assistans tas ut inom ra-
men för sådan ersättning.

19 § Skäliga avgifter för bo-
stad, fritidsverksamhet och kul-
turella aktiviteter får tas ut av 
dem som har hel allmän ålders-
pension, hel sjukersättning eller 
hel aktivitetsersättning enligt 
socialförsäkringsbalken eller 
annan inkomst av motsvarande 
storlek, enligt de grunder som 
kommunen bestämmer.

Kommunen ska se till att den 
enskilde får behålla tillräckliga 
medel för sina personliga be-
hov.

Kommunen få ta ut avgifter 
för bostad, fritidsverksamhet 
och kulturella aktiviteter. Men 
dessa skall vara skäliga och in-
te överstiga kommunens själv-
kostnad.

Hänsyn måste tas till att den 
enskilde har tillräckliga medel 
kvar för personliga behov som 

till exempel mat, kläder, sjuk-
vård, fritid och semester. Även 
7 paragrafens om anmodan till 
att uppnå goda levnadsvillkor 
måste beaktas.

Avgiften för bostad bör avse 
den enskildes privata bostad. 
Den enskilde bör däremot inte 
ha kostnader för gemensam-
hets- och personalutrymmen, 
som bör betraktas som en del av 
den särskilda service och om-
vårdnad som ska ges i anslut-
ning till bostaden.

Vid deltagande i fritids- och 
kulturella aktiviteter bör den 
enskilde svara för sina egna 
kostnader men inte kostnader 
för den eventuella följeslagare 
som behövs för att kunna ge-
nomföra aktiviteten.

MERKOST NADS PRINCIPEN
Merkostnadsprincipen är en 

viktig funktionshinderpolitisk 
princip om att människor inte 
ska ha merkostnader på grund 
av funktionsnedsättning. 
Principen framhålls tydligt i 
LSS förarbeten:

”Det är angeläget att omfat-
tande stödbehov på grund av 
funktionshinder inte medför 
lägre levnadsstandard än den 
som gäller för personer som inte 
har motsvarande behov.

Utgångspunkten bör därför 
vara att stöd och service som 
ges enligt den nya lagen skall 
vara avgiftsfria.”

SYFTET MED FÖRBEHÅLLSBELOPP 
är att skydda äldre och personer 
med funktionsnedsättning från 
alltför höga avgifter och att 
dessa grupper ska få behålla en 
lägsta nivå av egna medel, som 
ska räcka till nödvändiga och 
normala levnadskostnader.

Kommunen ska bestämma 
den enskildes förbehållsbelopp 
genom att beräkna den enskil-
des levnadskostnader, utom 

boendekostnaden, med ledning 
av ett lagstadgat minimibelopp. 
Boendekostnaden ska beräknas 
för sig och läggas till minimibe-
loppet. Minimibeloppet är 
lagstadgat och ska täcka nor-
malkostnader för personliga be-
hov för livsmedel (alla målti-
der), kläder, skor, fritid och 
hygien, förbrukningsvaror, 
dagstidning, telefon, radio- och 
TV-avgift, möbler och husge-
råd, hemförsäkring, hushållsel, 
resor, tandvård, öppen hälso- 
och sjukvård samt läkemedel.

HABILITERINGSERSÄTTNING FÅR 
DE som deltar i daglig verksam-
het i 97 procent av alla kommu-
ner. Ersättningen skiljer sig 
mellan kommunerna, från 30 till 
90 kronor per dag. Av förarbete-
na till LSS framgår det att den 
som deltar i daglig verksamhet 
bör få ersättning. Syftet med 
ersättning är att stimulera den 
enskilde att delta i verksamhe-
ten.

Förutom den symboliska 
likheten med lön finns det 
ytterligare skäl som talar för att 
betala ut ersättning. Personer i 
daglig verksamhet har som 
regel extra kostnader för sitt 
deltagande, till exempel för 
arbetsresor och lunch. Det har 
också framkommit i kartlägg-
ningar att habiliteringsersätt-
ningen upplevs som betydelse-
full och viktig för självkänslan 
hos den enskilde.

KBH, KOMMUNALT BOSTADS-
TILLÄGG för handikappade 
(numera ofta KBF) har tidigare 
funnits i de flesta kommunerna 
men togs bort i kommunallagen 
samtidigt som LSS kom. Idag 
har endast ett fåtal kommuner 
denna ersättning för att kom-
pensera för höga hyror som är 
långt över Försäkringskassan 
tak för sitt bostadstillägg.

20 § Om någon som är under 
18 år får omvårdnad i ett annat 
hem än det egna med stöd av 
denna lag, är föräldrarna skyl-
diga att i skälig utsträckning 
bidra till kommunens kostnader 
för omvårdnaden. Kommunen 
får i sådana fall uppbära under-
hållsbidrag som avser barnet.

21 § I andra fall än som anges 
i 18--20 §§ får avgifter eller 

Levnadsstandarden för personer med 
funktionsnedsättning påverkas drastiskt  
av de avgifter som tas ut. 

”TIOTUSEN-
TALS ÄR 
FÅNGADE I 
VÄXANDE 
FATTIG-
DOM”
Privatekono-
min för tiotu-
sentals per-
soner som får 
stöd enligt LSS 
blir allt svårare. 
Fattigdomen 
har accelererat 
under senare 
år, skriver 
Riksförbundet 
FUB.
– Det är ju inte 
så att Sverige 
inte har råd! 
Att gruppen 
idag går minus 
varje månad 
borde få alla 
politiker att 
skämmas, 
säger Harald 
Strand, FUB:s 
ordförande.

QR-koden 
innehåller 
länk till  
artikeln.
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ersättning föföf r kostnader inte
tas ut föföf r insatser enligt denna
lag.

SÅ TÄNKTE POLITIKERNA
I LSS-propositionen

1992/93:159 skrev ansvarig
minister Bengt WeWeW sterberg
föföf ljljl ande:

AAvggvgv ififi tftf etet r sksks alllll bararar i visisi sa
fafaf lllll kunna tatat sasa ut föföf rörö inini satstst er
enliggigi t deded n nyynyn a lalal ggaga en. Av deded m
som enliggigi t besese lulul t av alllll mlml än
föföf rörö srsr äkrinini ggngn sksks asasa sa är berärär ttiggigi a-
deded att fåfåf asasa sisisi tatat nsersrsr ättntnt inini ggngn
fåfåf r avggvgv ififi tftf föföf rörö bitrtrt ärär deded av pper-
sonliggigi asasa sisisi tetet nt tatat sasa ut inini om rarar -
men föföf rörö sådadad n ersrsr ättntnt inini ggngn . I
visisi sa fafaf lllll fåfåf r avggvgv ififi tftf etet r tatat sasa ut föföf rrörö
bostatat d,d,d frfrf itididi sdsd verkrkr sksk amhet ochchc
kultltl urerer lllll alal aktivivi itetet tetet r.r.r
FFöFöF rörö ärär ldldl rdrd arar r tilllll barnrnr ochchc unggngn dodod -
mar som fåfåf r omvårdrdr ndnd ad i fafaf -
milili jjljl ejej hem elllll elel r bostatat d med sär-
sksks ildldl servrvr icici e sksks alllll i sksks äliggigi ut-
strtrt ärär ckninini ggngn bididi rdrd arar tilllll kostntnt a-
deded r föföf rörö omvårdrdr ndnd ad.d.d
KKoKoK mmunen fåfåf r i sådadad na fafaf lllll
uppupu pppppppp bärarar undeded rhrhr ålllll slsl bididi rdrd arar ggaga föföf rörö
barnrnr et.

HHaHaH ndidid kiki appapa pppppppp utrtrt erer dndnd inini ggngn en rerer -
dodod visisi ar i sitt slulul tbetätät nkandeded
(S(S( OU 1U 1U 992929 :2:2 52525 )2)2 EtEtE t samhälllll elel
föföf rörö alllll alal ,a,a flflf elel rarar undeded rsrsr ökökö ninini ggngn ar
om fufuf nktioioi nshshs inini drdrd arar deded sese eko-
nomisisi ksks a situatioioi n.
UtUtU rtrt erer dndnd inini ggngn en konstatat tetet rarar r dädäd r-
vididi att föföf rörö erer komstetet n av omfafaf t-
tatat ndeded fufuf nktioioi nshshs inini deded r oftftf atat
inini nebär att inini komstetet n är läläl ggägä rerer
än hos en ggenomsnittliggigi pper-
son ochchc att utggtgt ififi tftf stst behovet är
hhöggögö rerer .

JaJaJ ggaga anser att deded n ensksks ilili dldl eded
sjjsjs äjäj lvlvl börörö ansvararar föföf rörö sinini a
matktkt ostntnt adeded r.r.r

DDärerer mot börörö en avggvgv ififi tftf kun-
na tatat sasa ut av huvudmdmd annen föföf rörö
bostatat d.d.d Avggvgv ififi tftf etet n börörö avsvsv e deded n
ensksks ilili dldl eded sese pprivivi atatat bostatat d.d.d Den
ensksks ilili dldl eded börörö dädäd rerer mot inini tetet ha
kostntnt adeded r föföf rörö ggemensamma
utrtrt yyryr mmen ochchc ppersrsr onalulul trtrt yyryr m-
men.

DDe senarerer börörö betrtrt arar ktatat sasa som
deded l av deded n särsrsr ksks ilili dldl adad servrvr icici e
ochchc omvårdrdr ndnd ad som sksks alllll ggesese i
anslulul tntnt inini ggngn tilili llll bostatat deded n.

ViViV didi deded ltltl atat ggaga andeded i frfrf itididi sdsd -
ochchc kultltl urerer lllll alal aktivivi itetet tetet r börörö
deded n ensksks ilili dldl eded svararar föföf rörö sinini a eggege -
na kostntnt adeded r men inini tetet ha
kostntnt adeded r föföf rörö deded n eventuelllll alal
föföf ljjljl ejej sese lalal ggaga arerer som behövsvsv föföf rörö att
kunna ggenomföföf rörö arar aktivivi itetet tetet n.

JaJaJ ggaga har tididi idid ggigi arerer vididi be-
hhandldld inini ggngn en av rärär ttetet n tilili llll inini -
satstst er föföf rörö erer sese lalal ggaga it en besese tätät m-

melslsl e om att deded n ensksks ilili dldl eded gge-
nom inini satstst ernrnr a sksks alllll tilili llll flfl öföf rörö srsr äk-
rarar sasa ggodadad lelel vnadsdsd villlll klkl or.r.r Därarar v
föföf ljjljl ejej r att avggvgv ififi tftf etet n inini tetet fåfåf r sät-
tatat sasa så att deded n bliriri föföf rörö betunggngn an-
deded . HäHäH rvrvr ididi måsåså tetet huvudmdmd annen
även tatat hänsyysys n tilili llll att deded n en-
sksks ilili dldl eded har tilili llll rlrl ärär ckliggigi a mededed l föföf rörö
t.exexe .x.x erfrfr ofof rdrdr eded rliggigi tatat ndvdvd årdrdr ,d,d tilili llll -
ggånggngn tilili llll frfrf itididi sdsd möjjöjö ljlj iggigi hghg etetet r ochchc
semesese tetet r.r.r Avggvgv ififi tftf etet rnrnr a fåfåf r dodod ckckc
inini tetet översrsr tiggigi a kommunens
sjjsjs äjäj lvlvl kvkv ostntnt adeded r.r.r

HUR FUNGERAR DET IDAG?
Personer med fufuf nktionsned-

sättningar ska inte ha sämre
levnadsstandard än personer
utan. Det är en viktig politisk
princip och en avava hörnstenarna
i LSS, föföf r att lagen ska kukuk nna
frfrf ämjmjm a jämlikhet i levnadsvill-
kor och föföf r att den enskilde ska
kukuk nna leva som andra. Prin-
cipen är dock på många sätt satt
ur spel. Det gäller också det
skykyk dd som föföf rbehållsbeloppet
var tänkt att ge.

Det är svårt att komma till
någon annan slutsats än att
lagstiftftf arens intention med ett
särskilt föföf rbehållsbelopp har
föföf rlorat sitt ursprungliga syftftf e.

Bestämmelsen i 19 § fufuf ngerar
inte längre som en garanti föföf r
den enskilde att ha tillräckliga
medel kvkvk ar föföf r sina personliga
behov när hyhyh ran är betald.

Ett avava de stora problemen föföf r
gruppen med LSS är kommu-
ners olika tolkning avava vad lagen
säger om att det är kommunala
avava gvgv iftftf er som ska reduceras föföf r
att skykyk dda föföf rbehållsbeloppet
föföf r den enskilde.

Om det ändå blir föföf r litet
föföf rbehållsbelopp fifif nns det inget
kravava i lagen att kommunerna
ska fyfyf lla på pengar upp till
föföf rbehållsbeloppet. I dessa fafaf ll
hänvnvn isas den enskilde till föföf r-
sörjrjr ningsstöd (socialbidrag).

HYRARAR ÄR ENLIGT lag ingen avava gvgv iftftf .
Men vissa kommuner räknar
med den hyhyh ryry a de debiterar föföf r
sina särskilda boenden i det
avava gvgv iftftf sutrymymy me de kan reducera
vid beräkning avava föföf rbehållsbe-
lopp.

Nu har dock Försäkrings-
kassan i princip blockerat det
här sättet att räkna. Om kom-
munen sänker hyhyh ran på det här
sättet fåfåf r den enskilde inget
bostadstillägg, enligt en kam-
marättsdom.

Märkligt nog gäller detta inte

om subventionen sker via KBH/
KBF eller genom lägre hyhyh ra
direkt på hyhyh resavava talet.

ViViV ssa kommuner har därföföf r
inföföf rt hyhyh restak.

ENLIGT LSS SKAKAK stödet leda till
”goda levnadsvillkor” föföf r den
enskilde. Motsvarande fofof rmule-
ring i socialtjtjt änstlagen är att alla
kommuninvnvn ånare ska ges hjhjh älp
till ”skälig levnadsnivivi å”.

Men vad är skillnaden mellan
skälig levnadsnivå (SoL) och
goda levnadsvillkor (LSS). Du
fåfåf r visst stöd avava synonynyn mord-
böcker eller WiWiW kipedia i skillna-
den ”god” vs. ”skälig”.

Ett mer objbjb ektivt sätt är att
läsa ministerns föföf rklaring i
föföf rarbetet till LSS, och vem gör
det spontant? Inte särskilt
många i kommuner eller i föföf r-
valtningsrätter.

ÅR 2005 KOKOK M en dom i
Regeringsrätten om hyhyh ryry essätt-
ning avava gemensamhetsutrymymy -
men i gruppbostäder. Den
fafaf stställde rätt att ta ut hyhyh ryry a
ävävä en föföf r dessa utrymymy men. Det
lagliga i detta har ifrfrf ågasatts avava
många. I propositionen till LSS
uttrycks det tytyt dligt föföf r de som
kan god svenska att den enskilde
inte ska betala föföf r gemensam-
hetsutrymymy men eller personalut-
rymymy men.

Men rätten gjgjg orde en annan
tolkning och det hela slutade
med att kommunerna kukuk nde
börjrjr a ta betalt föföf r gemensam-
hetsutrymmen.

Det fifif nns ingen undersökning
avava hur många som gör detta, vil-
ket jag anser beror på att SKL
är ointresserat och att vi i FUB
inte fifif ck svar frfrf ån speciellt
många kommuner. Man vill inte
öppet skykyk lta med detta, vilket
säger en del.

Gemensamhetsutrymmen
ska alltid fifif nnas i gruppbostä-
der, det går inte att väljljl a bort
och de är större än i vanliga
hyhyh reshus och blir därmed
dyrare per person. Det är en
merkostnad som inte ska belas-
ta den enskilde.

Gemensamhetsutrymmen
bör ses som en del i det kost-
nadsfrfrf ia stödet. Detsamma
gäller den extra handikappan-
passning som alltid görs vid
bygygy gandet avava gruppbostad och
som således inte kan påvåvå erkas
avava den som flflf yttar in. Det blir
då en merkostnad på grund avava

www.agrenska.se
031-750 91 00

Ågrenska ett nationellt kompetens  centrum för 
sällsynta diagnoser och en unik mötesplats för barn, 
ungdomar och vuxna med funktionsnedsättninar och deras familjer.

Ågrenska Personlig Assistans – 
vi etablerar oss nu i Mälardalen!

SÅ BLIR
GRUPP-
BOSTÄTÄT DER
ORIMLIGT
DYDYD RARAR
Många kom-
muner höjer
avgifterna utan
att tänka på
de boendes
ekonomi. ”Det
är idag inte
bara i stor-
städerna som
hyresnivåerna
blivit så dyra
att de som ska
bo där har inte
råd”, skriver
Harald Strand
i en debattar-
tikel på Heja-
Olika.

QR-kokok deded n
inini nehålllll elel r
läläl nk titit lili llll
artitit kiki ekek lnlnl .

RARAR PPOR-
TEN ALLALAL
BÖR LÄLÄL SÄSÄ ASAS
FUB har i år
uppdaterat
sin rapport
”Fångad i fat-
tigdom” även
2019. Hämta
den på FUBs
hemsida. Alla
berörda borde
läsa den.

QR-kokok deded n
inini nehålllll elel r
läläl nk titit lili llll
rarar papa pppp ortetet n.
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de boendes allmänna fufuf nktions-
nedsättningar.

Det fifif nns flflf er märkliga do-
mar i föföf rvaltningsrätten som
rör avava gvgv iftftf er och kostnader,
exempelvis om ledsagares
omkostnader och resor till och
frfrf ån daglig verksamhet, som
objbjb ektivt måste betraktas som
merkostnader föföf r fufuf nktions-
nedsättningen. I juni 2015 kom
en märklig dom i HFD där IVO
fifif ck dra tillbaka sitt vite mot att
en kommun tog extra betalt föföf r
tillagning och inköp avava mat på
ett gruppboende. HFD undvek i
domen att uttala sig om det var
rätt enligt lagen att ta extra
kostnader utöver råvåvå arukost-
nad, tytyt vyvy ärr. Motivet i domsto-
lens beslut var att tillägget var
avava ringa storlek.

Är rena föföf nster något som
ska ingå i stödet och servicen i
en gruppbostad? Sundsvalls
kommun ville ta betalt föföf r
föföf nsterputsen i gruppbostäder.
50 kronor per föföf nster. FUB i
Sundsvall bad om en tillsyn frfrf ån
IVO angående detta och IVO
konstaterade att de som behö-

ver hjhjh älp i hemmet ävävä en behö-
ver föföf nsterputs. Kommunen
fifif ck kritik föföf r sitt agerande.
Fönsterputs ska enligt IVO ingå
i det kostnadsfrfrf ia stödet enligt
LSS.

I den statliga utredningen
”Brist på brådska” (SOU
2008:102) konstaterades att
låga inkomster i kombination
med höga hyhyh ror i LSS-bostäder
leder till ett liv i fafaf ttigdom.

Bygygy gpriserna har ökat kraf-f-f
tigt under senare år och därmed
hyhyh rorna, medan det statliga
bostadstillägget bara ökat
marginellt. Detsamma gäller att
aktivitets- och sjsjs ukersättningen
bara ökat med en tredjdjd edel mot
alla andras löner.

Personer med omfafaf ttande
fufuf nktionsnedsättningar bor i
gruppbostäder på grund avava sin
fufuf nktionsnedsättning. På grund
avava sin fufuf nktionsnedsättning så
lever de i fafaf ttigdom. Den är
livslång föföf r de som inte kan
arbeta, vilket just föföf r de som
bor i gruppbostad är de flflf esta.
Deras inkomst består avava sjsjs uker-
sättning på de lägsta nivåerna,

medan däremot skatten relativt
är den högsta. När de pensione-
ras så blir ävävä en pensionen låg
på grund avava att livsinkomsten
varit låg. Därföföf r är det en struk-
turell fafaf ttigdom.

Är den ideologiska idén om
att samhället ska kompensera
föföf r fufuf nktionsnedsättningen
bortblåst?

Funktionsrätt Sverige gjgjg orde
några fifif lmer om LSS inföföf r valet
2018. Bland annat en som heter
”Skukuk lle du klara dig på mindre
än 10 000 kronor i månaden?”
En sevärd fifif lm på 34 sekukuk nder!

FUB uppdaterar sin rapport
”Fångad i fafaf ttigdom” ävävä en 2019.
Hämta den på FUBs hemsida.
Alla berörda borde läsa den.Â

www.agrenska.se
031-750 91 00

Ågrenska ett nationellt kompetens  centrum för 
sällsynta diagnoser och en unik mötesplats för barn, 
ungdomar och vuxna med funktionsnedsättninar och deras familjer.www.agrenska.se agrenska@agrenska.se 031-750 91 00

Ågrenska Personlig Assistans – 
vi etablerar oss nu i Mälardalen!
Funderar du på att byta assistansbolag eller vill vveta
mer hur vi jobbar med assistans?

Vi arbetar utan vinstintresse, har en särskild kompetens kring sällsynta diagnoser
och tar ett stort ansvar föföf r assistenters utbildning och trivsel.

Kontakta Anders Sandegård 0709-100 142, anders.sandegard@agrenska.se

Ågrenska är ett nationellt kompetenscentrum föföf r sällsynta diagnoser och en
unik mötesplats föföf r barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar,
deras familjer.

I KOKOK RTHET
Avgifter slår hårt mot personer med LSS. Den
grundläggande principen om att funktions-
nedsättning inte ska leda till merkostnader har
satts ur spel. De flesta berörda lever i livslång
fattigdom.
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LEKTION 10: 

TILLSTÅND, KONTROLL 
& ÖVERKLAGANDEN

En enskild person får inte 
utan tillstånd från IVO 
bedriva verksamhet som 

avser personlig assistans enligt 
9 § 2 i LSS eller verksamhet 
som avser insatser i 9 § 6-10 i 
LSS. För kommuner och lands-
ting samt personlig assistans i 
egen regi räcker det med anmä-
lan till IVO.

Den som fått tillstånd enligt 
23 § i LSS och som anlitats att 
utföra personlig assistans åt en 
enskild är skyldig att tillhanda-
hålla all assistans som den 
enskilde fått stöd för enligt 9 § 
2. Undantag finns.

24 § Anmälan om avhjälpan-
de av missförhållande.

24 a § Var och en som fullgör 
uppgifter enligt denna lag ska 
medverka till att den verksam-
het som bedrivs och de insatser 
som genomförs är av god kvali-
tet.

24 b § Den som fullgör upp-
gifter i verksamhet enligt lag-
stiftning om stöd och service 
till vissa funktionshindrade ska 
genast rapportera om han eller 
hon uppmärksammar eller får 
kännedom om ett missförhål-
lande eller en påtaglig risk för 
ett missförhållande, som rör 

den som får eller som kan kom-
ma ifråga för insatser enligt så-
dan lagstiftning.

Rapporteringsskyldigheten 
fullgörs till:

1. yrkesmässigt bedriven en-
skild verksamhet till den som 
bedriver verksamheten, och

2. i övrigt till berörda nämn-
der som avses i 22 § och 24 c §. 

Den som enligt 24 b § ska ta 
emot rapporter ska informera 
den som fullgör uppgifter i 
verksamhet enligt lagstiftning 
om stöd och service till vissa 
funktionshindrade om de skyl-
digheter som han eller hon har 
enligt 24 a och b §§ samt 24 d §.

Den som, i yrkesmässigt be-
driven enskild verksamhet, en-
ligt 24 b § ska ta emot rapporter 
ska informera berörd nämnd 
om de rapporter han eller hon 
har tagit emot.

24 e § Ett missförhållande el-
ler en påtaglig risk för ett miss-
förhållande, ska dokumenteras, 
utredas och avhjälpas eller un-
danröjas utan dröjsmål.

24 f § Ett allvarligt missför-
hållande eller en påtaglig risk 
för ett allvarligt missförhållan-
de, ska snarast anmälas till 
Inspektionen för vård och om-
sorg, IVO.

Den utredning som gjorts 
med anledning av det inträffa-
de ska bifogas anmälan. 
Anmälan ska göras av

1. berörda nämnder som av-
ses i 22 §, eller

2. den som bedriver yrkes-
mässig enskild verksamhet.

24 g § Ytterligare bestämmel-
ser om anmälnings- och rappor-
teringsskyldighet finns i 14 kap. 
1 och 3 §§ socialtjänstlagen.

Ledningssystemet skall sä-
kerställa att det finns rutiner 
för hur fel och brister i verk-
samheten ska identifieras, do-
kumenteras, analyseras och åt-
gärdas samt hur vidtagna åt-

gärder följs upp. Det är alla an-
ställdas ansvar att anmäla.

LEX SARAHS HISTORIA
Bestämmelsen Lex Sarah har 

fått sitt namn från undersköter-
skan Sarah Wägnert, som 
arbetade vid vårdhemmet 
Polhemsgården i Solna. I okto-
ber 1997 uttalade sig den då 
23-åriga undersköterskan i 
STV Rapport om att det före-
kom vanvård på hemmet. 
Hennes berättelse om missför-
hållanden inom äldreomsorgen 
fick stor uppmärksamhet i 
media och två år senare, 1999, 
fick hon en bestämmelse i 
socialtjänstlagen uppkallad 
efter sig, Lex Sarah.

Lex Sarah gäller i LSS från 
2005 med ändringar 2011 enligt 
paragraferna ovan.

Läs också senaste version av 
”SOSFS 2011:5, Socialstyrel-
sens föreskrifter och allmänna 
råd om Lex Sarah” samt ”Lex 
Sarah Handbok för tillämpning-
en av bestämmelserna om lex 
Sarah” från Socialstyrelsen 
utgiven 2014.

OM TILLSYN (25-26 §§)
Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO) utövar sedan 
2012 tillsyn över all verksamhet 
som bedrivs enligt denna lag. 
Från lagens början var länssty-
relsen ansvarig för tillsynen 
och tillstånd. År 2010 övertogs 
detta av Socialstyrelsen.

IVO ska granska att tillstånd 
följs och har rätt att återkalla 
tillstånd vid brister.

IVO ska vid tillsyn lämna råd 
och vägledning.

IVO ska också ge föreläggan-
de vid upptäckta brister. 

IVO ska kontrollera att 
brister avhjälps.

OM ÖVERKLAGANDE (27 §)
LSS blev en rättighetslag. En 

Vilka regler gäller för tillstånd 
och kontroll av LSS-verksam- 
heter? Och hur är gången när 
man överklagar ett beslut?

I KORTHET 
Tillsynen har blivit något bättre sedan 
IVO övertog den 2013. Men mer resur-
ser behövs. De flesta gruppbostäder 
kommer aldrig att besökas av IVO. 
LSS är en rättighetslag men trots 
detta har blivit allt mer rättosäker för 
enskilda personer som ofta drabbas av 
felaktiga tolkningar av lagen.
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LEKTION 10: 

TILLSTÅND, KONTROLL 
& ÖVERKLAGANDEN

viktig orsak till detta var att 
beslut om insatser ska kunna 
överklagas i domstol.

27 § Beslut av en nämnd som 
avses i 22 § eller av Inspek tion-
en för vård och omsorg får 
överklagas till allmän förvalt-
ningsdomstol om beslutet avser

1. insatser för en enskild 
enligt 9 §,

2. utbetalning till någon 
annan enligt 11 §,

3. återbetalning enligt 12 §,
4. förhandsbesked om rätt 

till insatser enligt 16 § andra 
eller tredje stycket,

5. tillstånd till enskild verk-
samhet enligt 23 §,

6. omhändertagande av 
personakt enligt 23 d §,

7. föreläggande enligt 26 c 
och 26 f §§,

8. återkallelse av tillstånd 
och förbud enligt 26 g-26 i §§,

9. indragning eller nedsätt-
ning av ekonomiskt stöd enligt 
9 c § andra stycket. 

Prövningstillstånd krävs vid 
överklagande till kammarrät-
ten.

I fråga om överklagande av 
Inspektionen för vård och 
omsorgs beslut enligt 23 c § 
gäller i tillämpliga delar 6 kap. 
7-11 §§ offentlighets- och sekre-
tesslagen.

Beslut i frågor som avses i 
första stycket gäller omedel-
bart.

Förvaltningsrätten eller 
kammarrätten får dock förord-
na att dess beslut ska gälla först 
sedan det vunnit laga kraft.

SÅ TÄNKTE POLITIKERNA
I LSS-propositionen 

1992/93:159 skrev ansvarig 
minister om tillsyn:

Socialstyrelsen skall ha den 
centrala tillsynen över den nya 
lagens tillämpning. Styrelsen 
skall därvid följa, stödja och ut-
värdera verksamheterna, ta ini-
tiativ till förändringar och va-
ra kunskapsförmedlare.

Länsstyrelsen skall inom lä-
net ha tillsyn över verksamhet 
med anledning av den nya la-
gen och därutöver informera 
och ge råd till allmänbeten i 
frågor somrör verksamheten, 
biträda kommunerna

med råd samt främja sam-
verkan i planering mellan kom-
munerna, landstingen och an-
dra samhällsorgan.

Länsstyrelsen skall ha rätt 
att inspektera sådan verksam-
het.

Förslaget innebär ingen änd-
ring i förhållande till vad som 

gäller idag enligt socialtjänst-
lagen och HSL. Min mening är 
att eftersom sambandet med 
framför allt socialtjänstlagen 
är så starkt bör samma regler 
om central tillsyn gälla. I 
Socialstyrelsens tillsynsansvar 
ligger bl. a. att styrelsen skall 
följa och utvärdera verksamhe-
terna, göra kunskapssamman-
ställningar, företa inspektio-
ner, utarbeta allmänna råd, ta 
initiativ till förändringar och 
vara kunskapsförmedlare. 
Detta är viktiga funktioner inte 
minst när en verksamhet som 
den nu aktuella är under upp-
byggnad.

Vid tillämpningen av den 
nya lagen blir det fråga om vik-
tig myndighetsutövning.

Kommunerna kommer att va-
ra huvudmän för huvuddelen 
av insatserna enligt den nya la-
gen.

Som jag nyss påpekat har in-
satserna enligt den nya lagen 
ett starkt samband med social-
tjänsten enligt socialtjänstla-
gen. Jag finner inga skäl för att 
tillsynen i den nya lagen skall 
reduceras i förhållande till vad 
som gäller i fråga om social-
tjänsten.

Länsstyrelsen, med närheten 
till länets kommuner och med 
den regionala kunskapen, bör 
därför vara tillsynsmyndighet 
på länsnivå för hela den verk-
samhet som regleras i den nya 
lagen. Jag vill särskilt under-
stryka betydelsen av att till-
synsmyndigheten med aktiva 
insatser följer den nya lagens 
tillämpning.

LSS-propositionen om en-
skild verksamhet:

En enskild som yrkesmässigt 
vill bedriva verksamhet enligt 
den nya lagen i form av daglig 
verksamhet, korttidstillsyn-
korttidsvistelse, boende i famil-
jehem eller bostad med särskild 
service skall söka tillstånd hos 
länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har därvid 
möjlighet att inspektera verk-
samheten.

Med hänsyn till att länssty-
relsen har det regionala till-
synsansvaret för de ifrågava-
rande verksamheterna anser 
jag att tillstånd till enskild 
verksamhet bör ges av länssty-
relsen.

Länsstyrelsen bör också få 
möjlighet att inspektera den en-
skilda verksamheten. Att verk-
samheten sedan faller under 
länsstyrelsens tillsynsansvar 
följer av länsstyrelsens ansvar 

för den regionala tillsynen över 
verksamhet enligt den nya la-
gen.

Om allvarliga missförhållan-
den föreligger inom enskild 
verksamhet som erhållit till-
stånd av länsstyrelsen måste 
länsstyrelsen kunna återkalla 
tillståndet.

En sådan möjlighet bör där-
för, såsom utredningen föresla-
git, införas i den nya lagen. Det 
bör dock föreligga allvarliga 
missförhållanden, som inte rät-
tats till efter ett föreläggande 
av länsstyrelsen, innan återkal-
lelse kan tillgripas. Det skall så-
ledes vara fråga om sådana 
missförhållandensom idag kan 
föranleda förbud av länsstyrel-
sen enligt socialtjänstlagen.

I LSS-propositionen om 
överklagande:

Beslut om särskilda insatser 
och andra därmed samman-
hängande beslut liksom beslut 
om att vägra tillstånd att be-
driva enskild verksamhet, be-
slut om föreläggande och beslut 
om återkallelseav tillstånd får 
överklagas hos länsrätten. 
Besluten gäller omedelbart. 
Domstolen får dock förordna 
att dess beslut skall gälla först 
sedan det vunnit laga kraft.

Beslut om särskilda insatser 
enligt LSS bör, på samma sätt 
som beslut om särskilda omsor-
ger enligt omsorgslagen, kunna 
överklagas till länsrätten. Detta 
råder det stor enighet om. Svårt 
funktionshindrade måste med-
lagens hjälp kunna kräva be-
stämda insatser. Då spelar möj-
ligheten att överklaga en stor 
roll.

HUR FUNGERAR  
TILLSTÅND OCH  

KONTROLL IDAG?
Tillsynen har blivit något 

bättre sedan IVO övertog den 
2013. Problemet att det inte 
finns en egen avdelning för LSS 
har dock slagit igenom och 
under 2018 såg vi att det inte 
fungerade!

Mer resurser behövs för 
regelbundna kontroller. Med 
dagens resurser kommer de 
flesta gruppbostäderna aldrig 
att besökas av IVO.

När det gäller Lex Sarah så 
påpekade Karl Grunewald i 
tidskriften Intra de svårigheter 
som finns för anställda att 
rapportera om missförhållan-
den på sin arbetsplats. Det 
leder ofta till utfrysning och 
mobbing, och i värsta fall upp-
sägning!
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En annan brist är att Lex 
Sarah bara gäller anställda, inte 
för brukare, anhöriga eller god 
man. IVO har ingen plikt att 
utreda annan anmälan från till 
exempel god man. Med tanke på 
att det är svårt för anställda, på 
grund av grupptryck, att anmä-
la, så är ju god mans rapporte-
ring av till exempel vanvård 
oerhört viktig. Vi såg det nyli-
gen på ett privat boende i 
Västra Götaland.

Möjligheten att anmäla 
anonymt finns för personal, 
men inte enligt kommunernas 
regelverk. Karl Grunewald i 
Intra 2015:: 

”Lex Sarah måste arbetas om 
och ge rättigheter för persona-
len – inte skyldigheter – att lik-
som den enskilde och dess om-
bud, få framföra klagomål, som 
ska utredas och dokumenteras.”

HUR GÅR DET TILL  
ATT ÖVERKLAGA?

Om kommunen (eller lands-
ting, Försäkringskassan) avslår 
en begäran om en LSS-insats 
måste de skicka beslutet skrift-
ligt till den enskilde eller den-
nes ombud.

I beslutet ska framgå hur 
överklagan sker och inom 
vilken tid (normalt tre veckor).

För att överklaga lämnar du 
in en skrivelse där du uppger 
vilket beslut du vill överklaga 
och varför, samt vilken ändring 
du vill ha. Till skrivelsen bör du 
lägga handlingar som stödjer 
din begäran.

Observera att skrivelsen 
måste vara kommunen tillhan-
da inom den tid som angivits på 
beslutet.

Om kommunen anser att 
beslutet är felaktigt kan beslu-
tet ändras. I annat fall skickas 
ärendet vidare till förvaltnings-
rätten.

Observera att du ska begära 
inhibition av beslutet om det 
avser en omprövning av en 
insats du redan har.

Inhibition

För den som beslutet har gått 
emot kan det vara av stor bety-
delse att beslutet inte träder i 
kraft förrän saken har slutligt 
prövats av domstol.

Ett beslut om att skjuta upp 
verkställigheten av ett beslut 
kan begäras av den klagande 
eller av domstolen. Inhibition 
innebär att det nya beslutet inte 

ska gälla innan domstolen har 
avgjort överklagan. Utan det 
tidigare beslutet fortsätter att 
gälla fram till överklagan har 
avgjorts.

En begäran om inhibition 
görs vanligtvis redan i samband 
med att beslutet överklagas. 
Om klaganden begär inhibition i 
överklagan måste denna och 
akten sändas till domstolen 
omgående.

Någon omprövningsskyldig-
het enligt lagstiftningen förelig-
ger då inte.

Övrigt

l LSS-handläggaren är 
skyldig att vid behov hjälpa dig 
med överklagandet, men erfa-
renheten talar för att det be-
hövs stöd av juridisk kunnig 
person för att ha en rimlig 
möjlighet att vinna ett mål i 
Förvaltningsrätterna.

l FUB har rättsombud som 
utbildats speciellt i LSS och för 
vanliga mål i förvaltningsrätter-
na. Rättsombuden har stöd från 
FUB:s förbundsjurister.

l Det finns jurister som har 
speciell kunskap även hos 
assistansbolagen.

l Via hemförsäkringen, 
exempelvis Unik försäkring, 
kan du få viss hjälp att överkla-
ga från jurister med speciell 
kunskap om LSS.

Handikapputredningen 
föreslog att personkretsen i 
LSS skulle få specifik rätts-
hjälp, något som tyvärr inte 
kom med i LSS-propositionen 
och lagen. I dag, när allt fler 
beslut överklagas till förvalt-
ningsrätten, kan vi se att detta 
beslut att inte ta med rättshjälp 
var olyckligt. FUB krävde att 
rättshjälp skulle tillkomma som 
förslag från LSS-utredningen, 
men så blev inte fallet.

HUR FUNGERAR  
FÖRVALTNINGSRÄTTEN? 

Förvaltningsrätten är första 
(lägsta) instans för de allmänna 
domstolar som handlägger mål 
som rör tvister mellan enskilda 
personer och myndigheter, som 
Försäkringskassan och kommu-
ner.

Det finns 12 förvaltningsrät-
ter i landet; i Falun, Göteborg, 
Härnösand, Jönkö ping, 
Karlstad, Linköping, Luleå, 
Malmö, Stockholm, Umeå, 
Uppsala och Växjö.

Förvaltningsrättens sam-

mansättning kan variera något 
beroende på vilken typ av mål 
som ska behandlas. I de flesta 
fall är det en juristdomare och 
tre nämndemän som tillsam-
mans avgör målet. Är det en 
tvist där det är lagligheten i ett 
kommunalt beslut som ska 
prövas består förvaltningsrät-
ten av en juristdomare och två 
särskilda ledamöter.

Nästa instans i kedjan, om du 
överklagar en dom i förvalt-
ningsrätten, är kammarrätten. 
Dock behöver man först ansöka 
om prövningstillstånd. 

Det finns fyra kammarrätter; 
i Göteborg, Jönköping, 
Stockholm och Sundsvall. 
Kammarrättens sammansätt-
ning varierar något beroende på 
vilken typ av mål som ska 
behandlas. Frågor om pröv-
ningstillstånd avgörs av två 
ledamöter (jurister). När själva 
målet ska avgöras räcker det i 
de flesta fall med tre ledamöter 
(jurister) för att kammarrätten 
ska kunna fatta beslut. I vissa 
mål, till exempel mål om social-
försäkring och vård av barn, 
ingår även två nämndemän 
(icke jurister) i rätten.

Högsta Förvaltnings dom-
stolen är högsta instans. Väldigt 
få mål får dock prövningstill-
stånd. Huvudregeln är att det 
bara lämnas om avgörandet kan 
få betydelse som prejudikat, det 
vill säga: ge ledning för hur 
andra liknande fall ska bedö-
mas.

Den omständigheten att 
kammarrätten kan befinnas ha 
dömt fel räcker som regel inte 
för att HFD ska ta upp målet 
och pröva det.

HFD finns i Stockholm. 
I��HFD tjänstgör för närvarande 
16 domare. Domarna har titeln 
justitieråd. Justitieråden ut-
nämns av regeringen och är 
anställda med fullmakt, vilket 
innebär att de endast kan skilj-
as från sin anställning i de fall 
som anges i regeringsformen.

När ett prövningstillstånd 
har meddelats prövar HFD 
målet i sak. I sitt avgörande 
lämnar domstolen besked om 
rättsläget. HFD kan i en dom 
göra generella uttalanden, 
exempelvis om hur en bestäm-
melse ska tillämpas. I många 
fall är emellertid HFD:s avgö-
randen så knutna till omstän-
digheterna i det enskilda fallet 
att förvaltningsdomstolar och 

VÅLD, 
KRÄNK-
NINGAR 
OCH  
DÖDSFALL 
bland 1800 
anmälningar.
Frustrera de 
anhöriga 
beskriver att 
de undanhålls 
information.
I oktober 2018 
uppmärksam-
mande SVT:s 
Uppdrag 
granskning 
grupp- och 
korttidsbo-
enden för 
personer med 
funktionsned-
sättning.
Programmet 
berättar om 
närmare 1800 
anmälningar 
till Inspektio-
nen för vård 
och omsorg, 
IVO, om 
grupp- och 
korttidsbo-
enden i hela 
Sverige mellan 
2016 och mit-
ten av mars 
2018. 

QR-koden 
innehåller 
länk till 
artikeln.
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myndigheter får bedöma avgörandets 
betydelse i mål där omständigheterna 
inte är helt jämförbara.

HFD prövar även ansökningar om 
resning. Det krävs inte prövningstill-
stånd för att HFD ska pröva sådana 
ansökningar. För att en resningsansö-
kan ska beviljas krävs i allmänhet att 
det har kommit nya, viktiga omstän-
digheter efter det att målet avgjordes. 
Resning kan även beviljas om det har 
förekommit ett allvarligt fel vid hand-
läggningen av målet. 

HUR SKA LSS TOLKAS?
Som vanligt är lagtexten grunden, 

men när man läser lagtexten för LSS 
bör man även ha läst propositionen 
för att förstå de grundläggande prin-
ciperna samt målet med lagen! För er 
som verkligen vill tolka LSS som det 
är tänkt är dessa grundläggande 
principer en god hjälp.

Svårigheter i tolkningen beror ofta 
på att man är ovan vid att lagen inte 
är kollektiv, och där begås de flesta 
misstagen av kommunerna och tyvärr 
även av förvaltningsrätterna.

Denna rättsosäkerhet i förvalt-
ningsrätten är besvärande. Inte bara 
vi i FUB har påpekat detta utan även 

andra myndigheter som ISF, Inspek-
tionen för socialförsäkringen.

VARFÖR ÄR LSS  
EN RÄTTIGHETSLAG?

Tanken är ju att det skeva styrke-
förhållandet mellan den enskilde och 
kommunen skall balanseras av 
förvaltnings rätten, FR. FR är dessut-
om skyldig att själva utreda omstän-
digheterna för att säkerställa den 
enskildes rätt! 

Tyvärr sker det mycket sällan. FR 
dömer istället nästan alltid utifrån 
det material som parterna lagt fram. 
Det gör det svårt för den enskilde att 
vinna mot övermakten kommunen 
som har alla resurser, både juridikska 
och ekonomiska

Det visar sig i att kommunerna 
vinner mer än 9 av 10 mål i FR – en 
orimlighet, som borde få några ansva-
riga att vakna.

Ofta hänvisas till tidigare mål i FR, 
vilket inte är korrekt, då de inte har 
något vägledande rättsvärde. Trots 
det pågår detta utan att någon ansva-
rig reagerar. Dessutom väljer ofta 
kommunen ut just de domar från FR 
som stödjer deras sak, trots att det 
finns andra som stödjer motpartens. 

Att det finns domar i FR som dömt 
olika i vad vi kan uppfatta som samma 
ärende kan och ska bero på att det är 
individernas individuella behov som 
skall prövas i LSS, och alla har vi 
olika behov.

Den enskilde behöver professio-
nellt stöd, ett förslag från 
Handikapputredningen som tyvärr 
föll bort i LSS-proposi tionen. 
Resultatet är att FR inte fungerar 
som garant för rättsäkerheten för 
LSS-gruppen.

Som det uttrycks i propositionen:
LSS är avsedd att tillförsäkra per-

soner med omfattande funktionshin-
der en god service och ett gott stöd, 
oavsett var de bor och oavsett vilka 
de lokala ambitionerna är. Det över-
gripande målet är att den enskilde 
skall kunna leva som andra, trots sitt 
funktionshinder. Jämlika livsvillkor 
innebär att jämförelser måste göras 
med villkor som gäller för jämnåriga 
som inte har funktionshinder.

Den enskilde skall kunna skapa sig 
ett värdigt liv, så likt andra männis-
kors liv som möjligt och i gemenskap 
med andra. Â

Önskar du...

...att vara med och påverka

...egna val
...gemenskap
...friskvård till alla anställda

...arbetsledar- och assistentutbildningar
...att allt överskott går tillbaka till verksamheten

...tryggheten med månadslön
...samma kollektivavtal för alla anställda

...personligt engagemang

Då kan vi vara något för dig!

Växel: 010-25 25 250
Mejl: info@handihand.se

Hemsida: www.handihand.se
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LEKTION 11:

GRUNDLÄGGANDE 
PRINCIPER

ALLAS LIKA VÄRDE från FN:s 
allmänna förklaring om de 
mänskliga rättigheterna, som 
antogs 1948. I artikel 1 står det: 
Alla människor är födda fria och 
lika i värde och rättigheter. De 
har utrustats med förnuft och 
samvete och bör handla gente-
mot varandra i en anda av 
gemenskap. Influensen tros 
komma från den amerikanska 
självständighetsförklaringen 
från 1789.

LIKHET INFÖR LAGEN är skyddat i 
grundlagen och kommer till 
uttryck i regeringsformens, 1 
kapitel  9  § som anger att 
”dom stolar samt förvaltnings-
myndigheter och andra som 
fullgör uppgifter inom den 
offentliga förvaltningen skall i 
sin verksamhet beakta allas 
likhet inför lagen.”

OMYNDIGFÖRKLARADE ANSÅGS 
SAKNA all rätt att bestämma över 
sina ekonomiska angelägenheter 
och att rösta i allmänna val ”på 
grund av psykisk sjukdom, 
hämmad förståndsutveckling 
eller psykisk abnormitet” och 
fick rösträtt först 1989. Samma 
år som omyndighetsförklaring 
ersattes med god man eller 
förvaltare. 

MERKOSTNADSPRINCIPEN HAR 
LÄNGE varit en viktig funktions-
hinderpolitisk princip, att 
männis kor inte ska ha merkost-
nader på grund av funktionshin-
der.  Den framhålls även i LSS 
grunddokument.

NORMALISERINGSPRINCIPEN 
LANSERADES AV Bengt Nirje som 
var ombudsman på FUB på 
1960-talet. Principen föddes 
som en reaktion på institutioner 
och förtrycket mot personer 
med utvecklingsstörning. Nirje 
ville att personer med utveck-
lingsstörning skulle bli erkända 
som självständiga individer. 
Principen fick ett stort genom-
slag i Sverige och utomlands. 
Principen utgår från åtta punk-
ter som ska vara uppfyllda för 
ett bra stöd.  De handlar i 
princip om rätten till ett vanligt 
liv och att själv bestämma sin 
dag. Kort sagt: leva som andra i 
gemenskap med andra, vilket 
plockades upp av först omsorgs-
lagen och sedan i LSS.

GODA LEVNADSVILLKOR OCH ”att 
leva som andra” är grundläggan-
de i LSS, lagen om stöd och 
service till vissa funktions-
hindrade. I lektion 11 förklaras 
varför dessa principer inte kan 
bytas ut mot socialtjänstlagens 
mål om skälig levnadsnivå.

LAGENS MÅL:  
ATT LEVA SOM ANDRA
LSS är avsedd att tillförsäkra 

personer med omfattande 
funktionsnedsättningar en god 
service och ett gott stöd, oav-
sett var de bor och oavsett vilka 
de lokala ambitionerna är. Det 
övergripande målet är att den 
enskilde ska kunna leva som 
andra (5 §), trots sin funktions-
nedsättning.

Jämlika livsvillkor innebär 

att jämförelser måste göras 
med villkor som gäller för jämn-
åriga som inte har funktions-
nedsättning.

Den enskilde ska kunna 
skapa sig ett värdigt liv, så likt 
andra människors liv som 
möjligt och i gemenskap med 
andra.

Målet skall uppnås genom att 
den enskilde garanteras särskilt 
stöd och särskild service så att 
svårigheter i den dagliga livsfö-
ringen kan undanröjas samt 
genom att de kvalitetskrav på 
verksamheten som anges i 
lagen tillgodoses.

KVALITETSNIVÅ – GODA 
LEVNADSVILLKOR

Den enskilde skall genom de 
särskilda insatserna i LSS 
tillförsäkras goda levnadsvill-
kor (7 §) och verksamheten ska 
vara av god kvalitet (6 §). Goda 
levnadsvillkor kan ses som ett 
övergripande begrepp som 
anger kvalitet och nivå på de 
särskilda insatserna.

De särskilda insatserna ska 
förebygga, minska följderna av 
och kompensera för funktions-
nedsättningar. De ska vara 
samordnade och utformade så 
att de stärker den enskildes 
möjligheter att leva ett själv-
ständigt liv och kunna delta 
aktivt i samhällslivet. 
Insatserna måste grundas på de 
behov och önskemål som den 
enskilde tycker är angelägna för 
att kunna leva så självständigt 
och oberoende som möjligt.

Behov och önskemål om stöd 
och service varierar dock från 
person till person, precis som 
en och samma person kan ha 
olika behov och önskemål i 
olika skeden i livet.

För att ge ett gott stöd och en 
god service och omvårdnad ska 
det enligt LSS finnas den perso-

Vilka är de grundläggande 
principerna i Sverige när det 
gäller levnadsvillkoren för 
personer med svåra funktions-
nedsättningar? Här är några 
viktiga.

I KORTHET 
Goda levnadsvillkor är det övergri-
pande kvalitetsbegreppet.
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nal som behövs (6 §). 
Personalen ska vidare ha den 
utbildning och erfarenhet som 
krävs för varje specifik uppgift.

ÖVRIGA KVALITETSKRITE-
RIER

Goda levnadsvillkor är alltså 
det övergripande kvalitetsbe-
greppet för insatser enligt LSS. 
Men även andra kvalitetskrite-
rier kan urskiljas ur lagtext och 
förarbeten, vilka ska ligga till 
grund för alla insatser inom 
lagens verksamhetsområde.

Dessa kriterier är respekt för 
den enskildes rätt till självbe-
stämmande, inflytande, integri-
tet och delaktighet samt hel-
hetssyn, kontinuitet och till-
gänglighet.

SJÄLVBESTÄMMANDE, 
INFLYTANDE OCH 

INTEGRITET

Verksamheten skall vara 
grundad på respekt för den 
enskildes rätt till självbestäm-
mande, inflytande och integri-
tet.

Detta innebär bl.a. ett erkän-
nande av personens rätt att 
själv välja värderingar och 
utifrån dessa leva sitt liv. Det 
måste alltid finnas en medve-
tenhet om att ju mer en person 
är beroende av andras stöd och 
hjälp, desto större är risken för 
integritetsintrång.

Den enskilde skall ges störs-
ta möjliga inflytande och med-
bestämmande över det stöd 
som ges och insatserna skall 
präglas av en hög grad av indi-
vidualisering.

Att ha inflytande innebär 
dels att kunna bestämma själv i 
olika vardagssituationer, men 
även att kunna påverka beslut 
på olika nivåer.

Omgivningen måste göra sitt 
bästa för att förstå och respek-
tera den enskildes vilja i alla 
situationer.

DELAKTIGHET

Den enskilde skall kunna 
vara delaktig i det liv och i den 
gemenskap som tillkommer alla 
människor. Hur aktiv man 
önskar vara varierar mellan 
olika personer, men också 
under olika skeden i livet för en 
och samma person.

Det är emellertid den enskil-
de som skall ha inflytande över 
graden av delaktighet.

Strävan mot delaktighet och 

jämlikhet måste alltid utgå från 
jämnåriga och från personer 
som i övrigt har likartade in-
tressen. Personer med funk-
tionshinder har givetvis samma 
medborgerliga rättigheter och 
skyldigheter som andra och 
måste ges förutsättningar att ta 
del av och fullgöra dessa.

TILLGÄNGLIGHET

De särskilda insatserna skall 
vara lätt tillgängliga. Tillgäng-
lighetsbegreppet har i detta 
sammanhang en bred betydelse.

När det gäller fysisk utform-
ning måste lokaler och bostäder 
vara tillgängliga och användba-
ra. Möjlighet att ta del av infor-
mation måste finnas för alla 
människor.

Kommunen är ansvarig för 
att informera om LSS och verka 
för att personer som har rätt till 
insatser även kan få dem och 
använda dem.

Information om LSS och dess 
insatser måste vara lätt åtkom-
lig och förståelig för alla oavsett 
funktionshinder. Detta kräver 
att informationen utformas 
utifrån mottagarens förutsätt-
ningar att ta emot den och med 
utgångspunkt att information 
inte är given förrän den är 
mottagen.

Tillgänglighet i ekonomisk 
bemärkelse kan innebära att 
den enskilde inte skall ha extra 
kostnader på grund av sitt 
funktionshinder. 

Att verka för tillgänglighet 
kan även innebära att påverka 
attityder till människor med 
funktionshinder genom infor-
mation och utbildning.

HELHETSSYN

Avgörande för ett gott stöd 
och en god service är att insat-
serna ges utifrån varje enskild 
persons behov och önskemål.

I begreppet helhetssyn ingår 
bl.a. att stödet planeras och ges 
utifrån den enskildes samlade 
behov och hela livssituationen. 
Både starka och svaga sidor hos 
den enskilde måste beaktas 
liksom samspelet med den 
omgivande sociala miljön.

KONTINUITET

Begreppet kontinuitet inne-
bär att den enskilde skall kunna 
känna trygghet i att stödet 
varar så länge behovet finns, 
vilket bidrar till att göra tillva-
ron mer överblickbar för den 

enskilde. I en snävare bemär-
kelse handlar det om att stödet 
inte skall upphöra eller föränd-
ras om inte den enskilde själv 
deltagit i ett sådant beslut. I ett 
längre perspektiv handlar det 
om att våga planera för en 
framtid och kunna lita på att 
samhället tar ett långsiktigt 
ansvar för att förverkliga funk-
tionshinderpolitiska mål.

HUR SER DET UT IDAG MED 
GODA LEVNADSVILLKOR 

OCH ”ETT LIV  
SOM ANDRA”?

Normaliseringsprincipen 
tillkom i en tid då personer som 
idag omfattas av LSS normalt 
var inlåsta i större vårdinstitu-
tioner. Även om vi i FUB ibland 
hävdar att institutionerna är på 
väg tillbaka, då det byggs allt-
fler alldeles för stora gruppbo-
enden, så är det långt från 
dåtidens vårdhem.

När LSS kom ersattes nor-
maliseringstanken med en 
modernare skrivning, där det 
övergripande målet var goda 
levnadsvillkor och ett liv som 
alla andra. 

De principer som LSS tar 
upp är delaktighet, självbe-
stämmande, jämlikhet och 
integritet.

Normaliseringsprincipen har 
även varit drivande för en 
utveckling som leder mot att 
jämställa personer med utveck-
lingsstörning och andra vuxna 
människor. Den blandning, av 
funktionhinderomsorg och 
äldreomsorg, som gjorts i vissa 
kommuner betecknas ofta som 
en normaliseringsprocess av 
företrädarna i kommunen. Det 
är det inte! Du har rätt till alla 
faser i livet och rätt till att inte 
bli behandlad som äldre förrän 
du är det.

Begreppet normalisering kan 
vara ett farligt ord då det an-
vänds som motiv för att perso-
ner med utvecklingsstörning 
ska få mindre hjälp att klara 
situationer som de inte har 
förmåga att klara av på grund 
av sin funktionsnedsättning. 
När kommunen använder nor-
maliseringsprincipen på detta 
sätt är det dock oftast för att 
spara pengar. En medveten 
misstolkning.

En relativt ny princip som 
dykt upp i kommunernas avslag 
av LSS-insatser eller för att ta 
mer betalt för dessa är nu att 

OFFICIAL-
PRINCIPEN 
innebär ett 
ansvar för 
domstolen att 
utreda och 
komplettera 
en utredning 
som inte är 
tillfyllest för att 
domstolen ska 
kunna ta ett 
korrekt beslut. 
Det är särskilt 
viktigt i ären-
den som rör 
myndigheter 
och enskilda 
medborgare 
som saknar 
juridiskt stöd.
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hänvisa till ”likställighetsprin-
cipen” som finns i kommunalla-
gen. Likställighetsprincipen 
innebär att kommuner och 
landsting inte får särbehandla 
vissa kommunmedlemmar, 
annat än på sakliga grunder. 
Den används ibland mot LSS 
precis som normaliseringsprin-
cipen tidigare.

FUB Länsförbund i Stock-
holm har i undersökningar av 
domar i förvaltningsrätten 
tidigare sett att HFD inte tar ett 
helhetsgrepp i sina domar, utan 
gör en begränsad lagtexttolk-
ning utifrån vad som anförts i 
ursprungliga överklagan. 
Eftersom de görs av ”vanliga” 
personer som inte förstår att 
allt måste med i överklagan blir 
domarna fel. Domstolen har ett 
eget utredningsansvar som man 
nästan alltid glömmer, den så 
kallade officialprincipen, som 
är viktig för att rättssystemet 
ska fungera demokratiskt när 
parterna styrkeförhållande 
skiljer. Officialprincipen inne-
bär att rätterna måste se till att 
det finns tillräckligt med under-
lag innan de fattar sitt beslut.

Enligt ISF är det ovanligt att 
domstolarna gör några sådana 
egna kompletteringar. Vanligen 
nöjer de sig med materialet som 
Försäkringskassan samt privat-
personen har skickat in.

Vi har sett HFD-domar som 
uppenbart strider mot LSS 
intentioner. Ibland är de säkert 
tänkta som specifika för just de 
fall som prövats, men de blir 
ofta prejudicerande för att de 
används av kommunerna om de 
passar deras syfte.

Ett vanligt missförstånd är 
att normaliseringsprincipen ska 
göra människor normala. Men 
principen innebär inte att man 
ska förvänta sig eller tvinga 
människor att bete sig på ett 
sett som anses normalt. Det 
innebär istället att man ska få 
möjligheten att leva som alla 
andra utifrån sina egna förut-
sättningar och om det behövs 
ska man få stöd i livet i för att 
det i så stor utsträckning som 
möjligt ska likna ”alla andras” 
liv.

Vissa myndighetschefer och 
handläggare har infört att alla 
beslut om LSS-insatser ska vara 
tidsbegränsade, med undantag 
endast för bostad (hittills). De 
har inget stöd i lagen för detta! 
Endast beslut som är tidsbe-

gränsade i verkligheten, till 
exempel ledsagning på en speci-
ell resa, ska vara det. För övriga 
insatser ska beslut vara tills 
vidare.

En omprövning av dessa ska 
endast ske om behovet av insat-
sen eller insatserna förändras 
väsentligt.

Undantag i lagen är bara 
assistansersättningen som ges 
av Försäkringskassan och som 
ska omprövas vartannat år 
enligt lag (se Socialförsäkrings-
balken 51 kap. 12 §).

Omprövningar är märkliga 
och oftast onödiga då personer 
som tillhör LSS personkretsar 
har livslånga funktionsnedsätt-
ningar och behovet av stöd 
förändras inte på några få år. 
Det har blivit ett jätteproblem 
då det används av kommunerna 
för att kunna göra avslag i ett 
senare tillfälle, när de upptäckt 
att någon av förvaltningsrätter-
na dömt till nackdel för en 
sökande i en annan kommun. 
Orsaken att tidsbestämma är 
nog tyvärr också en smitta från 
assistansersättningen.

Det är dock alltid ett makt-
missbruk att tvinga svaga per-
soner att ansöka om sina LSS-
insatser varje eller vartannat 
år. Det skapar onödig oro och 
onödigt extraarbete för anhö-
rig/god man. Naturligtvis var 
lagen inte tänkt så! Tvärtom var 
kontinuitet och förutsägbarhet 
viktiga tankar i lagens förarbe-
ten.

Vill man från kommunen ha 
uppföljning av insatserna får 
man sälja in individuell plan. 
Den är bra för den enskilde, 
men också för kommunen!

I många år har det nu diskute-
rats om vad goda levnadsvill-
kor i LSS innebär i jämfö-

relse med skälig levnadsnivå i 
socialtjänstlagen. Det är en ir-

riterande diskussion när jurister 
och socialchefer ibland påstår 
att de inte är någon verklig skill-
nad.

För de flesta är skillnaden 
mellan skälig och god uppenbar. 
Låt oss titta på vad vi i grund-
skolan lärde oss om svenskan 
genom att kolla vilka synony-
mer som finns till de aktuella 
orden:

Skälig = rimlig, billig, över-
komlig. Motsatsord är orimlig.

God = rejäl, ordentlig, fördel-
aktig, tilltagen. Motsatsord är 
otillräcklig.

DET ÄR UPPENBART att goda 
levnadsvillkor genom tillämp-
ning på senare år har devalve-
rats. Vad orsaken till detta är 
kan diskuteras. Min uppfattning 
är att myndigheter vill spara 
offentliga utgifter. SKL och 
kommunerna har också ett 
annat skäl, att förhindra att det 
kommunala självstyret begrän-
sas. Tyvärr använder våra 
förvaltningsrätter SKL som 
specialist i många mål!

JAG LÄSER I kommuners LSS-
beslut, ”att NN redan har goda 
levnadsvillkor, utan den nya 
sökta insatsen”. Och vad värre 
är så diskuterar förvaltnings-
domstolarna i samma anda! Det 
är beklämmande – för hur kan 
de avgöra om någon har goda 
levnadsvillkor, det kan väl bara 
denna någon själv. Och de får, 
som jag tyder lagen, inte avslå 
en sökt insats i LSS på dessa 
premisser – utan avslag ska bara 
ges om individen inte har behov 
av just den insatsen som denne 
nu sökt.

I 5 paragrafen i LSS läggs 
fast att det övergripande målet 
för insatser enligt lagen är att 
den enskilde får möjlighet att 
leva som andra, trots sin funk-
tionsnedsättning. Â

Harald Strand i arbete 
med LSS-skolan våren 
2019. 

FOTO: LINNEA BENGTSSON
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LEKTION 12: 

JÄMLIKHET

Mycket har hänt de se-
naste 25 åren med LSS, 
lagen om stöd och ser-

vice. Mycket har förändrats till 
det bättre. Men har personer 
med funktionsnedsättning upp-
nått den jämlikhet med övriga 
samhället som lagen talar om?

Jag har tidigare skrivit om de 
grundläggande principerna i 
LSS. Jag kommer att förtydliga 
några av dessa och börjar med 
princip 1: Jämlikhet.

VAD STÅR DET OM 
JÄMLIKHET I LSS-LAGEN?

5 § Verksamhet enligt denna 
lag skall främja jämlikhet i lev-
nadsvillkor och full delaktighet 
i samhällslivet för de personer 
som anges i 1 §. Målet skall vara 
att den enskilde får möjlighet 
att leva som andra.

VAD STÅR I  
LSS-PROPOSITIONEN?
Målet för insatserna enligt 

lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) 
skall vara att främja männis-
kors jämlikhet i levnadsvillko-
ren och fulla delaktighet i sam-
hällslivet. Målet skall vara att 
den enskilde får möjlighet att 
leva som andra.

Vi har också kunnat se hur 
enskilda och grupper med stora 
funktionsnedsättningar har 
levnadsvillkor som tydliggör 
kvarstående klyftor i välfär-
dens utveckling. Väl kända mål 
om full delaktighet och jämlik-
het har inte uppnåtts.

Enskilda inom vår person-
krets konfronteras varje dag 
med ojämlikhet och brister i så-
väl den generella tillgänglighe-
ten som i det särskilda stöd som 
ställs till förfogande. Den 
otrygghet som uppstår för den 
enskilde (och hans/hennes an-
höriga) ger en psykisk och fy-
sisk förslitning vars kostnader i 

alla avseenden är svåra att be-
räkna. Vi har därför ansett det 
nödvändigt att tillförsäkra en-
skilda goda levnadsvillkor och 
behövligt stöd genom särskild 
lagstiftning. Det kan tyckas va-
ra motsägelsefullt i förhållande 
till vårt synsätt att människor 
med funktionsnedsättningar 
inte ska ses som ”problem” att 
lösa i särskild ordning. Det är 
enligt vår uppfattning dock 
följdriktigt, mot bakgrund av 
erfarenheter från våra kart-
läggningar av den nuvarande 
situationen för vår personkrets.

Alla personer med funktions-
hinder måste enligt min mening 
kunna tillförsäkras en god ser-
vice och ett gott stöd oavsett 
var de bor. Den pågående ut-
vecklingen mot att överföra an-
svaret för offentliga verksam-
heter från central till lokal nivå 
och att uppgifter i vissa kom-
muner hänskjuts till lokala 
nämnder, kan gagna möjlighe-
terna till en lokal anpassning 
av olika verksamheter. Utveck-
lingen har emellertid också vi-
sat sig leda till olikheter i kvali-
teten på stöd och service till 
personer med funktionshinder.

Förutsättningarna vad gäl-
ler kompetens och resurser, lik-
som ambitionerna på handi-
kappområdet, har visat sig va-
riera kraftigt mellan kommu-
ner och i vissa fall mellan 
lokala nämnder. Enligt min me-
ning kan lagstiftningen på han-
dikappområdet spela en viktig 
roll för att i ett allt mer decen-
traliserat samhälle åstadkom-
ma jämlika levnadsvillkor.

Till socialtjänstens uppgifter 
hör redan i dag att göra sig väl 
förtrogen med kommunmedbor-
garnas levnadsförhållanden 
och att genom uppsökande 
verksamhet och på annat sätt 
främja förutsättningarna för 
goda levnadsförhållanden

Våra förslag handlar inte om 
förmåner eller välgörenhet. De 
beskriver i stället nödvändiga 
och självklara verktyg för att 
göra målen om full delaktighet 
och jämlikhet möjliga att för-
verkliga.

VAD SÄGER HANDIKAPP-
UTREDNINGEN? 

Valet av ett humanistisk syn-
sätt innebär att vi avvisar tan-
ken på människan som ett ob-
jekt eller ett föremål för åtgär-
der. Hennes liv är inte heller 
mekaniskt förutbestämt eller 
utan egna val.

Med andra ord menar vi att 
en teknokratisk och determinis-
tisk människosyn inte kan för-
svaras, eftersom den rationali-
serar bort det specifikt mänsk-
liga. Följden skulle bli att män-
niskan kan ses som en mer eller 
mindre välfungerande maskin.

Den humanistiska människo-
synens kärna, respekten för 
människovärdet, innebär att 
människan alltid är att betrak-
ta som en person med ett värde 
i sig. Värdet är inte delbart el-
ler förhandlingsbart och inte 
knutet till vad en människa har 
eller gör. Alla människors vär-
de är lika. Att alla människor 
har samma värde innebär att 
alla har samma mänskliga rät-
tigheter och samma rätt att få 
dem respekterade.

Synsättet avspeglas i de 
grundlagsfästa fri- och rättig-
heterna för alla medborgare i 
vårt land. När rätten till re-
spekt för det personliga egen-
värdet i någon mån inskränks, 
t.ex. genom andras diskrimine-
rande handlingar, är det en 
kränkning, men det försvagar 
inte människovärdet i sig. Det 
går att kränka men inte att ut-
plåna.

Det är också grundläggande 
att den etiska principen om 
människors värde är oberoende 
av vilka andra egenskaper eller 
funktioner som en människa 

LSS ska utjämna skillnaderna i levnadsvillkor 
mellan personer med och utan stora  
funktionsnedsättningar. Hur har det gått? 

I KORTHET 
Jämlikheten för LSS-gruppen brister 
generellt då personerna med de svå-
raste behoven glöms bort. Det är en 
mycket stor grupp i LSS som behöver 
synliggöras för att de ska få de goda 
levnadsvillkor lagen utlovar!
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har. Det gäller både förtjänster 
och begränsningar.

Varje enskild människas vär-
de är ovillkorligt liksom hennes 
rätt till respekt är ovillkorlig. 
Denna princip gäller oavsett 
tillgång eller förlust av den ena 
eller andra förmågan. Den 
ovillkorliga rätten till respekt 
förändras inte på något sätt ef-
ter t.ex. art och grad av funk-
tionsnedsättning. Våra förslag 
handlar inte om förmåner eller 
välgörenhet. De beskriver i stäl-
let nödvändiga och självklara 
verktyg för att göra målen om 
full delaktighet och jämlikhet 
möjliga att förverkliga.

VAD INNEBÄR  DETTA I 
FRÅGA OM JÄMLIKHET?
Av detta förstår vi att jämlik-

het enligt lagens mening hand-
lar om två saker:

1. Att man ska ha möjlighet 
att leva som andra trots sin 
funktionsnedsättning. Det 
handlar alltså om de skillnader 
som finns mellan de som har en 
funktionsnedsättning och de 
som inte har det. LSS är till för 
att utjämna den skillnaden.

2. Jämlikhet mellan män-
niskor i olika delar av landet. 
Lagen ska alltså tillförsäkra alla 
som tillhör personkretsen ”en 
god service och ett gott stöd 
oavsett var de bor”.

HUR SER DET UT IDAG?
Med jämlikhet i LSS menas 

jämförelsen mellan personer 
med funktionsnedsättning och 
personer utan funktionsned-
sättning.

Har situation för personer 
med funktionsnedsättning 
förändrats med hjälp av LSS, 
som var lagens tanke?

Svaret är naturligtvis ”Ja”. 
De individer som omfattas av 
lagen har, med hjälp av de olika 
insatserna, fått goda möjlighe-
ter att leva ute i samhället som 
alla andra. Rätten till egen 
fullvärdig bostad är stark. Även 
om det byggs alltför få gruppbo-
städer, och väntetiden att få en 
bostad kan vara lång, är rätten 
via lagen oftast inte ifrågasatt 
när behov finns. 

Jag såg det för första gången 
i ett beslut från en kommun i år! 
En person fick avslag på LSS-
bostad trots att hen tillhörde 
personkretsen. Personen för-
väntades få den via vanliga 
bostadskön.

Rätten att delta i samhällsli-
vet finns tydligt skrivet i lagen. 
Likaså rätten till arbete. 

Ingen är idag omyndigförkla-
rad. Du har i teorin samma 
rättigheter och skyldigheter 
som alla andra.

Den extra lag som tillkom i 
samband med LSS (LASS, lagen 
om assistansersättning, som 
numera är en del av LSS) har 
betytt oerhört mycket för de 
personer som har assistans.

Karl Grunewald skriver 
bland annat: ”Det finns ingen 
insats som är så välkommen 
och som träffar så rätt, nämli-
gen möjliggörandet av själv-
ständighet och självbestäm-
mande”. 

IfA, Intressegruppen för 
assistansberättiga, skriver 
bland annat: ”Genom den per-
sonliga assistansen kan man 
leva sitt liv på det sätt som man 
själv vill”.

BOENDE OCH FRITID

Gruppbostäderna är numera 
alldeles för stora för att särskil-
da behov och önskningar ska 
kunna uppmärksammas.

Det finns ofta inte tillräckligt 
med personal för att de som bor 
i gruppbostaden ska kunna 
delta i samhällslivet eller ha 
egna fritidsaktiviteter.

Fritidsaktiviteterna har 
reducerats till kollektiva utflyk-
ter. Personalens arbetstider 
styr vad du kan göra på kvällar-
na. Om du är på dans med 
personal måste du vara hemma 
till skiftbytet som ofta är klock-
an nio, eller senast halv tio. Det 
är då utelivet börjar för andra i 
samma ålder.

En tredjedel av gruppbostä-
derna är samlokaliserade med 
andra verksamheter, som till 
exempel boende för äldre och 
verksamhet med inriktning mot 
demens. Det gynnar inte jämli-
ka levnadsvillkor, menar IVO, 
Inspektionen för vård och 
omsorg, i en rapport 2015. 

I samma rapport konstaterar 
IVO att i de allra flesta LSS-
boenden används någon form av 
skydds- och begränsningsåtgär-
der i den egna lägenheten, 
gemensamma utrymmen eller i 
form av rörelsebegränsning. 

En förklaring, skriver de, kan 
vara den bristande bemanning-
en. En annan orsak kan vara 
bristen på fungerande metoder i 
stödet, som då ersätts av be-

gränsningsåtgärder. För att 
rätta till detta bör det investe-
ras i både bemanning och kom-
petens hos personalen i LSS-
boenden, konstaterar IVO.

Den valfrihet som övriga i 
samhället har existerar i prin-
cip inte för denna grupp. Du kan 
inte välja var du vill bo. Du kan 
till och med plötsligt tvångsflyt-
tas till en annan bostad, om det 
passar kommunen. Du kan 
däremot inte flytta för att du 
själv vill, kanske för att du inte 
trivs med dina grannar eller 
dina boendestödjare, som du ju 
inte valt själv.

ARBETE OCH HÄLSO-  
OCH SJUKVÅRD

Väldigt få inom LSS-gruppen 
har idag ett arbete, uppskatt-
ningsvis endast några få pro-
cent.

I den kostnadsjakt som 
pågått sedan år 2008 har upp-
stått många andra diskrimine-
rande svårigheter. Rätten till 
kontaktperson och ledsagare 
har begränsats.

Du kan inte resa på utlands-
semester eller knappt utanför 
din kommungräns. Detta har 
fastslagits i Högsta förvalt-
nings  domstolen, trots att det 
naturligtvis inte är ”ett liv som 
andra”.

Ett område där personer med 
stora behov ska prioriteras är 
sjukvården. Det innebär att 
vården ska vara jämlik även för 
de som har stora funktionsned-
sättningar.

Både intresseorganisationer 
och Socialstyrelsen har konsta-
terat i debattinlägg och rappor-
ter att vården är långt ifrån 
jämlik.

Socialstyrelsens analyser 
visar att, när personer med 
insatser enligt LSS insjuknar i 
cancer, är risken att dö är mer 
än dubbelt så hög som för andra 
cancerpatienter. Personer med 
funktionsnedsättning har be-
tydligt sämre hälsa till följd av 
funktionsnedsättningen. Även 
om cancer utesluts i dödsorsa-
ker kvarstår en mer än fördubb-
lad risk att dö för personer som 
tillhör LSS-gruppen.

Socialstyrelsens Läges-
rapport 2016 konstaterar en 
förhöjd användning av psyko-
farmaka och även generellt fler 
läkemedel för de som bor på 
LSS-boende. 

Socialstyrelsen avslutar 

KALLELSER 
TILL  
CANCER-
SCREENING 
STOPPADES 
PÅ LSS-
BOENDE 
Under flera år 
slängde per-
sonalen kallel-
serna till can-
cerscreening. 
Så har det gått 
till på minst ett 
LSS-boende i 
Malmö, där tre 
personer med 
funktionsned-
sättning därför 
har missade de 
viktiga under-
sökningarna. 
Detta avslöja-
des i novem-
ber 2018.
Funktions-
stödsnämnden 
i Malmö har 
gjort en lex 
Sarah-anmälan 
till Inspektio-
nen för vård 
och omsorg, 
IVO.

QR-koden 
innehåller 
länk till  
artikeln.
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kapitlet om jämlik vård med 
denna mening:

”Resultaten stärker tidigare 
slutsatser att personer med 
funktionsnedsättning inte all-
tid får adekvat somatisk vård 
och därmed riskerar sämre häl-
sa, oavsett vad orsakerna till 
detta kan vara.” 

För att hälso- och sjukvården 
ska bli mer jämlik för personer 
med funktionsnedsättning 
behöver den även vara mer 
tillgänglig. Socialstyrelsen har i 
en annan rapport uppmärksam-
mat att tillgängligheten hos 
vårdcentraler är låg för denna 
grupp. Detta riskerar att göra 
det ännu svårare för personer 
med funktionsnedsättning att få 
vård. Det kan ta längre tid och i 
värsta fall kan bristerna helt 
utestänga dessa personer från 
att söka vård och stöd på sam-
ma villkor som den övriga 
befolkningen.

FUB och Autism & Asperger-
föreningen skrev i ett inlägg till 
landstingspolitiker i 
Stockholms län:

”Det är sedan länge känt att 
personer med utvecklingsstör-
ning och autism har svårt för 
att inte säga omöjligt att få 
vård som är anpassad för deras 
behov. Det innebär läkare som 
har kunskap om utvecklings-
störning och som kan förstå de-
ras specifika behov och skilja 
på symptom av en tillfällig 
sjukdom och funktionsnedsätt-
ningen.”

Vi ser att patienter slussas 
vidare eller förgäves letar efter 
vårdcentraler som har kunskap 
om deras särskilda behov. Vi 

har även i dialog pekat på att 
andra landsting som Sörmland 
har skapat vårdcentraler speci-
aliserade på vår grupp. Det har 
krävt ändringar i ersättningsys-
temet för vårdcentraler.

Problemet är likartat vad 
gäller bostad, nämligen att 
valfrihet kallad vårdval inte 
fungerar för vår grupp, vilket 
våra ansvariga politiker har 
svårt att ta till sig. Inte sällan 
görs jämförelser med äldreom-
sorg. Men det är inte den jäm-
likheten som lagen talar om. 
Jag brukar förtydliga att äldre-
boende får man några år i slutet 
av ett långt liv, men för vår 
grupp gäller gruppbostaden 
hela vuxna livet. Jämförelsen 
ska då naturligtvis göras med 
andra i samma ålder i ”ett liv 
som alla andra”.

STORA SKILLNADER  
ÖVER LANDET

Om ni minns meningen från 
departementschefen ovan (”alla 
personer med funktionshinder 
måste enligt min mening kunna 
tillförsäkras en god service och 
ett gott stöd oavsett var de 
bor”), så kan vi lätt konstatera 
att så är inte fallet!

Det finns stora skillnader 
över landet bland kommunerna 
och även i hur förvaltningsrät-
terna dömer. Ser vi till utfallet 
av alla domar i förvaltningsrät-
terna om kontaktperson, som vi 
i FUB Stockholms län under-
sökt, ser vi skrämmande stora 
skillnader över landet. 

Ett exempel: 2 av 30 domar 
är till den enskildes fördel i 
Stockholm, men 11 av 33 i 

Karlstad. I flera förvaltnings-
rätter var siffran 0 för år 2011. 
Min uppfattning är att det inte 
blivit bättre sedan dess. 
Naturligtvis strider även avslag 
av kontaktperson för att de bor 
på gruppbostad mot lagen. Det 
är alltid behov som ska styra.

Socialstyrelsen skriver i sin 
analys av vissa LSS-insatser 
2015: 

Det finns stora skillnader i 
hur insatsen ledsagarservice 
tillämpas i kommunerna. 
Olikheterna berör främst var 
insatsen kan beviljas, vem som 
ska svara för ledsagarens om-
kostnader och vad som ingår i 
personlig service.

LÅNGT KVAR  
TILL JÄMLIKHET

Jämlikheten inom LSS-
gruppen brister generellt då de 
personer som har de svåraste 
behoven glöms bort, då de är 
personer som har svårt att 
kommunicera. Det är en mycket 
stor grupp i LSS som behöver 
synliggöras för att de ska få de 
goda levnadsvillkor lagen 
utlovar.

Sammantaget kan man säga 
att det kanske trots allt inte 
skett så mycket i synen på 
personer med funktionsned-
sättningar som en belastning på 
de 25 åren!

Mycket har hänt och mycket 
har förändrats till det bättre. 
Men har personer med funk-
tionsnedsättning uppnått den 
jämlikhet med övriga samhället 
som lagen talar om? 

Knappast! Â

NU KAN DU TESTA DIG SJÄLV PÅ HEJAOLIKA.SE
1. MEJLA TILL INFO@FAKTAPRESS.SE FÖR ATT BESTÄLLA INLOGGNING
2. LOGGA IN
3. GÅ IGENOM LEKTIONER & PROV PÅ HEJAOLIKA.SE/LSS-SKOLAN
4. NÄR DU ÄR KLAR FÅR DU ETT SNYGGT DIPLOM!

HUR BRA ÄR DU PÅ LSS? 
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LEKTION 13:

SJÄLVBESTÄMMANDE 

Hur ska jag kunna utöva 
min rätt till självbestäm-
mande när jag är bero-

ende av andra för att vardagen 
ska fungera? Hur ska jag på-
verka hur insatserna i LSS ut-
formas för mig? Till exempel i 
bostad med särskild service och 
på daglig verksamhet.

Självbestämmande är nog en 
av de mest missbrukade princi-
perna i LSS – av kommunerna, 
av förvaltningsrätterna och av 
personal på boende. Detta är ett 
stort hinder för att uppnå 
lagens mål om ett liv som andra 
med goda levnadsvillkor.

VAD STÅR DET OM  
SJÄLVBESTÄMMANDE I 

LSS?
6 § Verksamheten enligt den-

na lag skall vara av god kvalitet 
och bedrivas i samarbete med 
andra berörda samhällsorgan 
och myndigheter.

Verksamheten skall vara 
grundad på respekt för den en-
skildes självbestämmanderätt 
och integritet. Den enskilde 
skall i största möjliga utsträck-
ning ges inflytande och medbe-
stämmande över insatser som 
ges. Kvaliteten i verksamheten 
skall systematiskt och fortlö-
pande utvecklas och säkras.

VAD STÅR DET I  
LSS-PROPOSITIONEN? 
Målet för insatserna enligt 

den nya lagen om stöd och ser-
vice till vissa funktionshindra-
de (LSS) skall vara att främja 
människors jämlikhet i lev-
nadsvillkoren och fulla delak-
tighet i samhällslivet.

Verksamheten skall enligt la-
gen vara grundad på respekt 
för den enskildes självbestäm-
mande och integritet.

Skälen för mitt förslag: 

Syftet med de särskilda insat-
serna enligt den nya lagen är 
att främja svårt funktionshin-
drades utveckling till ett så 
självständigt och oberoende liv 
som möjligt. De särskilda insat-
serna skall vara grundade på 
respekt för den enskildes rätt 
att bestämma över sig själv och 
över sina egna angelägenheter.

Beträffande den särskilda 
insatsen personlig assistans fal-
ler det sig helt naturligt att den 
enskilde ges ett mycket stort in-
flytande över det stöd som ges. I 
fråga om andra insatser enligt 
lagen behöver den enskildes in-
flytande och självbestämmande 
enligt min uppfattning upp-
märksammas särskilt.

Jag anser att insatserna en-
ligt lagen enbart skall ges på be-
gäran av den enskilde själv. 
Undantag skall bara kunna gö-
ras i fråga om den som på 
grund av sin ungdom har vård-
nadshavare som har rätt och 
skyldighet att bestämma i bar-
nets angelägenheter samt i frå-
ga om personer som uppenbart 
saknar förmåga att ta ställning 
i frågan. Insatserna skall då 
kunna ges på begäran av den 
enskildes vårdnadshavare, god 
man, förmyndare eller förvalta-
re. Jag vill understryka att det i 
de senare fallen krävs en myck-
et stor lyhördhet och respekt för 
de önskemål som den enskilde 
ger uttryck för.

VAD SÄGER HANDIKAPP-
UTREDNINGEN? SOU 

1991:46
Integritet betyder helhet och 

sammanhang. Rätten till inte-
gritet uttrycker att människan i 
sin helhet skall respekteras. Det 
är ett oavvisligt krav på omgiv-
ningen att tillförsäkra den en-
skilde hans värdighet, även om 
han inte själv kan formulera 
kravet t.ex. på grund av svår 
utvecklingsstörning.

Att själv kunna formulera 
och försvara rätten till integri-
tet i olika situationer är annor-
lunda uttryckt

självbestämmande. I de för-
fattningar vi nämnt talas om 
att insatserna också skall bygga 
på respekt för den enskildes 
självbestämmande.

Principen om självbestäm-
mande kan sägas vara en etisk 
princip och därmed en vägled-
ning för våra handlingar.

I självbestämmande kan ock-
så ingå att aktivt förmedla att 
man vill, för viss tid eller i vissa 
hänseenden, överlåta rätten att 
bestämma åt någon annan. Det 
finns risk på maktmissbruk i 
dessa situationer.

Hur säkert vet vi att en per-
son överlåtit rätten att bestäm-
ma till andra? Kan det istället 
vara fråga om andras personli-
ga uppfattning utifrån bedöm-
ningen ”han/hon vet inte sitt 
eget bästa”? 

Många som har sitt dagliga 
liv och för sin överlevnad är be-
roende av mycket praktisk hjälp 
kan bekräfta att hjälpbehovet 
kan invagga ”hjälparna” i tron 
att de har rätt att förbarnsliga, 
omyndigförklara och underlåta 
att lyssna på dem som behöver 
hjälpen. Det blir en form av 
maktutövning och kränkning 
av integritet. ”Hjälparnas” upp-
fattningar om av vad som är 
innehållet i ett gott liv får stort 
spelrum.

Vi vill betona att ju mer ned-
satt självbestämmandet är hos 
en person, desto mer utsatt är 
hennes integritet. Och ju svaga-
re en människa är desto mer är 
hon beroende av andras solida-
ritet för att få sin integritet sä-
kerställd.

Vi anser det vara väsentligt 
att utveckla och säkerställa for-
mer för inflytande både för den 
enskilde och för organisationer 
som företräder personer med 
omfattande funktionshinder

HUR SER DET UT I  
VERKLIGHETEN IDAG?
I målparagrafen i LSS står 

det att den enskilde ska få 
möjlighet att leva som andra. 

Hur kan de vackra orden om 
självbestämmande och eget 
inflytande i det som rör ditt liv 
förverkligas i praktiken?
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Hur lever vi andra? Jo, vi lever 
alla olika liv. Den gemensamma 
nämnaren är att vi själva väljer 
hur vi lever våra liv, i både 
smått och stort. Vi väljer var vi 
vill bo och vad vi vill arbeta 
med. Vi väljer vilken mat vi vill 
äta och vad jag vill ha på mig för 
kläder.

I LSS benämns detta ”själv-
bestämmande och inflytande”. 
Det är fina ord som är inskrivna 
i 6 § LSS. Hur ska jag utöva mitt 
självbestämmande, när jag är 
beroende av andra för att var-
dagen ska fungera? Hur påver-
kar jag utformning av olika 
insatser som bostad med sär-
skild service, daglig verksamhet 
och korttidsvistelse?

Vi kan konstatera att en 
person med utvecklingsstörning 
inte kan välja var eller hur hen 
bor! Hen kan varken välja plats 
eller grannar. Hen kan inte välja 
en lägenhet där hen har råd att 
bo utan får tar den som erbjuds. 
Hen kan till och med tvångsflyt-
tas av kommunen. 

Hen kan heller inte välja vad 
hen ska jobba med eller var. 
Hen har liten möjlighet att välja 
sina fritidsintressen. På sin 
gruppbostad tycker kommunen 
att det räcker med en (1) egen 
fritidsaktivitet per vecka! Även 
denna enda fritidsaktivitet blir 
ofta en kollektiv utflykt då det 
saknas personal.

Hens möjligheter att göra 
semesterresor begränsas med 
stöd av Högsta förvaltnings-
domstolen!

Likaså ledsagning utanför 
kommungränsen.

Om detta ger en bild av att 
livet har ett fattigt innehåll så 
tillkommer dessutom att den 
som bor på dyr gruppbostad är 
fattig ekonomiskt. Utan bidrag 
från föräldrar hamnar man lätt i 
behov av försörjningsstöd 
(socialhjälp).

Som alla fattiga blir då hens 
möjligheter att bestämma vad 
hen vill ytterst begränsade.

I samhället utanför gruppen 
som tillhör LSS har valfrihet 
blivit en prioriterad politisk 

fråga. Vi ska få välja det mesta i 
våra liv även det som erbjuds 
som samhällets välfärd. Genom 
LOV (lagen om valfrihet) ska vi 
välja vårdcentral, husläkare, 
hemtjänst, skola etc. Men där 
är vår grupp med LSS exklude-
rad då LOV förutsätter ett med-

följande pengsystem – oftast 
lika för alla, oavsett behov och 
verklig kostnad. Vilket ”före-
tag” vill då ha mig som är dyr 
och olönsam?

Personer med LSS har nume-
ra även svårt att få tillgång till 
insatserna. I lagen betonas 
enligt självbestämmandeprinci-
pen att alla insatser är frivilliga. 
Vad lagstiftaren inte såg var den 
kommande attitydförskjutning-
en, att LSS-handläggaren trots 
rättighetslagen skulle börja 
neka individerna deras önsk-
ningar om insatser, det vill säga 
det omvända mot frivillighet! 
Det är LSS-handläggaren som 
får rätten att bestämma, ofta 
via tveksamma kommunala 
riktlinjer.

Det märkliga är att enligt 
Socialstyrelsens riktlinjer och 
enligt förvaltningslagen ska 
LSS-handläggaren, om jag får 
avslag på en insats, hjälpa mig 
med min överklagan.

I vardagslivet är det få mål-
sättningar med LSS som miss-
brukas så ofta som principen 
om självbestämmande. Det 
skulle möjligen var ”goda lev-
nadsvillkor” där omgivningen 
på samma sätt tagit på sig 
tolkningsföreträde. Där kan vi 
nu helt uppenbart konstatera 
att kommunen och juristerna i 
förvaltningsrätterna bestäm-
mer om jag har goda levnads-
villkor. Märkligt, då bara jag 
själv kan tala om och avgöra om 
jag har goda levnadsvillkor!

Självbestämmande för per-
soner med utvecklings-
störning är svårt, även för 

omgivningen. Även personer 
med måttlig utvecklingsstör-
ning kan lätt manipuleras att ta 
skenbart egna beslut. Det kan 
ske utan eftertanke från den 
som styr, utan och mening att 
vara elak. Men ibland är det 
nog av ren lättja?

För personer med grav ut-
vecklingsstörning och utan 
språk kan det vara nästan 
omöjligt att göra sig förstådd. 
Det finns hjälpmedel, som till 
exempel bildstöd, men även då 
är det ju förälder eller personal 
som tagit fram val-bilderna. 
Dessutom måste det vara kända 
bilder för personen som ska 
välja. Nya val blir då alltid ”trial 
and error”. Oftast blir det dock 
tydligt efteråt om valet har 
fungerat. Utan att testa händer 

inget nytt och det är värre än 
några misslyckanden. Det finns 
alltid en första gång för oss alla 
och tänk vad tråkigt livet skulle 
bli om vi alltid sa ”Jag kan inte” 
och din omgivning tagit dig på 
ordet!

För det flesta personer med 
måttlig till grav utvecklings-
störning finns det val som 
föräldrar och personal måste 
hjälpa till med ”för personens 
bästa”. Att sätta en gräns för 
stödet är inte lätt. Hur blir 
förälder och personal helt 
objektiva? För vems bästa styr 
vi besluten? Det är dock enkelt 
att hitta exempel där viss styr-
ning behövs, till exempel vad 
gäller mat. Personen vill kanske 
ha hamburgare varje gång du 
frågar om middagsmat, men det 
funkar ju inte sju dagar i veck-
an. Det innebär en viss begräns-
ning av självbestämmandet 
men syftet är att personen ska 
få god hälsa.

En fråga som ofta ställs av 
omgivningen kring en person 
med utvecklingsstörning är: ”Vi 
måste väl kunna ställa krav?” 
Ja, vi kan ställa anpassade krav 
som personen kan förstå! Men 
ofta ställs större krav på dessa 
personer ”som inte kan uppföra 
sig” på grund av sina funktions-
nedsättningar.

Vi hör till och med direkta 
hot som ”annars får du inte 
kaffe sedan”. Det är knappast 
förenligt med självbestämman-
de!

Trots självbestämmande 
gäller naturligtvis regler även 
en person med utvecklingsstör-
ning. Men fundera gärna om du 
själv och andra alltid följer alla 
skrivna och oskrivna regler till 
100 procent. Ett liv som alla 
andra är ju det som gäller! Â

I KORTHET 
Självbestämmandet begränsas på 
många sätt för personer med LSS. Det 
gäller bland annat boende, resor och 
ekonomi. Vägen till verkligt självbe-
stämmande är lång.
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LEKTION 14:

KONTINUITET

Denna lektion handlar om 
LSS och kontinuitet.

SÅ HÄR STÅR DET I LAGEN
7 § Personer som avses i 1 § 

har rätt till insatser i form av 
särskilt stöd och särskild servi-
ce enligt 9 § 1-9, om de behöver 
sådan hjälp i sin livsföring och 
om deras behov inte tillgodoses 
på annat sätt. Personer som av-
ses i 1 § 1 och 2 har, under sam-
ma förutsättningar, även rätt 
till insatser enligt 9 § 10. Den 
enskilde skall genom insatserna 
tillförsäkras goda levnadsvill-
kor. Insatserna skall vara var-
aktiga och samordnade. De 
skall anpassas till mottagarens 
individuella behov samt utfor-
mas så att de är lätt tillgängli-
ga för de personer som behöver 
dem och stärker deras förmåga 
att leva ett självständigt liv.

SÅ HÄR STÅR DET I  
PROPOSITIONEN

Andra stycket, som handlar 
om de allmänna krav som ställs 
på insatser enligt lagen, anger 
som en kvalitetsnivå på insat-
serna att den enskilde genom 
insatserna skall tillförsäkras 

goda levnadsvillkor. I enlighet 
med vad Lagrådet förordat har 
även vad som står i lagrådsre-
missens lydelse av 6 § om att om 
olika insatser. Såsom framhål-
lits i motiven till 6 § skall så-
lunda den enskildes eller den 
enskildes familjs önskemål om 
t.ex. vem som skall utses till-
kontaktperson eller hur kort-
tidsvård skall utformas, tillgo-
doses i största möjliga ut-
sträckning.

Principen om kontinuitet 
innebär att den enskilde eller 
hans eller hennes familj skall 
kunna känna säkerhet i att stö-
det inte plötsligt upphör eller 
förändras.

DETTA SÄGER  
HANDIKAPPUTREDNINGEN

Den avgörande kvaliteten 
hos en helhetssyn på och konti-
nuitet i stöd och service är att 
tillämpningen ses ur den enskil-
des perspektiv. ... Det finns an-
ledning att betona detta, efter-
som begreppen ibland utsatts 
för en enligt vår mening felak-
tig användning. Begreppen har 
ensidigt avsett organisationer, 
institutionens eller verksamhe-
tens perspektiv.

Kontinuitet

... Man skall kunna hysa till-
tro till att insatserna varar och 
att tillvaron är överblickbar.

Det gäller både i kortare och 
i ett längre perspektiv. I snäva-
re bemärkelse handlar det om 
att stödet idag inte skall upphö-
ra eller förändras om inte bru-
karen själv deltagit i ett sådant 
beslut.

I ett längre perspektiv hand-
lar det om att våga planera för 
en framtid och kunna lita till 
att samhället tar ett långsiktigt 
ansvar för att förverkliga han-
dikappolitiska mål.

Helhetssyn

Helhetssynen innebär att 
personlig integritet och indivi-
dualitet respekteras. Ingen skall 
bli betraktad som ett vårdobjekt 

eller hanteras som om en funk-
tionsnedsättning är hans/ hen-
nes enda egenskap.

En helhetssyn innebär vidare 
att stödet skall planeras och ges 
med utgångspunkt i att den en-
skildes hela tillvara skall fung-
era.

HUR SER DET UT IDAG?
Kontinuitet är en av de vikti-

ga grundläggande principerna i 
LSS. Individen ska vara trygg 
med att stödet inte försvinner 
utan att hen själv varit med i ett 
sådant beslut.

Utan kontinuitet försvinner 
tryggheten för individen och, 
med den, möjligheten att känna 
att hen har de goda levnadsvill-
kor som lagen utlovar.

Vi ser att denna grundbult i 
LSS misshandlas av myndighe-
ter som är satta att försvara 
lagen.

Försäkringskassan (FK) gör 
ständiga omprövningar av 
assistans och numera gör hand-
läggare hos kommuner detsam-
ma för övriga LSS-insatser. 
Detta trots att individernas 
behov objektivt sett oftast inte 
har förändrats.

Men om behoven kvarstår så 
får jag väl oförändrat stöd efter 
lite onödig byråkrati? Nej, den 
tryggheten finns inte, då riktlin-
jer kan ha ändrats eller så har 
den nye utredaren och besluts-
fattaren bara en annan syn på 
individens behov.

Att nya myndighetschefer 
gör omprövningar, och då bara 
ger korta beslut, har inget stöd i 
lagen.

Ändå ser vi det om och om 
igen i olika kommuner. En 
motivering som framförs är att 
”vi vill bara pröva lagen och 
våra beslut i domstol”. Det är 
en cynisk syn på hur omsorgen 
om de sköraste kommuninvåna-
re skall se ut. De ansvariga i 
kommunerna är väl medvetna 
om att de med sina stora resur-
ser vinner runt 90 procent av 
alla mål i förvaltningsrätterna 
(FR).

En grundbult i LSS är principen 
om kontinuitet, för att den  
enskilde ska känna trygghet i 
stödet. Men både kommuner 
och Försäkringskassan  
misshandlar principen genom 
ständiga omprövningar,  
oavsett om behoven har  
förändrats eller inte . 

I KORTHET 
Utan kontinuitet försvinner tryggheten 
för individen. Den grundläggande prin-
cipen om kontinuitet måste därför få 
ett starkade genomslag än idag.
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LEKTION 14:

KONTINUITET
Vi såg nyligen hur detta 

skedde i en kommun i Stock-
holms län. Alla insatser som går 
att säga upp omprövas och de 
nya besluten avviker så kraftigt 
att den enskilde själv eller god 
man/anhörig tvingas att över-
klaga till förvaltningsrätten. 
Många orkar inte, utan får 
acceptera det nya beslutet.

Av de mål som gick till för-
valtningsrätten vann kommu-
nen nästan alla efter att över-
klagat de få som de förlorade i 
första instans! Att detta är 
orimligt verkar inte oroa vare 
sig kommunens ansvariga 
politiker eller ansvariga för FR?

Det här visar att det ansvari-
ga kommunalrådets egentliga 
skäl till ”omprövningar” är att 
spara pengar på LSS personer-
nas bekostnad i form av ett 
sämre liv. Till saken hör att han 
inte sparar några pengar för sin 
kommun då LSS-utjämnings-
systemet ser till att alla kom-
muner betalar lika per kom-
muninvånare.

Men den personliga presti-
gen är väl viktigare än några 
inte så synliga kommuninnevå-
nare?

Det senare gäller nog för de 
flesta mål som drivs vidare till 
Kammarrätten av kommuner-
na.

Det vanligaste argumentet 
utåt vid ändrade beslut är dock 

någon betydelse i sammanhang-
et, eftersom den enskilde har en 
lagstadgad rätt till insats. Att 
använda besparing eller budget-
avvikelse som skäl till avslag av 
insatser är alltså att icke följa 
lagen!

Ansvariga kan inte fortsätta 
hänvisa till att ”Vi följer bara 
lagen” och ”Det är bara att 
överklaga”.

Det är ord utan mening och 
cyniskt mot de utsatta perso-
nerna som behöver LSS-
insatser, och deras utarbetade 
anhöriga. Det är dessutom 
oärligt, då det egentligen hand-
lar om att minska kostnader.

Det innebär också att man 
glömmer innebörden av ordet 
kontinuitet: att den enskilde 
ska kunna känna trygghet i att 
stödet varar så länge behovet 
finns, att stödet inte ska upphö-
ra eller förändras om inte den 
enskilde själv deltagit i ett 
sådant beslut.

Allt fler beslut är tidsbe-
stämda, inte på grund av att 
man tror behovet ska förändras 
utan för att kommuner och 
Försäkringskassan har ”riktlin-
jer” som säger så.

Principen kontinuitet måste 
få ett starkare genomslag i alla 
beslut om LSS-insatser. För hur 
ska de som berörs annars 
känna den trygghet som lagen 
var tänkt att ge? Â

Tillsammans arbetar vi för att  
barn, ungdomar och vuxna med 
utvecklingsstörning ska ha goda 
levnadsvillkor.

FUB har medlemmar med olika 
erfarenheter: personer med  
utvecklingsstörning, anhöriga,  
personal och andra intresserade. 

Anmäl dig här: www.fub.se/om-fub/
bli-medlem

Alla behövs i vår gemenskap!

Gör ett bra val  
– bli medlem i FUB!

Kom med i gemenskapen i FUB och arbeta för bättre villkor för barn, ungdomar 
och vuxna med utvecklingsstörning!
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prejudicerande domar i LSS 
borde vara sällsynta, vilket de 
också är. Ändå används ofta 
rättspraxis av många både i 
kommunerna och av juristerna i 
förvaltningsrätterna.

VAD INNEBÄR DET  
ATT FÖLJA LSS-LAGEN?
Naturligtvis borde det vara 

att kommunens ansvariga sökte 
stöd i lagens förarbeten, om de 
har svårt att tolka lagtexten. 
Propositionen täcker faktiskt 
de flesta okarheter vi kan ha i 
själva lagtexten. Ibland med 
hjälp av förarbetet till denna, 
nämligen 1989 års Handi kapp-
utredning.

Likaså kan de söka stöd i 
lagens mål och intentioner som 
i kort är att kunna skapa sig ett 
värdigt liv, så likt andra män-
niskors liv som möjligt och i 
gemenskap med andra.

Målet ska uppnås genom att 
den enskilde garanteras särskilt 
stöd och särskild service så att 
svårigheter i den dagliga livsfö-
ringen kan undanröjas samt 
genom att de kvalitetskrav på 
verksamheten som anges i 
lagen tillgodoses.

Redan tidigt fastslog 
Regeringsrätten, i flera domar, 
att resursbrist inte var skäl till 
avslag av en insats och att 
kommunens egna ekonomiska 
förhållanden inte kan tillmätas 

enligt kommuners 
beslutsfattare ”att vi 
följer bara lagen”. 

Ofta hävdar 
kommunerna att 
lagen är otydlig, 
vilket den inte är om 
man som jag läser 
förarbetena. Detta 
är en normal proce-
dur för att tolka 
lagar! Det finns vissa 
problem för ”rättvi-
sefolket” att vissa 
personer måste ha 
mer för att uppnå 
lika levnadsvillkor 
som vi andra. Det 
andra är att lagen 
gäller individuella 
behov, dvs. det går 
inte att jämföra två 
individers insatser 
med varandra.

I alla domar jag 
ser i förvaltningsrät-
terna verkar detta 
faktum oftast glöm-
mas bort. Verkligt 
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LEKTION 15:

DELAKTIGHET

Begreppet delaktighet kan tol-
kas på olika sätt. Synonymer 
till delaktighet är medverkan 

och deltagande, men även medan-
svar. Innebörden är beroende av 
sammanhanget.

Delaktighet i LSS beskrivs som 
möjligheten för personkretsen att, 
utifrån önskemål och behov, vara 
delaktig i samhället. I ett mer per-
sonligt perspektiv handlar det om 
beslut om den egna livssituationen i 
relation till personal, handläggare 
och andra som i en professionell roll 
möter personen utifrån dennes 
funktionsnedsättning.

Att, som det står i LSS-
propositionen 1992/93:159:

Den människa som har ett svårt 
handikapp får aldrig betraktas som 
”föremål för åtgärder”, utan skall 
ses som en individ med rättigheter.

Delaktighet är också att få möjlig-
het att delta i en social gemenskap!

VAD SÄGER LAGEN?
5 § Verksamhet enligt denna lag 

skall främja jämlikhet i levnadsvill-
kor och full delaktighet i samhällsli-
vet för de personer som anges i 1 §. 
Målet skall vara att den enskilde får 
möjlighet att leva som andra.

... OCH PROPOSITIONEN?
En ny lag införs för att garantera 

personer med omfattande och varak-
tiga funktionshinder stöd som kan 
undanröja svårigheter i den dagliga 
livsföringen.

Lagen skall ersätta nuvarande 
omsorgslag och elevhemslag för rö-
relsehindrade.

Den nya lagen skall innehålla be-

stämmelser om särskilt stöd och 
särskild service som personer 
som ingår i lagens personkrets 
behöver utöver vad de får enligt 
annan lag. Den nya lagen skall 
inte innebära någon inskränk-
ning i de rättigheter som den 
enskilde kan ha enligt andra la-
gar. Särskilt stöd och särskild 
service skall vara en rättighet.

Verksamheten enligt lagen 
skall främja jämlikhet i lev-
nadsvillkor och full delaktighet 
i samhällslivet för de personer 
som omfattas av lagen. Målet 
skall vara att den enskilde får 
möjlighet att leva som andra.

Syftet att främja den enskil-
des fulla delaktighet i samhälls-
livet kräver att inga insatser 
ses isolerade från varandra och 
inte heller från annan sam-
hällsverksamhet.

Insatser enligt lagen skall 
harmonisera med och komplet-
tera insatser som görs av andra 
samhällsorgan. Ett kontinuer-
ligt samarbete måste därför ske 
mellan insatsgivaren och andra 
samhällsorgan, t.ex. sådana 
som handlägger frågor om soci-
altjänst, socialförsäkring, häl-
so- och sjukvård, arbetsmark-
nadsfrågor och bostadsfrågor.

VAD SÄGER HANDIKAPP-
UTREDNINGEN?

Vi vill använda begreppet 
delaktighet i bemärkelsen ak-
tivt delatagande i samhällsli-
vet.

Önskemål och intressen kan 
variera mellan olika skeden i 
livet, mellan olika personer och 
mellan olika orter. Vi vill också 
se delaktighet som ett begrepp 
för att människor med omfat-
tande funktionshinder har alla 
medborgares rättigheter och 
skyldigheter.

Principen om integrering ha-
de i sin ursprungliga formule-
ring motsvarande innebörd:

Människor med funktions-
hinder skall vara med i samhäl-
let tillsammans med och på 
samma villkor som andra. På så 
sätt skulle det övergripande 

målet om normalisering upp-
nås.

En alltför allmän använd-
ning av begreppet integrering 
har ibland skapat barriärer i 
stället för delaktighet.

Att människor deltar tillsam-
mans är vanligt och skall inte 
behöva kallas för något särskilt. 
Om handikappade däremot sär-
behandlas, segregeras, förtjä-
nar det att uppmärksammas. 
Och det är först som ett mot-
sattsförhållande till segreger-
ing som det är meningsfullt att 
tala om integrering. Vi delar 
denna uppfattning och väljer 
begreppet delaktighet som ut-
tryck för ett väsentligt kvali-
tetskrav.

Våra förslag handlar inte om 
förmåner eller välgörenhet. De 
beskriver i stället nödvändiga 
och självklara verktyg för att 
göra målen om full delaktighet 
och jämlikhet möjliga att för-
verkliga.

När enskildas utgångslägen 
är olika till följd av funktions-
nedsättningar måste skillnader 
i förhållande till andra männis-
kors villkor beskrivas.

Men det behövs också en kun-
skap om hur skillnader kan 
överbryggas, utjämnas och/eller 
kompenseras. Viktigast är dock 
den målmedvetenhet som om-
sätter kunskap i praktiskt och 
solidarisk handling.

HUR SER DET UT IDAG?
Delaktighet kan ses som 

samhällets strävan att undvika 
att marginalisera eller exklude-
ra personer som har flera funk-
tionsnedsättningar. Begreppet 
har en social innebörd, att 
kunna vara en del av en gemen-
skap och ha möjlighet att påver-
ka. Delaktighet som mål är 
tillämpligt på alla nivåer av 
social gemenskap.

I grunden är delaktighet en 
möjlighet att ha inflytande över 
beslut i en gemenskap. För 
personer som tillhör LSS med 
utvecklingsstörning krävs 
särskilda insatser för att detta 

Delaktighet enligt LSS är att 
utifrån egna önskemål och  
behov vara delaktig i  
samhället, med allt vad det 
innebär från att rösta, vara  
aktiv i föreningar, gå på bio,  
få begriplig information till  
att slippa få sin bostad gömd 
bakom ett plank. 
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ska kunna ske. Det handlar till 
mycket stor del om kunskap och 
attityder från de som ska stödja 
och hjälpa.

Det finns ett antal metoder 
för delaktighet och inflytande. 
Här är några exempel:

TEACCH, 
TREATMENT AND  

EDUCATION FOR AUTISTIC 
CHILDREN AND CHILDREN 

WITH RELATED  
HANDICAPS

TEACCH och den delen som 
kallas för strukturerad under-
visning, där ord, bilder och/
eller saker som visar vad som 
ska ske, i vilken ordning, hur 
länge, med vem och vad som 
händer syftar till att ge bruka-
ren en känsla av kontroll och 
möjlighet att förutse och kom-
municera.

Grundtanken i TEACCH är 
att varje människa vill känna 
kontroll, och kunna påverka sitt 
liv.

Utöver tanken om en i positiv 
bemärkelse känsla av kontroll 
så lyfts också vikten av samver-
kan fram. De som finns runt 
personer med behov av stöd 
måste samverka för personens 
bästa. Liksom att miljön ska 
anpassas och att visuella hjälp-
medel ska tas fram och anpas-
sas individuellt.

TYDLIGGÖRANDE  
PEDAGOGIK

Tydliggörande pedagogik är 
en försvenskad version av 
TEACCH. Det är ett pedago-
giskt förhållningssätt som 
innefattar ett antal redskap som 
kan förtydliga vardagen för 
individen och göra omvärlden 
förståelig.

Målet är att individen ska nå 
så hög grad av självständighet, 
självbestämmande och delak-
tighet som möjligt. För att 
uppnå det använder pedagogi-
ken sig av olika redskap. Inga 
redskap finns klara från början 
utan dessa tas fram utifrån 
observationer av deltagarens 
förmågor, intressen och behov. 
Exempel på redskap kan vara 
dagplaneringar, bild-och/eller, 
textstöd vid olika valsituationer 
samt anpassningar i miljön. 
Med stöd av Tydliggörande 
pedagogik, kan det bli lättare 
att förstå sin omvärld och vad 
som förväntas att man ska göra. 
Tydliggörandet ska svara på 

frågorna: Var? Vad? När? Hur 
länge? Hur mycket? Med vem? 
Vad händer sedan? 

Det är frågor som behöver 
besvaras för att den enskilde 
ska uppleva kontroll och förstå 
vad som förväntas.

PFA, PEDAGOGISKT  
FÖRHÅLLNINGS- OCH  

ARBETSSÄTT
PFA handlar om att man:
1. Bedömer vad personen 

behöver för att kunna få använ-
da sina färdigheter och få stöd 
för sina svårigheter och på så 
vis få leva ett gott liv utifrån 
sina önskemål om vad det är.

2. Anpassar miljön efter den 
unika individens behov och sätt 
att fungera för att den ska 
kunna få bli så självständig som 
den kan.

3. Följer upp den anpassning 
som gjorts för att se om det som 
görs är det rätta.

I PFA utgår man ifrån att det 
är miljön som ska anpassas 
efter brukaren, och inte tvärt-
om.

AKK, ALTERNATIV  
KOMPLETTERANDE  
KOMMUNIKATION

Syftet med AKK är att hitta 
andra sätt att kommunicera än 
att tala, eller att komplettera 
det verbala språket med saker, 
bilder, text, digitalt stöd etc. 
Här ges också exempel på vad 
som kan komplettera det tala-
de/avsaknaden av tal; saker, 
bilder eller symboler, och dessa 
kan arrangeras på pekkartor, i 
kommunikationsböcker, i talan-
de samtalshjälpmedel eller 
olika typer av datorer.

Om personen har motoriska 
svårigheter kan hen få hjälp av 
blickpekning, pannpinne, en 
peklampa, att trycka på kontak-
ter med någon annan kroppsdel 
eller använda särskilda styrsätt 
till dator.

DELAKTIGHETS- 
MODELLEN

Något som på senare år blivit 
väldigt populärt är Delaktig-
hets  modellen. Den bärande 
idén är att stödja och öva bru-
karnas förmåga att uttrycka och 
formulera sina behov och öns-
kemål tillsammans med andra 
brukare som de delar vardagen 
med. Delaktighetsmodellens 
delaktighetsslingor är en metod 
för att underlätta brukarnas väg 

mot egen makt över olika situa-
tioner i sitt dagliga liv. Model-
len bygger på dialogsamtal, 
delaktighetsslingor, som förs i 
mindre grupper, brukare för sig 
och personal för sig, innan alla 
träffas för ett gemensamt sam-
tal. Alla samtal leds av vägleda-
re som inte är personal till 
brukarna. Samtalen fokuserar 
på vardagliga teman som intres-
serar brukarna.

DELAKTIGHET KRÄVER  
KUNSKAP OCH  

POSITIV INSTÄLLNING
Det saknas sålunda inte 

idéer om hur delaktigheten kan 
öka även för personer med 
svårare funktionsnedsättningar 
Men kravet på kunskap hos 
personal, chefer och LSS-
handläggare är stort! 

Det fungerar ganska oftabra 
för unga som är i förskola och 
skola. Men när skolan är slut 
och ersätts med boende och 
daglig verksamhet är det svåra-
re. Detta kräver att all stödper-
sonal tar till sig metoderna och 
jobbar på ett likartat sätt. Och 
att arbetsgivaren stöttar med 
kontinuerlig utbildning. Med 
den individanpassning som 
krävs är det lätt att även goda 
intentioner fallerar.

Det krävs också tålamod och 
en positiv inställning hos de 
politiker som styr LSS-
verksamheten ute i våra kom-
muner och att de förstår att 
delaktighet kostar resurser. 

Myndigheten för delaktighet, 
MFD, arbetar för att alla ska ha 
samma möjligheter att vara 
delaktiga i samhället och kunna 
ta del av mänskliga rättigheter. 
MFD arbetar utifrån ett rättig-
hetsperspektiv, att alla männ-
iskor, oavsett funktionsförmå-
ga, ska kunna vara fullt delakti-
ga i samhället.

Uppdraget är, som ni förstår, 
omfattande och jag har svårt att 
se hur MFD ska kunna öka 
delaktigheten för personer i en 
gruppbostad. Â

I KORTHET 
Delaktighet för personer med LSS-insatser krä-
ver särskilda insatser. Det handlar till stor del om 
kunskap och attityder från de som ska stödja och 
hjälpa, och en förståelse för att delaktighet kräver 
resurser.

VAD  
GJORDE 
DIN KOM-
MUN MED 
”GRATIS-
PENGAR-
NA”? 
Vem vill inte 
bjuda sina 
medarbetare 
på en bonus? 
Många kom-
muner valde 
2018 att INTE 
göra det inom 
daglig verk-
samhet. Trots 
att staten stod 
för alla kost-
nader.
Deltagare på 
dagliga verk-
samheter runt 
om i landet 
går därför 
miste om flera 
tiotals miljoner 
i habiliterings-
ersättning. 
För enskilda 
deltagare kan 
det handla om 
mer än 25 000 
kronor i förlo-
rad inkomst. 
Pengar som 
kunde ha 
delats ut som 
välbehövlig 
bonus.

QR-koden 
innehåller 
länk till  
artikeln.
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LEKTION 16:

FUNKTIONSRÄTTS-
KONVENTIONEN & LSS

Konventionen omfattar 
dock betydligt fler perso-
ner, men är ofta mycket 

tydligare, som till exempel att 
kommunikation och språk är en 
del av tillgänglighet. Konventio-
nen beskriver även tydligare vad 
som är diskriminering.

Vad är Funktionsrätts-
konventionen?

Funktionsrättskonventionen 
är ännu inte svensk lag, men 
sedan barnkonventionen är 
beslutad att bli det, så pågår 
diskussioner om att även denna 
konvention ska bli svensk lag. 
Egentligen har dock staten 
redan vid sin ratificering av 
konventionen lovat att innehål-
let, dvs. rättigheterna, ska 
förverkligas på alla nivåer i 
samhället. Liksom LSS som är 
svensk lag brister det dock 
också i efterlevnaden av 
Funktionsrättskonventionen.

Många kommuner har valt 
att ha Funktionsrätts konven-
tionen som sin funktionshin-
derplan i stället för att hitta på 
en egen. En bra strategi då vi 
vet hur mycket arbete som 

ligger bakom konventionen. Vi 
ser också en allt snabbare 
globalisering i vår omgivning.

I DECEMBER 2006 antog FN 
Konventionen för mänskliga 
rättigheter för människor med 
funktionsnedsättningar ”FN-
konventionen om rättigheter för 
personer med funktionsnedsätt-
ning”. Den antogs av Sveriges 
riksdag 13 november 2008 och 
ratificerades i sin helhet den 16 
december samma år. En stat 
som antagit konventionen 
ansvarar för att rättigheterna 
förverkligas på alla nivåer i 
samhället.

FN-konventionen består av 
ett förord och 50 artiklar. 
Artiklarna 1–4 beskriver grund-
läggande principer, 5–30 är 
rättighetsartiklar. Artiklarna 
31–50 är procedur regler, hur 
genomförande, uppföljning och 
övervakning ska ske.

För mig son ägnat många år 
att uttolka och försvara LSS, 
ser jag behovet av en rättighets-
lag där uppföljningen inte bara 
görs av myndigheter i Sverige. 
Jag är starkt kritisk mot att en 
rättighetslag som LSS ständigt 
misstolkas av myndigheter som 
ska vara dess garant. 

Ju mer jag läser Funktions-
rätts konventionen inser jag att 
den kan användas som ett 
komplettment till LSS. 

Viktiga artiklar i  
FN-konventionen  

i jämförelse med LSS

Den första är artikel 3 om 
allmänna principer, där en ”lika 
möjligheter” sticker ut. Gene-
rellt är principerna annars mer 
övergripande och slår fast hur 
personer med funktionsned-
sättningar ska kunna delta fullt 
ut i samhället. Men principen 
”lika möjligheter” är delvis 
avvikande mot de övriga. Om 
samma insats ges utan hänsyn 

till olikheter i levnadssituatio-
ner, så blir det fel, då olika 
personer har olika behov. 
Samma insats till alla ger där-
med inte ”lika möjligheter”. Det 
kan jämföras med LSS där 
devisen är ”vissa behöver mer 
för att få lika”.

Artikel 7 handlar om barn 
med funktionsnedsättning och 
där var FN:s övervakningskom-
mitté orolig för att barnen i 
Sverige som omfattas, inte 
regelmässigt är delaktiga i 
beslut som rör deras liv. Och att 
de saknar möjligheter att ut-
trycka sina åsikter och önske-
mål. Vi ser i vår uppföljning av 
LSS att brister finns även där. 
Många barn får även avslag i 
sina LSS-ansökningar med 
hänvisning till ”föräldraansva-
ret”. Detta är knappast förenligt 
med vare sig LSS eller Funk-
tionsrättskonventionen. Andra 
problem som övervaknings-
kommittén tar upp är stödet i 
skolan minskar i stället för att 
öka. 

Artikel 8 handlar om statens 
ansvar för att medvetengöra för 
allmänheten hur situationen för 
personer med funktionsned-
sättningar ser ut. FN:s övervak-
ningskommitté har konsterat 
att både allmänhet och myndig-
heter brister i kunskaper om 
detta.

Nedlåtande attityder mot 
personer med funktionsned-
sättningar ökar i Sverige. 
Regeringen underlåter att 
uppmärksamma detta såväl som 
andra alvarliga problem, som 
dålig hälsa, hög arbetslöshet 
och dålig ekonomi.

Artikel 9 handlar om till-
gänglighet. Det är en artikel 
som ska ge personer med  
funktionsnedsättningar  
möjlighet att leva oberoende 
och delta fullt ut i samhället, 
genom att åtgärder görs för  
att identifiera hinder och  

FN-konventionen om  
rättigheter för personer  
med funktionsnedsättning  
är ett utmärkt komplement  
till LSS. 

I KORTHET 
Målet med LSS är inte uppnått efter 
de 25 år lagen har funnits. Kanske är 
det så att Funktionsrätts konventionen 
måste bli svensk lag för att LSS-målet 
om ett liv som andra med goda lev-
nadsvillkor, trots funktionsnedsätt-
ningar, äntligen ska uppnås?
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undan-röja dessa inom alla 
områden.

Artiklarna 12 till 20 beskri-
ver våra lagstadgade rättigheter 
som är personliga, något som 
personer med funktionsned-
sättningar historiskt haft stora 
problem med att få tillgång till. 
Vi ser fortfarande brister i vårt 
samhälle avseende dessa rättig-
heter. 

Artikel 12 och artikel 13 
beskriver likhet inför lagen och 
tillgång till rättssystemet.

tionsnedsättningar. Många av 
dessa beror dessutom på myn-
dighetsbeslut!

Enligt artikel 18 och artikel 
19 ska även personer med 
funktionsnedsättningar ha rätt 
till fri rörlighet, det vill säga 
välja var de vill bo och med 
vilka de vill bo. Men så fungerar 
det inte för LSS-gruppen. De 
kan till och med tvångsflyttas 
mellan gruppbostäder när 
kommunerna vill. De har märk-
ligt nog stöd för detta genom en 
osannolik dom i HFD. Man kan 

dessutom indirekt tvinga perso-
ner att flytta då de förlorar sin 
personliga assistans. Och bor 
du på gruppbostad och inte 
beviljas ledsagare för en resa 
utanför kommunen har du i 
praktiken hamnat i kommunar-
rest.  Även detta är en konse-
kvens av en märklig dom i HFD.

Tillsammans med artikel 20 
förtydligar dessa rättighetsar-
tiklar på ett utmärkt sätt pro-
blem som inte fullt ut tas upp i 
LSS! De beskriver på ett tydligt 
sätt brister i det stöd som Konventionsstaterna 

ska se till att personer 
med funktionsnedsätt-
ning har rätt att i alla 
sammanhang bli erkända 
som fullvärdiga medbor-
gare. 
Konventionsstaterna ska 
se till att personer med 
funktionsnedsättning 
åtnjuter rättskapacitet på 
lika villkor som andra i 
alla hänseenden. 
Konventions staterna ska 
vidta ändamålsenliga 
åtgärder för att erbjuda 
personer med funktions-
nedsättning tillgång till 
det stöd de kan behöva 
för att utöva sin rättska-
pacitet. 

Staten ska ge effektiv 
tillgång till rättssystemet 
för alla personer på lika 
villkor. Det innebär för 
vissa funktionsnedsatta 
att de ska erbjudas rele-
vanta anpassningar för 
att kunna delta. Det 
innebär också att staten 
ska se till att alla de som 
arbetar inom rättssyste-
met ska ha kunskap om 
olika funktionsnedsätt-
ningar och vad dessa 
innebär.

Både relevanta anpass-
ningar och rättspersona-
lens kunskap brister i 
Sverige. Även stödet i 
rättsprocessen saknas 
(rättshjälp).

Artiklarna 18-20 
beskriver rätt till fri 
rörlighet, rätt till att leva 
självständigt och att 
delta fullt ut i samgället 
samt specifikt i artikel 20 
om personlig rörlighet. I 
alla dessa fall finns mer 
eller mindre hinder i vårt 
samhälle, som då innebär 
otillåtna begränsningar 
för personer med funk-
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behövs föföf r att LSS-gruppen ska
fåfåf möjöjö lighet till ett liv som
andra som utlovas i lagen. Den
rätt till delaktighet som artikel
19 krävävä er fifif nns egentligen ävävä en i
LSS, men fufuf ngerar oftftf a inte.

Nästa artikel i FN-konvnvn en-
tionen som är viktig föföf r att
föföf rstärka LSS är artikel 25 som
beskriver rätten till Hälsa på
lika villkor som alla andra
medborgare, plus den särskilda
hälsoservice som fufuf nktionsned-
sättningen krävävä er. Och att den
ska ges utan diskriminering är
sjsjs älvklar? Tyvyvy ärr måste vi
konstatera att inget är så sjsjs älv-
klart föföf r våra myndigheter som
har ansvaret. MFD och
Folkhälsomyndigheten har
också slagit larm om detta.
”Lika hälsa föföf r alla” är ännu
inte genomföföf rt!

Artikel 27 om rätten till
arbete och syselsättning i FN-
konvnvn entionen är en nynyn ttig
påminnelse och föföf rstärkare till
LSS. I den står;

KKoKoK nventioioi nsstatat tetet rnrnr a erkrkr än-
ner rärär ttetet n tilili llll arbetetet föföf rörö ppersrsr o-
ner med fufuf nktioioi nsnedsdsd ättntnt inini ggngn
ppå likiki a vilili llll klkl or som föföf rörö andrdrd arar .
DDet inini nefafaf ttatat r rärär ttetet n att kunna
föföf rörö tjjtjt äjäj na sitt uppupu pppppppp ehälllll elel ggenom
frfrf itt valtltl elllll elel r antatat ggaga et arbetetet ppå
arbetstst markrkr nadeded n ochchc i en ar-
betstst milili jjljl öjöj som är öppöpö pppppppp en,n,n som
frfrf ärär mjjmjm ajaj r inini tetet ggege rarar tioioi n ochchc är tilili llll -
ggänggngn liggigi föföf rörö ppersrsr oner med fufuf nk-
tioioi nsnedsdsd ättntnt inini ggngn .

Artiklarna 28-30 i
Funktionsrättskonvnvn entionen
handlar om levnadsstandard,

trygygy ghet och möjöjö lighet att delta
i det offfff efef ntliga livet, såvåvå äl i det
politiska som i frfrf itids- och
kukuk lturlivet. Fortfafaf rande fifif nns
stora brister kvkvk ar som inte har
åtgärdats.

En sådan beskrivs i artikel
28 som handlar om tillfrfrf edstäl-
lande levnadsstandard och
social trygygy ghet. Konvnvn entions-
staterna ska ge personer med
fufuf nktionsnedsättning rätten till
en tillfrfrf edsställande levnads-
standard föföf r sig och sin fafaf miljljl .
Detta innefafaf ttar tillräckligt med
mat, kläder och en lämplig
bostad samt till ständigt föföf r-
bättrade levnadsvillkor. Staten
ska vidta ändamålsenliga åtgär-
der föföf r att trygygy ga och frfrf ämjmjm a att
denna rätt föföf rverkligas utan
diskriminering på grund avava
fufuf nktionsnedsättning.

Trygygy gheten både i att behålla
sitt stöd och att kukuk nna fåfåf en
stadigvgvg arande bostad har nag-
gats i kanten avava våra myndighe-
ter. Till och med Högsta föföf rvalt-
ningsdomstolen, HFD, tillåter
att kommuner tvtvt ångsflflf yttar
personer mot deras viljljl a.

Trygygy gheten att fåfåf stöd avava rätt
personer är i dag också ett
problem, då kravava et på utbild-
ning och vidareutbildning
naggats i kanten.

De ständiga upphandlingarna
avava välfäfäf rdstjtjt änster, vilket nu
ävävä en inkluderar boenden, leder
knappast till trygygy ghet föföf r bru-
karna. De görs avava politiska skäl,
eller i det allmännas lönsam-
hetsjsjs akt.

Hur överensstämmer FN-
konventionen och LSS? 

Konvnvn entionens rättighetsar-
tiklar föföf rtytyt dligar problem som
inte fufuf llt ut tas upp i LSS. Dessa
är således utmärkta att ta med i
tolkningar avava det stöd en per-
son i LSS-gruppen har rätt till.
Tillsammans kan de kanske ge
ett liv som andra med goda
levnadsvillkor.

Artikel 28 är ett utmärkt
komplement till LSS där
Funktionsrättskonvnvn entionen
bättre beskriver hur ekonomin
bör vara och att den ständigt
ska föföf rbättras i den omfafaf ttning
som sker i övrigt i samhället.
Den beskriver merkostnads-
principen bättre och tytyt dliggör
att ingen i gruppen ska behöva
leva i fafaf ttigdom. Den tar tytyt dli-
gare upp att personerna har
rätt till social trygygy ghet samt rätt
till samhällets stöd. Det vill
säga mycket avava det vi just nu
har problemmed i myndighe-
ternas tolkning avava LSS!

Målet med LSS är inte upp-
nått eftftf er de 25 år lagen har
fufuf nnits. Kanske är det så att
Funktionsrättskonvnvn entionen
måste bli svensk lag föföf r att
LSS-målet om ett liv som andra
med goda levnadsvillkor, trots
fufuf nktionshinder, äntligen ska
uppnås?

Det fifif nns ett antal skäl till att
Funktionsrättskonvnvn entionen
bör bli lag:
Â Trots att konvnvn entionen är

ratififif cerad bryter staten och
kommunerna regelbundet mot
den.
ÂDet blir lättare att hänvnvn isa

till konvnvn entionen i rättstvtvt ister
om den är svensk lag.
Â Staten skukuk lle sända ut ett

positivt budskap om att både
statliga myndigheter, kommu-
nerna och föföf rvaltningsrätten
ska ta konvnvn entionen och LSS på
allvar.
ÂDet går inte att ducka föföf r

den utbredda fafaf ttigdomen hos
personer med stora fufuf nktions-
nedsättningar.
ÂKonvnvn entionen är tytyt dlig

med att uppnådda rättigheter
inte fåfåf r föföf rsämras, utan istället
föföf rbättras. Med konvnvn entionen
som lag blir det lättare och
hävävä da att föföf rsämringar i LSS
bryter mot en mycket viktig
princip. ViViV som är verksamma
inom intresseorganisationer
måste påbörjrjr a detta arbete
redan nu.Â

NUMMER 2, 2018 • 105 KRONOR 
TIDNINGEN  OM BARN, UNGA & VUXNA I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

       TILL ALLA 
UNGA I VÅRT LAND

Guide!
Framtidens

hjälp-
medel

�Max� �Moha�
vägrar
deppa!

TEMA HJÄJÄJ LPMEDEL

  SÖREN O
LSSON

    JONAS:

TIDNINGEN  OM BARN, UNGA & VUXNA I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

       TILL ALLA

    JONAS:    JONAS:

Familjernas tips  
till nästa regering:

Inför Hjultorget

Lyssna 
på oss!
Lyssna 
på oss!
Lyssna 

Har du koll på dina rättigheter?Har du koll på dina rättigheter?

✃

FN-DEKLARATIONEN OM MÄNSKLIGA 

RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED 

FUNKTIONSNEDSÄTTNING

MED HARALD STRAND

7
avsnitt

 Funktionsrätts-
konventionen

– en orientering

Guide!

�Max�
avslöjar

fördomar

�Moha�
vägrar
deppa!

  

Har du koll på dina rättigheter?

PER ÅR

ENDAST

395 :-PRENUMERERA & FÅ TILLGÅÅNG TILLLL
ALLTLTL NÄR SOM HELST

Beställ Föräldrakraft på hejaolika.se/pren

FFKK_11990022_ss3322--8899_llssss--sskkooollaann_vv00066..iinndddd 8866 22001199--0055--2211 1133::0099



87   FÖRÄLDRAKRAFT  NR 2, 2019

✃

LEKTION 17:

SAMVERKAN

Rätten att samverka för 
intresseorganisationer 
där medlemmar berörs 

av LSS finns inskriven i lagens 
15 § punkt 7: 

Till kommunens uppgifter 
hör att samverka med organisa-
tioner som företräder människ-
or med omfattande funktions-
hinder.

En förklarande text i propo-
sitionen: 

Genom samverkan med  
handikapporganisationer kan 
de erfarenheter som personer 
med funktionshinder själva be-
sitter tillföras verksamheten. 
Formerna för samarbetet bör 
bestämmas av kommunen och 
organisationerna själva utifrån 
lokala förutsättningar. 

Där står också:
Ordet samverkan avser att 

markera, att samarbetet mellan 
parterna skall vara fråga om 
ett ömsesidigt givande och ta-
gande. Ordet samråd har oftare 
använts i en snävare betydelse.

Det är ovanligt att detta 
skrivs in i lag. Oftast är det en 
rekommendation från någon 
myndighet eller från SKL som 
skapar olika för kommunen 
frivilliga samrådsgrupper.

Det är viktigt att intresseor-
ganisation kräver denna sam-
verkan enligt LSS paragraf 15.7,  
och inte nöjer sig med funk-
tionshinderrådet, ett frivilligt 

samråd där kommunen styr 
innehållet.

Att det är okänt inom de 
flesta kommuner framgår av de 
svar organisationerna får när 
de kräver riktig samverkan om 
kommunens LSS-verksam het-
er: ”Vi har kommunala funk-
tions hinderrådet”.

Det är lite av samma undan-
flykter som jag beskrev i lektion 
7 om individuell plan, där kom-
munens ansvariga för LSS 
hänvisade till andra planer, som 
genomförandeplan, handlings-
plan, vårdplan, SIP etcetera 
vilka alla är professionens 
planer. Där är det bara Indivi-
duell plan enligt 10 § LSS som 
är individens egen plan, och 
som kommunens måste erbjuda 
alla som har någon insats enligt 
LSS. Motsvarande gäller sam-
verkan enligt LSS paragraf 15.7.

Funktionshinderrådet är ett 
frivilligt samråd som kommu-
nen kan styra. Till stor del 
består det av information om 
vad kommunstyrelsen redan 
har bestämt.

Paragraf 15.7 säger däremot 
att kommunen ska samverka 
med intresseorganisationer 
som företräder personer med 
LSS-beslut. Syftet med samver-
kan är att ge handikapporgani-
sationerna inom LSS-området 
möjlighet att utöva inflytande 
över beslut som fattas av kom-
munen inom ramen för LSS.

”Organisationerna skall ges 
möjlighet att påverka, att läm-
na förslag och att ge synpunk-
ter för att viktiga kunskaper 
och erfarenheter skall kunna 
tillförasverksamheten”.

Bengt Westerberg skriver i 
sin förklaring i propositionen:

Jag ser det som en självklar-
het att handikapporganisatio-
nerna fortlöpande ges möjlighet 
att lämna förslag och att ge 
synpunkter hur verksamheten 
enligt lagen läggs upp och be-
drivs. Därigenom tillförs också 
huvudmannen viktiga kunska-
per och åsikter som funktions-
hindrade har. Det är kommu-

nerna som skall ha ansvaret för 
merparten av insatserna. En 
skyldighet att samverka med 
handikapporganisationerna 
bör därför åvila dessa. 
Samarbetet bör kunna organi-
seras på olika sätt.

Det är viktigt att både intres-
seorganisationerna och kom-
munen är överens om hur 
samverkan sker! Ofta vill kom-
munen även här styra agendan 
och då är det just ”bestämmas 
av kommunerna och organisa-
tionerna” som är viktigt. Bägge 
parter ska vara delaktiga i 
beslutet om hur samverkan ska 
ske. Så är det också med inne-
hållet där båda parter måste få 
vara med och ha synpunkter 
innan beslut klubbas i nämnden 
eller tas av förvaltningschefer.

I DET FALL kommunen ifrågasät-
ter samverkan bör intresseorga-
nisationerna upplysa om hur 
länsstyrelsen utryckte det i ett 
beslut till en trilskande kommun 
i Stockholms län:

”Länsstyrelsen anser att de 
särskilda uppgifter för kommu-
nen som anges i 15 § punkt 7 LSS 
vad avser samverkan med orga-
nisationer kan ses som grund-
läggande för att kunna ge per-
soner med funktionshinder 
möjlighet att leva som andra 
trots sitt funktionshinder. 
Samverkan bör som lagen anger 
bestämmas av kommunerna och 
organisationerna själva utifrån 
lokala förutsättningar.

Samverkan enligt 15 § punkt 
7 LSS bygger på att två parter 
kommit överens om formerna 
för detta arbete. FUB uppger i 
sin anmälan att deras medlem-
mar helt står utan den insyn 
och intressebevakning som la-
gen föreskriver. Så länge den 
ena parten inte känner sig hörd 
eller delaktig finns enligt läns-
styrelsens bedömning inte 
grunden för samverkan på det 
sätt som anges i 15 § punkt 7 
LSS.”

Det har visat sig vara viktigt 
att samverkan sker med både 

LSS innehåller en bestämmelse 
som är både ovanlig och  
värdefull. Lagen ger intresse-  
organisationer rätten att  
samverka med kommunen.  
Hur funkar det i praktiken? 

I KORTHET 
Samverkan är något alla vinner på. En vinst är 
att alla berörda är med och bidrar med sina 
erfarenheter och sin kunskap. Det ökar möjlighe-
terna att göra rätt från början.
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ansvariga politiker och ansvari-
ga förvaltningschefer. Men 
glöm inte att ha en parallell 
diskussion med oppositionspo-
litiker, som kan vara en bra 
hjälp när nämnden ska ta be-
slut.

Att få igång samverkan tar 
tid! Motståndet mot att ”utom-
stående” ska lägga sig i verk-
samheten är ofta stor. Vad man 
då glömt är att man företräder 
de kommuninvånare för vilken 
verksamheterna finns. Det 
finns i LSS 6 § en stark skrivel-
se om att verksamheten ska 
vara grundad på respekt för den 
enskildes självbestämmande-
rätt som både dessas företräda-
re och kommunen som utförare 
måste förhålla sig till. 
Självklart är det besvärligare 
att tvingas ha en öppen dialog 
om och inför ett beslut. 

Dialog kommer från grekis-
kan och betyder ”genom sam-
tal”. Innebörden är samtal 
mellan två eller flera parter där 
synpunkter och argument fritt 
flödar, att alla berörda oavsett 
status har möjlighet att delta 
och är aktiva, att alla parter ska 
vara likvärdiga och att alla 
argument som rör de frågor 
som diskuteras är legitima. En 
dialog är ett möte där alla 
deltagare är med och påverkar 
resultatet.

I dag har förvaltningschefer-
na en mycket stor frihet att 
lägga fram sina beslutsrekom-
mendationer till sina politiker i 
nämnden som sällan proteste-
rar. Det är orsaken till vikten av 
att samverka även med politi-
ker. De får på så sätt även in-
tresseorganisationens syn, både 
när man är överens med för-
valtningen och när man har 
avvikande mening. Vad man ser 
är att det gör förvaltningschefer 
mer noggranna med underlag 
till beslutsförslag.

FUB Stockholms län har i 
flera år drivit frågan om 
”Samverkan 15.7” och konstate-
rar till glädje att allt fler lokal-

föreningar nu har någon form 
av samverkan. Nu är det dags 
att utveckla innehållet!

Det finns idag i några kom-
muner ett intresse att uppnå 
min vision om att ”göra kampen 
om insatser till samarbete om 
insatser”. Det var knappast 
lagstiftarnas mening att vi ska 
slåss om vad LSS innebär. Och 
även om LSS blev en rättighets-
lag var inte lagstiftarnas me-
ning att alla beslut om insatser 
enligt LSS skulle prövas i dom-
stol. Intentionerna och målet 
med LSS var ju tydliga. En lugn 
samverkan är bra för alla parter 
och bidrar till att minimera 
antalet juridiska processer.

ALLA VINNER
Det finns många anledningar 

till varför paragrafen 15.7 i LSS 
är viktig och varför den fick en 
framträdande plats i propositio-
nen samt senare en egen para-
grafpunkt i LSS.

En vinst är att alla berörda är 
med och bidrar med sina erfa-
renheter och sin kunskap. Det 
ökar möjligheterna att göra rätt 
från början. Det är de viktigaste 
frågorna för brukarna som 
diskuteras. Det spar tid och 
resurser samt sparar dubbelar-
bete. Det gör också att akuta 
insatser i framtiden minimeras.

Kunskapen hos alla parter 
ökar, vilket på sikt ger bättre 
verksamhet. Med stor sannolik 
även billigare verksamhet då 
långsiktig planering blir möjlig.

För de berörda brukarana 
ökar inflytandet och självbe-
stämmandet samt tryggheten, i 
linje med målen med LSS. 
Samverkan ger nöjdare bruka-
re, men även nöjdare medarbe-
tare. Den riktigt stora vinsten 
är att konflikter minimeras!

ETT EXEMPEL 
Inför nämndmöten skickas 

alla dokument (utom de som 
omfattas av sekretess) som går 
ut till ledamöterna en vecka 
före mötet även till oss inom 

FUB. Vi inom FUB får på så sätt 
möjlighet att skriva våra even-
tuella kommentarer till ordfö-
rande. Om FUB vill får de också 
direkt före mötets start framfö-
ra sin syn till alla nämndleda-
möter.

Nämndmötena är öppna (så 
när som på sekretesspunkter) 
då FUB-medelemmar får vara 
med och lyssna (ej prata).

Fyra gånger per år hålls 
samverkansmöten mellan FUB 
och ansvariga politiker.

Ungefär lika många samver-
kansmöten sker mellan FUB 
och förvaltningsledning.

FUB bjuder in olika politiker 
och förvaltningschefer för mer 
allmän diskussion före sina 
styrelsemöten.

Delar av styrelsen träffar 
verksamhetschefer för exem-
pelvis daglig verksamhet för 
allmän diskussion någon eller 
några gånger per år.

På de mer formella mötena 
enligt paragraf 15.7 finns en 
förutbestämd agenda och pro-
tokoll skrivs. Övriga möten är 
informationsutbyten utan 
formella krav, ibland med 
förutbestämda frågor. Det finns 
nämnder och förvaltningar som 
har ansvar för vissa delar av 
LSS, som till exempel lokaler, 
fritid, kultur, där samverkan 
inte ännu formaliserats. Kanske 
delvis för att behovet inte 
uppstått då huvudansvarig 
nämnd tagit på sig samord-
ningsansvar.

GLÖM INTE SAMVERKAN med 
andra partier, de som inte är just 
nu styrande. Det är viktigt för 
kontinuiteten för brukarna att 
även dessa icke styrande politi-
ker är insatta i frågor som berör 
LSS. Inför alla val har berörd 
FUB-förening mer formella 
möten med de stora partierna. 

Som en bonus ser FUB att 
nämndmötena utvecklas på 
punkter som rör LSS. LSS bör 
dessutom inte vara en partiskil-
jande fråga. Â

DETTA  
VILL LSS-
UTRED-
NINGEN 
Mer än 4000 
personer 
mister sin 
personliga 
assistans. Flera 
helt nya stöd 
införs. Men 
vad betyder 
LSS-utredaren 
Gunilla Malm-
borgs (bilden) 
förslag kon-
kret? Här ger 
Anna Barsk 
Holmbom en 
överblick av 
förslagen och 
dess konse-
kvenser.

QR-koden 
innehåller 
länk till 
analysen.

l Proposition 1992/93:159 
om stöd och service till vissa 
funktionshindrade
l Lag (1993:387) om stöd 
och service till vissa funk-
tionshindrade
l Handikapplagen LSS och 

annan närliggande lagstift-
ning; Karl Grunewald och Carl 
Leczinsky
l  LSS 2014 Stöd och service 
till vissa funktionshindrade; 
Bengt Olof Bergstrand
l INTRA LSS-lagen om stöd 

och service (kompendium 
2013)
l Lag (1993:389) om  
assistansersättning
l Socialförsäkringsbalken  
51 kap. Assistansersättning
l Intras kompendium om 

LSS-lagen om stöd och ser-
vice (2013).
l Personlig assistans ur ett 
samhällsekonomiskt perspek-
tiv; Socialstyrelsen 2008.
l INTRA LSS Daglig verk sam-
het (kompendium 2014)

l Socialstyrelsen, rapporter
l 1989 års Handikapputred-
ning
l Reclaim LSS och Länsför-
bundet FUB i Stockholms län 
– blogginlägg och rapporter: 
www.reclaimlss.org

VIKTIGA KÄLLOR FÖR LSS-SKOLAN
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LEKTION 18 / EFTERORD:

ATT GÖRA OM LSS
Idag är det många som kräver 

att LSS ska skrivas om från 
grunden. Men vet de vad de 

pratar om? Visst är det uppen-
bart att LSS inte fungerar som 
det var tänkt. Jag hävdar dock 
fortfarande att lagen är fantas-
tisk, speciellt vad gäller mål 
och intentioner samt de sty-
rande principerna! 

Det är inte lagen det är fel 
på, utan hur den tolkas av 
personer med begränsad kun-
skap om berörda delar av lagen. 

Det handlar om bristfällig 
kunskap om alla de förarbeten 
som är underlag till lagen och 
från vilka vi kan söka stöd om vi 
har svårt att tolka lagen – pre-
cis som för alla lagar. 

Visst är förarbeten och lag 
skriven på byråkratisk svenska, 
vilket kan göra den svår att 
förstå, så här några decennier 
senare, då även svenskan för-
ändras. 

Ett problem, som är svårare 
att åtgärda, är att de som tolkar 
lagen idag har en mindre huma-
nistiskt syn än den som genom-
syrar LSS. Där har intresseor-
ganisationer som FUB en viktig 
roll.

DET GÅR NATURLIGTVIS inte att 
göra om LSS på något eller 
några år! Nuvarande lag påbör-
jades av Omsorgskommittén 
1977, som la fram sitt slutbetän-
kande ”Omsorgerna om vissa 
handikappade” 1981.

Efter en häftig debatt tillsat-
tes 1983 Omsorgsberedningen 
för att skriva propositionen 
som blev klar 1985, kallad 1986 
års Omsorgslag.

Redan 1989 tillsattes  
Handi kapputredningen, som 
lämnade ett antal delrapporter 
och ett slutbetänkande 1991, 
”Handi kapp – Välfärd – 
Rättvisa”. Utredningen hade 
elva ledamöter, 14 sakkunniga 
och tre experter! Dess cirka 
2000 sidor var underlag till 
propositionen om LSS som blev 
klar 1993 och började gälla 
1994.

Summerar vi den tid det tog 
från 1977 till 1993 (15 år), med 
ett stort antal personer involve-
rade, så säger det sig själv att 
det inte går med en enmansut-
redare på ett, två år!

LSS är annorlunda för att 
lagen är individuell, vilket 
avviker från de flesta andra 
lagar. Det är naturligtvis svårt 
att ta till sig om man är van vid 
kollektiva lagar. 

Den är också extra svår för 
att intentionerna med lagen är 
att den är en pluslag till den 
vanliga socialtjänstlagen, för att 
några personer behöver extra 
stöd för att uppnå rättvisa och 
kunna leva sitt liv precis som vi 
andra trots ibland omfattande 
funktionsnedsättningar. Det är 
inte lätt att förstå om man inte 
ser alla de olika individerna i 
personkretsarna. Ser man bara 
dem som visas upp ICA-
reklamen, i Glada Hudik eller i 
Lerins lärlingar på TV eller 
filmer blir det naturligtvis fel. 
Inte heller de speciellt utsatta 
som visas i media för att pusha 
för personlig assistans speglar 
gruppen på ett bra sätt. Alla i 
LSS är olika individer med 
speciella behov som kommer av 
deras funktionsnedsättningar 
av olika svårighetsgrad. Det är 
därför LSS är en individuell lag.

Orkar man inte läsa förarbe-
tena till LSS, och inte förstår 
hur livet ser ut vid omfattande 
funktionsnedsättningar – då 
kan man inte tolka lagen rätt! 
Det är det vi ser när man foku-
serar på kostnader, trots att 
detta inte är en giltig anledning 
att begränsa LSS. Om man inte 
förstått målen med lagen leder 
det till nedmontering av LSS.

Vi har ett litet antal HFD-
domar i LSS som blivit prejudi-
kat. Men samtidigt finns det 
ingen absolut regel att prejudi-
kat måste följas. I en individuell 
lag som LSS, där den enskildes 
specifika behov ska styra lagens 
tillämpning, bör prejudikat 
ifrågasättas och inte slentrian-
mässigt följas! Detta är ett 

verkligt problem, men åter är 
det tolkningen av lagen som 
blivit fel, inte lagen i sig. 

Alltför ofta används också 
domar från lägre instanser som 
”praxis” av beslutsfattare. Det 
är naturligtvis helt fel, men 
felet ligger inte i lagen LSS.

ISTÄLLET FÖR EN ny lag har jag en 
önskelista om förtydliganden till 
nuvarande lag, förtydliganden 
som kan göras av till exempel 
Socialstyrelsen, där den bästa 
kompetensen om LSS finns idag.
Â LSS-handläggarnas kom-

petens måste bli bättre för att 
besluten ska bli rättssäkra.
Â Kommunala styrande 

direktiv måste förbjudas.
Â Uppföljning av beslut 

måste göras regelbundet.
Â Vi måste ha kompetenta 

och närvarande chefer i LSS-
verksamheter för arbetsledning 
och handledning av personal.
Â Något måste göras åt den 

bristande kunskap som finns 
hos baspersonalen i LSS-
verksamheter. Kraven på kun-
skap finns redan i LSS men de 
måste följas.
Â Rättssäkerheten i förvalt-

ningsrättens beslut måste bli 
bättre – idag tror snart ingen på 
att det lönar sig att pröva beslut 
i domstol. Även verkställighe-
ten av beslut måste kunna 
överklagas och prövas i dom-
stol.
Â Generell rättshjälp måste 

äntligen in som en insats i 
lagen, det som Handikapp-
utredningen föreslog redan 
1991.

DESSA PUNKTER ÄR klart möjliga 
att genomföra på 1–2 år!

Sedan handlar det naturligt-
vis om att LSS verkligen följs 
upp och att man ser till att 
kvalitén på insatserna är bra. 
Det är i första hand upp till 
LSS-handläggaren att följa upp 
sina beslut. I andra hand är det 
IVO som följer upp. Först i 
tredje hand är det förvaltnings-
rättens ansvar. Â

Harald Strand.
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KRÖNIKA   Fredrik Quistbergh

”Pappa, kan inte jag också få 
vara med i ett lag?”

Efter herrlandslagets 
VM-succé där de nådde 
ända fram till kvartsfi-
nalen är fotbollsintres-
set hos min åttaåriga 
son på topp. Det är bara 

fotboll som gäller. Han vill ständigt 
diskutera vilket tröjnummer han ska 
ha och övar målgester framför tv:n. 
Gång på gång spelar han upp sekven-
ser från olika matcher. Jag har tappat 
räkningen på hur många gånger vi kört 
Sverige – Mexiko i källaren. Han är 
ofta Andreas Granqvist som tar upp 
bollen och slänger den mot mig, mål-
vakten Ochoa. Stra�astet går in varje 
gång och Granqvist jublar tillsammans 
med lagkamraterna.

Stra�ast, kanske du tänker, nu står 
det väl ändå fel? Det handlar ju om 
fotboll detta och inte basket? Men gre-
jen är att min son har en CP-skada och 
använder bland annat rullstol för att ta 
sig fram. Han kan inte stå eller gå själv 
men kan kasta ett stra�ast sittande 
på golvet.

JAG TOG KONTAKT med några lokala 
fotbollsklubbar men bemötandet var 
tyvärr sådant som jag tror att alla 
funkisföräldrar känner alltför väl igen. 
När du inte passar in i den förutbe-
stämda mallen blir det svårt och 
krångligt. Barnets funktionsnedsätt-
ning ses enbart som problem. Det 
handlar, vill jag tro, inte om någon 
ondska eller illvilja utan kanske är det 
en kombination av okunskap och räds-

Frame fotboll för 
rörelse glädje

Fredrik 
Quistbergh

la inför det som avviker? Att inte följa 
normen.

Efter några försök gav jag upp och 
hoppades att fotbollsintresset skulle 
ebba ut. Men det blev precis tvärtom, 
fotbollsintresset ökade. Det är FIFA 
som tv-spel, samlarbilder på fotbolls-
stjärnor och ständigt samma fråga:

”Pappa, kan inte jag också få vara 
med i ett lag?”

På nätet hittade jag information om 
frame fotboll. En sport som utvecklats 
i Storbritannien. Idag finns flera klub-
bar över hela landet, ett eget seriesys-
tem och egna turneringar.

Frame fotboll spelas i en bakåtvänd 
rullator som på engelska heter 
”walking frame”. Det är en lättare 
boll, mindre spelyta och delar av trä-
ningen kan individanpassas så att var-
je spelare får chans att prestera på sin 
nivå. I ett klipp på YouTube förklarar 
sjukgymnasten Vicky Lambert att fra-
me fotboll är en fantastisk tränings-
form.

Min son använder en sådan frame 
ibland och vi började testa. Från bör-
jan var han skeptisk och ville hellre 
spela sittande på golvet. Men steg för 
steg började vi hitta olika moment 
som fungerade. En av de populära ut-
maningarna är ”spökbollen” som går 
ut på att i framen ta sig förbi bollen 
(spöket) utan att nudda den. En annan 
är ”kicka flaskan” som går ut på att i 
framen med bollen sparka ner en 
plastflaska fylld med grus. Får en inte 
ner flaskan med bollen går det bra att 
försöka göra det med foten.

I familjen började vi prata om att 
försöka starta ett eget frame fotbolls-
lag. Vi tog kontakt med Mark Blake, 
en av krafterna bakom MIK Sound – 
Sveriges första fotbollslag för synska-
dade. Marks tips var att hitta en kärn-
trupp av spelare, gärna med 
engagerade föräldrar och beredskap 
på att allt kommer att ta väldigt myck-
et tid. Då tid är en bristvara för de 
flesta familjer, och kanske särskilt för 
oss funkisfamiljer, så krävdes det rejäl 
eftertanke.

Vi enades till slut i att vi ville göra 
ett försök. För vår son, för andra i lik-
nande situation och för att visa att det 
faktiskt går att inkludera istället för 

att exkludera. Även dem med svår rö-
relsenedsättning ska kunna få möjlig-
het att spela fotboll – om de vill.

I februari månad tog vi kontakt med 
brittiska Frame football foundation 
och frågade om de kunde tänka sig att 
komma till Sverige och introducera 
sporten. De tvekade inte en sekund 
och erbjöd sig att, på helt egen bekost-
nad, skicka över två tränare och hålla i 
en prova på-dag. Vi bokade snabbt in 
lördagen den 1 juni i Stockholm.

Britternas bjussiga attityd smittade 
av sig och efter det har allt rullat på. 
En kompis ställde upp med hall och 
föreläsningssal för prova på-dagen, en 
annan fixade sponsring med nya bol-
lar och samarbetet med den väletable-
rade parasportklubben Nacka HI ska 
resultera i en egen fast träningstid till 
hösten som passar spelarna.

I skrivande stund har nio tjejer och 
killar i åldrarna 4–12 år anmält sig till 
prova-på dagen. De flesta av dem har 
aldrig utövat någon sport förut. Och 
självklart välkomnar vi fler spelare, 
mer information hittar du på vår face-
book.com/framefotboll.

I samband med prova-på dagen er-
bjuder vi också föreläsningen ”Frame 
football – A new way to play the beau-
tiful game” som är öppen för alla in-
tresserade.

FORSKNINGEN VISAR ATT unga med 
funktionsnedsättning idrottar och 
motionerar betydligt mindre än andra 
i samma ålder. Forskningen visar ock-
så att det inte är funktionsnedsätt-
ningen i sig som är orsaken utan att 
det framför allt handlar om okunskap 
hos omgivningen. Kravet på presta-
tion blir ofta för stort, eller för litet, i 
förhållande till funktionsnivån.

Det behövs fler anpassade möjlighe-
ter till rörelse för barn med funktions-
nedsättning. Det finns fantastiska ini-
tiativ redan idag – men det kan bli 
ännu bättre.

”Pappa, kan inte jag också få vara 
med i ett lag?”

”Visst, nu kör vi!” Â

FREDRIK QUISTBERGH ÄR JOURNALIST, FÖRFATTARE OCH EN AV 

INITIATIVTAGARNA TILL SVERIGES FÖRSTA FRAME FOTBOLLSLAG.
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”Att några behöver mer för att få lika, det är det som är rättvist.”

MED HARALD STRAND
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SKOLAN
2019

Harald Strand är författare till LSS-skolan som publiceras här i Föräldrakraft och på hejaolika.seHan är ordförande för Riksförbundet FUB  och driver även bloggen Reclaimlss.org
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ANNONSÖR WEBBPLATS SID
ABH Utbildning och Rådgivning abhutbildning.se 91
CJ Advokatbyrå AB cjadvokat.se 5
Durewall Institutet durewall.se 49
Egen Assistans egenassistans.se 85
Etac Sverige etac.se 44
Frösunda Omsorg frosunda.se 32
FUB fub.se 81
Förenade Care forenadecare.com 55
GIL gil.se 2
Hand i hand handihand.se 71
Hea Medical heamedical.se 13
Humana Assistans humana.se 45
Hällefors folkhögskola folkis.nu 91
Kaustik kaustik.com 19
Lystra Personlig Assistans lystraassistans.se 11
Misa misa.se 41
Mo LSS mogard.se 62
Move & Walk movewalk.se 53
NKA anhoriga.se 5
Novista novista.se 51
Primass primass.se 45
Stiftelsen Valjeviken valjeviken.se 61
Särnmark Assistans sarnmark.se 51
Tidvis tidvis.se 50

ANNONSÖRER I DETTA NUMMER:

Hällefors folkhögskola
0591-643 90, folkis@folkbildning.net
Adress: Klockarvägen 16, 712 33 Hällefors, Filialen: Jordgatan 6, 702 23 Örebro

Läs mer på www.folkis.nu

Gå en teaterkurs i höst? 
Teater för dig med NPF är en kurs som jobbar med teater som redskap. 
Teater är inte bara att stå på en scen, utan det handlar om att finna 
trygghet i sig själv och med sina kurskamrater. 

Uppdragsgivaren 
uttrycker önskemål

De anställda 
dokumenterar

utbildning och rådgivning
AAA

DokApp – Kvalitet på riktigtDok
App

Läs in QR-koden 
om du vill veta mer 
om DokApp

Anna Barsk Holmbom    www.abhutbildning.se
  info@abhutbildning.se

Anordnaren 
följer upp

Har du som assistansanordnare 
insett vikten av fungerande 
dokumentation och ett levande  
kvalitetsledningssystem men 
saknar rätt verktyg? Nu släpper 
ABH Utbildning ett webbaserat 
system som hjälper dig med allt.
* kvalitetsledning
* genomförandeplan
* dokumentation
* uppföljning
Allt i samma system!

Allt i samma program!

Genomförandeplan

GenomförandeplanUppdraget 
skapas

https://assistans.dokapp.se

Boka annons i Föräldrakraft nr 3 , 2019
SENAST 16 AUGUSTI 2019.

NÄSTA NR

FÖR 13 ÅR SEDAN
Våren 2006 lanserades tidningen Föräldrakraft på webben och 
hösten samma år utkom den första pappersutgåvan. Sedan dess 
har vi publicerat inte mindre än 71 utgåvor och mer än 5000 sidor. 
På HejaOlika.se (tidigare foraldrakraft.se) finns cirka 5000 artiklar. 
För dig som prenumererar är allt tillgängligt online, när som helst!

IDAG
Vi är stolta över att tidningen spelar en viktig roll för många en-
skilda och familjer, men också för professionella och alla de som 
har engagemang för funktionsrättsfrågor. Inget av detta vore möj-
ligt utan stödet från våra trogna prenumeranter, annonsörer och 
skribenter. Tack vare er kan vi också glädja oss över att denna och 
kommande utgåvor är så välfyllda med både artiklar och annonser. 

/Vi på Föräldrakraft & HejaOlika

Tack för stödet till  
oberoende journalistik

l Sysselsättning och försörjning. Hur klarar man ekonomin 
som funkis, och som anhörig? l Bästa LSS-kommun.  
l Utkommer 12 sept 2019.

Tobii tobii.com 3
Unik Försäkring unikforsakring.se 43
Värna varna.nu 63
Ågrenska agrenska.se 67
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