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Boendeprojektet 
Boendeprojektet är ett riktat projekt inom ramen för kansliet för Nationell 
psykiatrisamordning. Projektmedel beviljades av Socialstyrelsen år 2005 för ett 
uppdrag inom satsningen på psykiatri och socialt stöd och omsorg för personer 
med psykisk sjukdom och/eller psykiska funktionshinder. Projektet har letts av 
David Brunt, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete, Växjö universitet.  
 
Redovisning 
Boendeprojektet redovisas i form av en sammanfattande slutrapport inklusive en 
diskussion om viktiga gemensamma teman och rekommendationer samt 24st 
delrapporter.  
 
Dessa delrapporter organiseras under följande rubriker: 
1) Vad vi vet om boendeformer och boendestöd för personer med psykiska 
funktionshinder (delrapport 1) 
2) De boende (delrapporter 2 – 5) 
3) Boendestöd i ordinärt boende/bostad med särskild service/HVB-hem mm 
(delrapporter 6 – 9) 
4) Bostäder för personer med psykiska funktionshinder (delrapporter 10 – 16) 
5) Anhörigas syn (delrapport 17) 
6) Utbildning för boendestödspersonal (delrapport 18) 
7) Biståndsbedömning – gällande ansökan om boendestöd (delrapport 19) 
8) Organiseringen av boende och boendestödsverksamheter för personer med 
psykiska funktionshinder (delrapporter 20 – 24) 
 
 
Samtliga delrapporter och slutrapporten överlämnas till Socialstyrelsens NU! 
projekt, (Nationellt utvecklingsstöd till verksamheter för människor med psykiska 
sjukdomar och funktionshinder). 
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1.  Sammanfattning 
 
Denna undersökning har haft karaktären av en kartläggning där avsikten varit att 
få en övergripande bild av hur organiseringen kring boendefrågan ser ut samt 
vilka resonemang som förs. Med formuleringen boendefrågan avses både boende 
i det egna hemmet (boendestöd) och boende i gruppbostad. Tolv kommuner har 
varit aktuella för undersökningen, utvalda efter befolkningsstorlek med följande 
gradering; under 25 000 invånare, mellan 25 000 och 120 000 samt från 120 000 
och uppåt. Övergripande frågeställningar har varit; Hur ser organiseringen ut? 
Varför ser den ut som den gör? Vilka för- och nackdelar finns ur ett organisations-
, personal- och brukarperspektiv, med det valda alternativet? De har tjänat till att 
komma åt var olika beslut fattas och hur möjligheterna till flexibilitet ser ut kring 
brukaren. Om behovet förändras, hur snabbt ändras insatsen? 
 
Ett antagande i undersökningen har varit att den organisatoriska strukturen 
påverkar beslutsprocessen, möjligheterna till flexibilitet och hur den enskilde får 
sina behov tillgodosedda. Detta i sin tur bygger på antagandet att flexibiliteten i 
såväl beslutsprocessen som verkställigheten är betydelsefull för en grupp 
individer vars problem och behov kan fluktuera väsentligt. Sammanfattningsvis 
antyder undersökningen att betydelsen av organiseringen kring beslut och 
verkställighet är underordnad betydelsen av enskilda medarbetares engagemang 
och samarbetsförmåga. I undersökningen förekommer exempel på olika former av 
organisering och där möjligheterna till flexibilitet och anpassning till den enskilde 
inte upplevs vara direkt kopplade till formen. Istället är det främst tre andra 
faktorer som påverkar, nämligen; 
 

• Enskilda handläggares och enhetschefers engagemang, samarbetsförmåga 
samt vilja att få till stånd en dialog och flexibilitet kring den enskildes 
insatser. 

• Enskilda handläggares och enhetschefers arbetstyngd. 
• Enskilda handläggares och enhetschefers förmåga samt vilja att tidigt 

koppla in verkställarnas kompetens. 
 
I diskussionerna om en rättssäker organisering framkommer även ett 
motsatsförhållande mellan helhetsperspektivet och specialiseringsperspektivet. Då 
en och samma anställd arbetar som både chef och biståndsbedömare finns en vinst 
med att man får ett helhetsperspektiv men även en risk för rättssäkerheten. Vidare 
att i de fall man särskiljer funktionerna möjliggörs en utveckling av 
spetskompetens. Man blir således en bättre chef ifall man enbart arbetar med 
chefsuppgifter samt en bättre biståndsbedömare om man bara arbetar med 
myndighetsutövningen.  
 
Andra diskussioner som framkommer ur undersökningen är den om äldre 
människor med psykiska funktionshinder och den om ny kompetens inom 
socialpsykiatrin. På frågan vad som händer med människor med psykiska 
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funktionshinder när de blir gamla, framkommer i de flesta fall svaret att de 
psykiska problemen klingar av med åldern. Vid träffar med personal på boenden 
framkommer en förvåning över detta påstående och man känner inte igen 
fenomenet från den egna arbetserfarenheten. Gällande den nya kompetensen inom 
socialpsykiatrin finns en tydlig tendens att alltmer anställa akademiker 
(socionomer, arbetsterapeuter och socialpedagoger) inom de verkställande 
verksamheterna. Det framkommer att det finns en förhoppning om att blandade 
kompetenser skall leda till ett bättre tillgodoseende av brukarnas behov. 
 
Materialet visar även på en förlegad begreppsanvändning med begrepp som 
funktionshindrade och handikappomsorg. 
 
 

2. Inledning…  

… och presentation av begrepp 
 
Boendeformerna för människor med psykiska funktionshinder har varierat över 
tid (Brunt 2005). Utvecklingen har gått från att förvara dessa människor vid sidan 
av det övriga samhället till ett samhällsintegrerat boende. Ledord i den senare 
utvecklingen har varit delaktighet, integrering och inflytande. Idag återfinns två 
huvudsakliga former av boende för människor med psykiska funktionshinder, 
boende i egen bostad och boende ordnat inom vård och stödsystemet, där den 
enskilde bor tillsammans med andra men oftast i egen lägenhet.  
 
Boendet kan ses som en viktig del för upplevelsen av livskvalitet (Hansson 2005). 
Man kan också tyda utvecklingen inom socialpsykiatrin som att boendet har blivit 
medlet för integreringen. Genom att flytta boendet, geografiskt, ökar 
integreringen. Att leva mitt i samhället leder dock inte säkert till ökad delaktighet 
eller inflytande. Bland annat kan det funktionshinder man har utgöra hinder för 
möjligheterna till delaktighet och inflytande. I diskussionerna kring sådana 
företeelser menar man att samhället skapar dessa hinder och gör människor med 
funktionshinder handikappade (Prop. 1999/2 000:791, Handisam). Ett annat ledord 
som aktualiseras därigenom är tillgänglighet. Att skapa ett tillgängligt samhälle 
för alla är att eliminera handikappade miljöer (a.a., Handikappsombudsmannen). 
 
En rad centrala begrepp aktualiseras i diskussioner kring tillgänglighet för 
människor med funktionshinder. Begreppet tillgänglighet i meningen att skapa ett 
åtkomligt samhälle för alla lägger fokus på en fysisk tillgänglighet (Prop. 
1999/2 000:79). Det handlar om att förändra den fysiska miljön i samhället, såsom 
öppna ytor, god akustik, lämplig ljussättning, bra kommunikationsmöjligheter 
med mera. Informativ och kommunikativ tillgänglighet handlar bland annat om att 
göra information tillgänglig för synskadade.  
                                                 
1 Med ytterligare hänvisning till FNs standardregler. 
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Det kan vara så att själva organiseringen av och kring boendet omöjliggör 
delaktighet och inflytande. Funktionshinder medför ofta ett behov av andra och 
därigenom ett beroende av andra för att få hjälp med sina behov. Denna relation 
behov – beroende gör anspråk på tillgänglighet i mer personell form. Det kan 
också vara så att bristen på fysisk tillgänglighet skapar ett beroende av personell 
tillgänglighet. I denna rapport kommer jag att använda benämningen personell 
tillgänglighet i diskussionen om organisering kring boendet.  
 
Människan med funktionshinder kan behöva hjälp av en annan människa för att 
kunna bli delaktig och få inflytande. Denna personella tillgänglighet kräver 
flexibilitet. Behoven kan ändras snabbt och det krävs då att den personella 
tillgängligheten är åtkomlig. Om man lägger samman flera typer av personella 
tillgängligheter såsom ansvariga för verkställighet, verkställare, biståndsbedömare 
med flera så skulle man kunna tala om en strukturell tillgänglighet. Detta för att 
dessa individer tillsammans bildar ett strukturellt nätverk, en organisation.  
 
Organiseringen av den personella tillgängligheten2 inom socialpsykiatrin kan se 
olika ut3. Den kan dels organiseras under olika verksamhetsområden; vanligen 
omsorg eller individ och familj, dels kan den organiseras utifrån olika indelningar; 
vanligen beställare/utförare eller integrerad. Beroende på organisering ordnas den 
personella tillgängligheten olika runt människan med psykiska funktionshinder. 
Med ordningen följer även ett ansvar för olika delar vilka syftar till att främja de 
inledande ledordens, delaktighet, integrering och inflytande, del i den enskildes 
liv. Men som tidigare nämndes så medför ett liv med funktionshinder krav på 
flexibilitet. Finns det en relation mellan organiseringen av den personella 
tillgängligheten och flexibilitet, och hur ser den i sådana fall ut? Vilka 
diskussioner förs kring detta och hur kan man förstå de bakomliggande 
resonemangen? 
 
 

3. Syfte 
 
Boendeprojektet syftar till att se närmare på boendefrågan ur flera aspekter. 
Teman varierar i de olika delprojekten från form och design till 
biståndsbedömning. Denna undersökning har karaktären av en kartläggning där 
avsikten varit att få en övergripande bild av hur organiseringen kring 
biståndsbedömning och verkställighet kring boendefrågan ser ut samt vilka 
resonemang som förs. Med formuleringen boendefrågan avses både boende i det 
egna hemmet (boendestöd) och boende i gruppbostad. Tolv kommuner har varit 

                                                 
2 Det finns en vinst med att hela tiden inbegripa begreppet tillgänglighet då det är bryggan mellan 
behov – beroende och delaktighet, integrering och inflytande. Att slarva bort benämningen 
tillgänglighet är att nonchalera problematiken med att vara beroende av någon annan. 
3 Vilket i sin tur bland annat kan bero på kommunens storlek, antal brukare, ekonomi eller 
ideologi. 
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aktuella för undersökningen och övergripande frågeställningar har varit; Hur ser 
organiseringen ut? Varför ser den ut som den gör? Vilka för- och nackdelar finns 
ur ett organisations-, personal- och brukarperspektiv, med det valda alternativet? 
De har tjänat till att komma åt var beslutet fattas och hur flexibiliteten ser ut kring 
brukaren. Om behovet förändras, hur snabbt ändras insatsen? Ett antagande i 
undersökningen har varit att den organisatoriska strukturen (organiseringen av den 
personella tillgängligheten) påverkar beslutsprocessen, möjligheterna till 
flexibilitet och hur den enskilde får sina behov tillgodosedda. Till exempel om 
man har valt att särskilja biståndsbedömningen från verksamhetsansvaret dels 
organisatoriskt dels personellt.  
 
 

4. Tillvägagångssätt 
 
De tolv kommunerna är utvalda efter befolkningsstorlek med följande gradering; 
under 25 000 invånare, mellan 25 000 och 120 000 samt från 120 000 och uppåt. 
Tanken med att inbegripa kommuner av olika storlek har inte varit för att se på 
befolkningsstorlekens betydelse utan för att få en mer generell bild. Intervjuer har 
genomförts främst med högsta ansvarig för socialpsykiatrin, vanligen benämnd 
socialchef4, men även med ansvariga för verkställighet och utvecklingsledare. 
Ambitionen var att få en intervju med både socialchef och 
enhetschef/biståndsbedömare alternativt vardera. Det visade sig emellertid svårt 
att få till stånd en sådan intervju, men i de flesta fall har socialchef och minst en 
ytterligare närvarat. Den andre har vanligen haft funktionen som chef/ansvarig för 
enhetschefer/biståndsbedömare. I de fall när intervjun inte gjorts med högsta 
ansvarig utan någon annan, har dessa personer haft en representativ roll, där deras 
svar representerar socialpsykiatrins mål och visioner i den aktuella kommunen. 
Dessa har då haft ett uttalat förtroende från socialchefen.  
 
Intervjuerna har genomförts på plats i de olika kommunerna. Tanken har varit att 
även (arbets-) miljön skulle kunna bidra till förståelsen av resonemangen. 
Intervjuerna bandades och relevant information skrevs ut. Det har också gjorts 
nedslag i form av intervjuer, telefonintervjuer och gruppsamtal med personal som 
arbetar på boende samt som boendestödjare (i rapporten benämns dessa för 
verkställare). Dessa samtal har syftat till att få ett ”grounded perspective” och få 
svar på frågan ifall diskussionerna har någon relevans för det verksamhetsnära 
arbetet. Telefonintervjuer har även gjorts med enhetschefer och/eller5 
biståndsbedömare för att ytterligare nyansera undersökningen och öka 
reliabiliteten. Nedslagen och telefonintervjuerna bandades inte och i rapporten 
förekommer enbart citat från socialchefer och representanter.  
 

                                                 
4 Andra benämningar förekommer; blockchef, verksamhetsdirektör med flera.  
5 Således samtal med personer som arbetar som enbart enhetschef, enbart biståndsbedömare samt 
de som arbetar med dubbla funktioner, både bedömning och verksamhetsansvar. 
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5. Resultatredovisning 
 
I analysen av resultatet har enbart kvalitativa uppgifter använts. Kommunernas 
geografiska storlek, invånarantal, brukarantal och andra kvantitativa uppgifter har 
inte relaterats till diskussionerna. I framtida studier kan det vara intressant att 
koppla samman sådana variabler med exempelvis en diskussion kring 
organisationsförändringar och organisatoriska strukturer. Liknande studier har 
gjorts inom äldreomsorgsforskningen och för sådan läsning rekommenderas 
Staffan Blombergs avhandling ”Specialiserad biståndshandläggning inom den 
kommunala äldreomsorgen, Genomförandet av en organisationsreform och dess 
praktik” (2004).  
 
Resultatets kvalitet är i hög grad kopplat till intervjupersonernas tillförlitlighet 
som informatörer. Vidare består delar av resultatet av dessa personers åsikter samt 
resonemang kring olika frågor, och visar således på deras subjektiva uppfattning. 
Viss data kan valideras genom kommunernas hemsidor, där mål, visioner och 
organisatorisk struktur framgår. Undersökningens styrka återfinns dock just i 
fokuseringen på bakomliggande tankar och resonemang. Alla präglas vi av vår 
samtid och samhället runt omkring. Det är därför intressant att koppla samman de 
skilda resonemangen för att se på gemensamma nämnare. Dessa kopplingar kan 
därmed ge antydningar om generella resonemang kring människor med psykiska 
funktionshinder idag. 
 
 

6. Resultat  
 
Resultaten presenteras i följande teman: ”Organisering och varför den ser ut som 
den gör?”, ”Bristande personell tillgänglighet; individuella samarbetsproblem?” 
och ”Ny kompetens och äldre människor med funktionshinder”. Avsnitten 
avslutas med sammanfattande kommentarer. 
 

Organisering och varför den ser ut som den gör? 
 
I intervjuerna med respektive socialchef ställdes inledningsvis frågan; hur ser 
organiseringen ut kring boendefrågan i er kommun, och varför ser den ut som den 
gör?  
 
Kommuner har under de senaste åren genomgått ett flertal organi-
sationsförändringar. De bakomliggande orsakerna till dessa förändringar varierar 
något men beror främst på att målgruppen människor med psykiska funk-
tionshinder har vuxit. Förändringarna beror även på förändrad budgetfördelning 
och/eller nya politiska riktlinjer. Vad gäller organiseringen kring bistånds-
handläggningen och verksamhetsansvaret så framkommer i huvudsak två former, 
vilka här benämns som utomorganisatorisk och inomorganisatorisk uppdelning. 
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Till dessa tillkommer tre varianter på den inomorganisatoriska, den integrerade, 
den särskiljande och hybriden. 
 
I den utomorganisatoriska har man valt att särskilja funktionerna i ett beställare- 
och utföraresystem, där de som har ansvar för verkställighet (chefer) med 
tillhörande personal återfinns i en organisation. Medan de som har 
myndighetsansvaret (biståndsbedömning) återfinns i en annan. I en kommun har 
man även skilda politiska nämnder som är kopplade till respektive organisation.  
 
I den ena varianten på den inomorganisatoriska formen, den integrerade, har man 
sammanfört funktionerna ansvar för verkställighet och biståndsbedömning. En 
och samma person har således ansvaret för bägge uppgifter. I den särskiljande 
varianten har man skilt funktionerna åt. En person har ansvar för verkställigheten 
och en annan har hand om biståndsbedömningen. Slutligen i hybridvarianten 
förekommer bägge modeller, där vissa personer har dubbla funktioner, andra inte. 
Bakgrunden är oftast att en organisationsförändring har omfördelat vissa tjänster 
medan andra inte har påverkats.  
 
I diskussionen hur man ser på att särskilja funktionerna biståndshandläggare och 
verksamhetschef återfinns två huvudargument; specialiseringsperspektivet och 
helhetsperspektivet. De som framhåller specialiseringsperspektivet menar att den 
dubbla rollen innebär en risk för rättssäkerheten. Att man blandar ihop 
verksamhetens möjligheter att tillgodose individens behov med individens 
egentliga behov, att man i den dubbla rollen inte förmår att tänka bort budget- och 
personalansvaret.  
 

”Jag tycker att det är oerhört viktigt att den som fattar besluten gör 
en riktig bedömning utifrån den enskildes behov och skilt från 
verkställigheten. Det måste finnas en samverkan men man utreder 
ändå en persons behov och då kan det finnas en tendens att man 
erbjuder det man har. Plus att det blir klarare roller, plus att man 
som biståndshandläggare inte skall hamna i en arbetsledarroll, utan 
att det är renodlat utifrån personens funktionshinder och behov. Och 
då tvingas man inte heller… jag tror också att man riskerar blanda 
ihop olika typer av problem. Så jag tycker att det är mycket bra med 
skilda roller och att det ska vara så. Sedan är det ju a och o med 
samverkan.” (G 2) 

 
”Vi valde ju verkligen att jobba så här för att det är en 
myndighetsutövning och det är en maktfunktion det handlar om. Och 
den här makten måste ju skötas på ett sådant sätt så att man vet vad 
man gör. Därför har vi också valt att lägga trycket på 
rättssäkerheten.” (V 6) 

 
”Jag tror att det är bra att man delar upp det, mellan utförare och 
beställare. Det är ju en form av utförare och beställarorganisation. 
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Men vi i denna kommun har ju inte så mycket verkställare att hantera. 
Det är ju i huvudsak kommunal verkställighet. Ja, det är ju ett 
helhetstänkande också, att man ser till individen som helhet och inte 
som olika verksamheter. Och då är det jättebra att samla all kunskap 
inom det här, som jag ser det. För inom psykiatrin ligger ju mycket 
social problematik också. Och ska man bara behandla 
funktionshindret så missar man ju den sociala funktionen. Och där är 
det ju en brist om man ska dela upp det i olika verksamheter. Det här 
är ett samspel mellan hela förvaltningens olika resurser. Sedan kan 
man ju naturligtvis från början stöta på en del problematik men nu 
tror jag att vi har kommit förbi det mesta. Så här i början, nu var jag 
ju inte med här men tror nog att det var så här också, så har man inte 
förståelse för varandras verksamheter och det får man överbrygga. 
Och idag är den i stort sett överbryggd.” (V 1) 
 
”Man gjorde en omorganisation 2000 och det finns en grund i det här 
att om man har både och (dubbla funktioner, egen anm.), så det du 
vinner är att du får en bättre helhetssyn runt den enskilde. Det du 
tappar är den ekonomiska styrningen och kvalitet i 
biståndsbedömningen och rättsäkerheten. Så tittar man nu, efter att 
man brutit ut särskilda biståndshandläggare, på kvalitén i 
utredningar och så vidare, är ju bara en fråga om hur många 100 % 
procent den är bättre. För Focus och Länsstyrelse och andra följer ju 
upp sådant här./…/Sedan är det ju också så att man får en möjlighet 
att fördjupa sig i respektive kompetens. För en del enhetschefer 
älskade personalen och en del älskade omsorgstagarna och tyckte att 
det värsta var att vara chef. Så att det gör ju också att man har en 
större möjlighet att välja om man vill jobba med 
myndighetshandläggning eller om man vill vara chef och ledare.” 
/…/Alltså som alltid så är det ju så, om det fungerar så skiter jag ju 
fullständigt i hur det är organiserat, bara det fungerar. Det är ju det 
allra allra viktigaste för mig som omsorgstagare eller vad jag nu är. 
För jag vill att det fungerar, att jag får det jag har rätt till och att jag 
är trygg i min vardag.  Sedan kan man säga att om det haltar så finns 
det en risk att du får en sämre helhetsbild när du har delat upp det. 
Men du får en bättre styrning när det gäller ekonomin och du får 
bättre kvalitet i utredningen.” (K 1) 

   
Fråga: ”Varför är det viktigt? – Det tycker jag säger sig självt”. (N 1)  
 
Fråga: ”Är det viktigt för brukaren eller för er själva?  
 

– Ja absolut, brukaren (N 1) Nja det är ju för den enskilde vi är här. 
Så dels ur ett rättsäkerhetsperspektiv, dels för att man ska hitta 
behoven. Vilka insatser är det den enskilde behöver, vad har den för 
behov./…/Och man hinner inte göra regelbundna uppföljningar för 
det är så mycket mer akuta saker som sker och som det ofta är när 
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man är verkställare. Man kan nog gå lite djupare tror jag, när man 
inte har båda funktionerna. Och det kommer den enskilde till gagn, 
förhoppningsvis. (N 2) – Ja och så tänker jag också att det är både en 
rättssäkerhetsaspekt och en kvalitativ aspekt. Att man kan utveckla 
metoder för sitt utredande. Man kanske kommer att ha 
bedömningsinstrument. Utredningen ligger ju sedan till grund för vårt 
arbete. Jag kommer ju från ett annat system där man inte arbetade 
rättssäkert utan väldigt godtyckligt. Och jag tyckte då att det var bra 
för brukaren att inte behöva komma in i rullarna och slippa 
utredningar. Och det har ju verkligen kommit på skam för egen del, 
jag har verkligen ändrat uppfattning. Jag har insett att en gedigen bra 
utredning ligger till grund för att man kan jobba på ett kvalitativt sätt 
i verkställigheten. (N 1) - Jag tänker att det är en röd tråd med som 
börjar med en bedömning och fortsätter med personalens arbete. Och 
sedan så går man tillbaka och tittar, vad var meningen, vad har vi 
gjort, hur ser det ut nu, behöver vi förändra något?” (N 2) 
 

 
Man framhåller även att man genom att särskilja de funktionerna utvecklar en 
spetskompetens. Att man således blir en bättre biståndsbedömare ifall man enbart 
sysslar med myndighetsutövningen och tvärtom att man blir en bättre chef ifall 
man bara är en chef.  
 

”Det är ju väldigt bra att man renodlar rollerna, så att en 
biståndsbedömare kan ägna sig åt att utreda behov. Sedan uppstår i 
verkställigheten en mängd frågor men det behövs verklig 
arbetsledning då. Ska man ha bägge roller så blir man splittrad tror 
jag.” (G 2) 

 
Fråga: ”Det finns alltså vinster med att inte ha biståndsbedömningen och 
ansvar för verkställighet, du berättade bland annat om den uppsökande 
verksamheten. Men om man hade dubbla roller men fler medarbetare så att 
arbetstyngden inte blev lika stor?  
 

– I mitt huvud så är det så att det är bättre att utveckla en 
specialistfunktion i sitt arbete. Så tänker jag. Att Eva här är vår 
specialist på att göra bra utredningar och bra biståndsbedömningar. 
Så tänker jag.” (N 1) 

 
Man menar vidare att den dubbla rollen medför en sådan hög arbetsbelastning att 
flexibiliteten blir lidande i varje fall.  
 

”Och sedan så har denna chef dubbla roller, hon är både bedömare 
och verkställighetsansvarig. Och dessa roller är inte lätt att få ihop, 
hon har inte klagat men jag ser att det är en tuff arbetssituation. Ur 
en rättsäkerhetssynpunkt är det kanske inte att föredra. Vi har inte en 
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klar organisation och jag vet inte hur det blir ännu. Men mycket talar 
för en förändring. ”(E1) 

 
Eller att den kan leda till brister i tillgänglighet då en och samma person sitter på 
mycket kunskap. 
 
Fråga: ”Men den här frågan om helhetsperspektiv och flexibilitet, är den 
aktuell, er modell måste ju leda till både och?  
 

– Fast det finns ju en sårbarhet på så sätt att det är jag som besitter 
den. Så faller jag ned död imorgon så är det mycket kunskap som 
försvinner, inom psykiatrin, för den är inte fördelad på så många 
personer. Så det finns ju en sårbarhet i det. ” (B 2) 
 

De som framhåller helhetsperspektivet menar att man genom dubbla roller uppnår 
en högre flexibilitet runt den enskilde. Man känner den enskilde, vet vad som 
händer i det dagliga livet och kan korrigera handläggningen allt eftersom.  
 
Det framkommer ingen enhetlig skillnad i diskussionerna som kan kopplas till 
kommunernas storlek. Flertalet har den särskiljande varianten av den 
inomorganisatoriska formen och anför ofta att den dubbla funktionen tillhör det 
gamla sättet att tänka. Några menar dock att specialiseringsargumentet egentligen 
är något som man skulle kunna kalla ideologisk efterkonstruktion och att orsaken 
till formen egentligen är att behoven har ökat: 
 

”Det här var också ett sätt att hantera frågan eftersom det blev så 
stort. Det var ju inte bara en genomtänkt tanke från början utan det 
var lite grann för att hantera verkligenheten också. Det var ju lite mer 
sammanblandat från början. Men sedan efterhand så har vi kommit 
fram till det här. Det fungerar i alla fall just nu.” ( G 1) 

 
De som idag har dubbla funktioner ser det som möjligt att man skiljer dessa åt i 
framtiden om behoven ökar: 
 

”Det är lite knepigt, särskilt om man har dåligt med pengar. För då 
ser man dollartecken borta någonstans och ett behov där. Och så har 
man ansvar för bägge delar… man blir kluven tror jag. Men här har 
vi inte funnit skäl att göra det, än så länge. (B 1) /…/ Jag tänker att 
skulle psykiatrin skulle växa, att vi får ett särskilt boende och så, då 
tror inte jag att det här är möjligt längre.” (B 2) 

 
I den inomorganisatoriska hybridvarianten har man både dubbla och skilda 
funktioner inom samma organisation. Där har det varit intressant att fråga om det 
är så att man ser någon skillnad i flexibiliteten gentemot individens behov. Vad 
som framkommer är att det inte finns några skillnader som kan härröras till 
formen. Istället framkommer att det har funnits eller finns medarbetare som har 
svårigheter med att samarbeta och att det då inte har fungerat.  
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Ur telefonintervjuer med enhetschefer och/eller biståndsbedömare framkommer 
att den integrerade inomorganisatoriska funktionen är att föredra, ur ett 
brukarperspektiv. Man menar att det leder till helhetsperspektiv som främjar det 
upplevda realiteten att behoven förändras ofta. Men det framkommer även att 
arbetsbelastningen idag är så hög att det för många upplevs som en omöjlighet att 
orka med dubbla funktioner. De två huvudargument som återfinns hos 
enhetschefer och biståndshandläggare är således helhetsperspektiv kontra 
arbetsbelastning. Specialiseringsperspektivet framkommer främst när man 
relaterar sina egna resonemang till diskussioner som pågår överlag.  
 
Ur samtal med personal som arbetar på boenden för människor med psykiska 
funktionshinder och/eller som boendestödjare framkommer liknande resonemang 
som hos enhetschefer och/eller biståndshandläggare. Man ser fördelen med att en 
och samma person har hand om både bedömning och verksamhetsansvar. Men 
man ser även nackdelen med den höga arbetsbelastning som arbetet med dubbla 
funktioner medför. När det gäller skilda funktioner framhåller man betydelsen av 
att bedömare och verkställighetsansvarige kan samarbete. Samarbetsaspekten 
framhålls även i den dubbla funktionen. Även då den formen möjliggör för 
helhetssyn och flexibilitet så kan det finnas samarbetssvårigheter som i vilket fall 
leder till stelbenthet. Denna brist på samarbetsförmåga visar sig då i ett 
”revirtänk” där verkställighetsansvarig/biståndsbedömare inte vill släppa in 
personalen på sitt ”område”. Verkställarna framhåller betydelsen av att den som 
har hand om biståndsbedömningen även ser fördelarna med att tidigt koppla in 
personalen.  
 

Sammanfattande kommentarer 
Ur materialet framkommer två huvudformer av organisering kring 
biståndsbedömning; en utomorganisatorisk där man skiljer bedömning och 
verkställighet i olika organisationer. En inomorganisatorisk där bägge funktioner 
återfinns inom samma organisation. På den inomorganisatoriska formen följer tre 
varianter; den integrerade, den särskiljande och hybriden. På ledningsnivå 
framkommer två huvudargument i diskussioner om en rättssäker organisering; 
helhetsperspektivet och specialiseringsperspektivet. Det finns en medvetenhet om 
att specialiseringsperspektivet för med sig en viss stelbenthet men att det ändå är 
att föredra i ett brukarperspektiv. Detta medan helhetsperspektivet anses bidra 
med högsta flexibilitet men kräver mer av personalen då det medför dubbla 
funktioner. På mellanchefsnivå återfinns perspektivet helhet kontra arbetstyngd, 
där frågan blir om det är möjligt att arbeta med dubbla funktioner. På 
verkställarnivå framkommer problematiken med individers samarbetsförmåga 
tydligast. Man kan se fördelar med både dubbla samt skilda funktioner men 
slutsatsen blir till synes och sist att möjligheterna till flexibilitet landar i den 
individuella förmågan. På verkställarnivån gavs således en antydan om att 
stelbentheten inte är en organisatorisk fråga, utan en personell. 
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Bristande personell tillgänglighet, individuella 
samarbetsproblem? 
 
Diskussionerna utifrån frågeställningen, hur ser organiseringen ut kring 
boendefrågan och varför, tangerade relationen mellan organisering och 
möjligheter till flexibilitet utifrån den enskildes behov. Ytterligare frågor kring 
möjligheten till flexibilitet ledde till ett resonemang kring den organiseringens 
egentliga betydelse för den personella tillgängligheten. Till slut landande 
diskussionen i att oavsett organisering så beror det synes och sist på enskilda 
individers förmåga att samarbeta med andra. Man anför att samarbetsförmågan 
idag är mycket viktig. 
 

”Idag är det a och o att man kan samarbeta. Allting är byggt på 
samarbete. Hela socialpsykiatrin och psykiatrin är det, och hela 
Miltonprojektet bygger på att man kan samarbeta. Och förstår man 
inte det så platsar man inte i organisationen. Men sedan hur man 
kommer åt det är en annan historia./…/ Om vi går tillbaka till det här 
med organisationen så tror inte jag att den fulländade organisationen 
finns utan att det är underordnat samarbetsförmågan.” (H 1)  

 
Det framkommer att samarbetsproblematiken har flera dimensioner. I de fall det 
tycks finnas ett samarbete mellan verkställighetsansvarig och biståndsbedömare 
finns det en risk för att man glider in i varandras roller.  
 

”Vi är ju inte ett dugg styrda av ekonomin när vi tittar på 
behovsprövningen så det finns ingen maktfunktion i det att här ska vi 
hålla igen och säga att det här behovet har vi inte. Men däremot har 
vi haft individer som har försökt påverka bedömaren om hur denne 
ska fatta beslutet. Och det då leder ju till en mer orättssäkerhet för 
den enskilde. (V 6) Ja, sedan är det ju så att vi har ju gemensamma 
möten du och jag plus handläggare och chefer, om det är något 
speciellt de vill lyfta. Och det är varannan månad ungefär. Och det 
har varit en dag för att komma vidare och då är det ofta exempel som 
vi tar upp för att se lite mer generellt. Ofta är det missförstånd som 
handlar om att ”varför tycker ni så?” och ”vi tycker att detta är 
självklart”.  
 

Fråga: ”Är det en viktig del då, de här träffarna?  
 

– Ja, dels för att det inte ska uppstå en massa rykten om hur det är 
dels för att komma vidare när det är någonting. I stort sett fungerar 
det bra, men det är ju inte besvärsfritt naturligtvis. Men då är det här 
ett forum, som man har stående tider för. Och det tror jag har varit 
viktigt.” (V 5) 
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Att biståndsbedömaren glider in i verkställigheten eller tvärtom får konsekvensen 
att personalen till sist inte vet vem de skall vända sig till. Ett arbete med att 
förtydliga rollerna pågår därför i flera kommuner och man menar att det även 
leder till en bättre förståelse för sina uppgifter. Det har även skett att till exempel 
biståndshandläggare har funnit ut att de egentligen trivs bättre i rollen som 
ansvarig verkställare och då haft möjlighet att söka sådana tjänster. 
 
Ur materialet med verkställarna framkommer betydelsen av chefers och 
handläggares samarbetsförmåga. Man menar att det är viktigt att dessa inte har ett 
revirtänk gentemot varandra. Vidare att man tar tillvara på verkställarnas 
kompetens både vid bedömning och vid planering av verkställighet. Man ålägger 
organiseringen av den personella tillgängligheten viss betydelse. Det handlar då 
att man ska organisera in tanken att verkställarnas kompetens skall komma in så 
tidigt som möjligt i processen med att tillgodose individens behov. Det handlar 
oftast om att personalen skall vara med redan i första mötet med individ och 
biståndsbedömare. Organiseringen blir då viktig i och med att det inte längre 
hänger på ifall bedömaren ser betydelsen eller ej, utan det blir en organisatorisk 
princip att verkställarna skall närvara. Samtidigt som man lägger tyngden på 
enskilda individers samarbetsförmåga så ser man organiseringen av den 
personella tillgängligheten som en möjlighet att organisera bort bristande 
samarbetsförmågor. 
 

Sammanfattande kommentarer 
I diskussionen kring organiseringens betydelse för flexibiliteten framkommer att 
den inte är lika viktig som den personella samarbetsförmågan. Frågan om 
personell tillgänglighet hänvisas således till individuella förmågor och 
engagemang och förmågan att samarbeta är överordnad organiseringens 
betydelse. Samtidigt finns det en risk att samarbete leder till otydliga roller för 
personalen och då i nästa steg kanske även brukarna.  
 

Ny kompetens inom socialpsykiatrin och äldre 
människor med psykiska funktionshinder 
 
Vid sidan av diskussionen kring organisationens betydelse framkom även 
diskussioner om akademisk kompetens inom socialpsykiatrin, samt vad som 
händer med människor med psykiska funktionshinder när de blir gamla. Den 
senare frågan aktualiserades genom att resonemanget om flexibilitet kring 
människor med psykiska funktionshinder torde komma på sin spets när dessa blir 
äldre och får funktionsnedsättningar därav.  
 
En utveckling som pågått under 2000-talet i några för undersökningens aktuella 
kommuner är att det i allt högre grad anställs akademiker, främst socionomer, 
socialpedagoger och arbetsterapeuter, inom socialpsykiatrin. En bakomliggande 
orsak till denna utveckling är att den stigande arbetslösheten bland personer med 
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högre utbildning har gjort att man har sökt sig utanför sitt traditionella 
professionsområde. Men utvecklingen beror även på att fler och fler kommuner 
aktivt söker akademiker till sina verksamheter. Man uttrycker det som att en 
kompetensblandning är viktig för att kunna tillgodose individernas olika behov. 
Man sätter även denna nya kompetens i samband med rättsäkerhet och menar att 
de olika kompetenserna möjliggör att individerna får sina behov tillgodosedda. 
 

Vi söker efter en blandning av kompetens för att man ska kunna 
tillföra olika perspektiv och kunskaper. Och likadant i våra boenden 
så hade vi mer skötarkompetens, nu har vi en blandning av 
socionomer, socialpedagoger och skötarkompetens./…/Det finns inte 
en praktisk chans, som handläggare att följa upp alla förändrade 
behov. Även om man vill ha det rättssäkert så finns det inte en chans, 
rent praktiskt, att vara med överallt hela tiden. Därför är det viktigt 
att det finns kompetent personal på plats som kan göra bedömningar. 
(H 1) 

 
”Och det tycker jag är jätteviktigt inom boendestödsteamet, att man 
försöker hitta olika kompetenser och olika erfarenheter. Jag försöker 
jobba på det. De ska komma från så många olika håll som möjligt. Så 
jag har två som har högskoleutbildning och två som inte har det. Två 
som har erfarenhet från psykiatri och två som har gjort helt andra 
saker. Men det har blivit ett bra team. ”(B 2) 

 
De som inte har akademiker inom sina verksamheter överväger det: 
 

”Ja, vad man kan fundera på är ifall man ska ha mer 
högskoleutbildade personal/…/för det finns ju vissa boendestöd i 
landet som har det. Man kan ha blandade grupper och så, men det 
har vi inte här.” (G 2) 
 
”Ja alltså… nu tycker jag att boendestödet är det som fungerar bra. 
Jag tycker att det är svårare att få boenden att fungera bra. Och jag 
har funderat på att man kanske måste få in högre kompetens på olika 
sätt, och då inte boendestödet i första hand utan faktiskt på 
boendena./…/Men då skulle jag vilja ha andra uppgifter för dem lite 
grann. Kalla dem något annat, utvecklare eller något sådant. Men jag 
tror på det, man behöver få in den typen av kompetens det tror jag.” 
(U 1) 

 
Även då man på ledningsnivå ställer sig positiv till akademisk kompetens inom 
verksamheterna inser man problematiken med att synliggöra den. Vissa ålägger 
dem själva ansvaret att se till att den kommer till användning. Andra menar att det 
är akademikerna som får ta sitt ansvar och tillföra sina kunskaper i praktiken. Det 
framkommer även att i de fall man har akademiker inom verksamheterna så har 
det blivit diskussioner kring olika lön för lika arbetsuppgifter. Man ser dock dessa 
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diskussioner som en naturlig del i processen mot något nytt och tror att de 
försvinner med tiden.  
 
På verkställarnivå där man har erfarenhet av att akademiker finns inom 
verksamheten menar vissa att det är slöseri med kompetens då de gör samma sak 
som gymnasieutbildade. Det blir även en fråga om ”lika lön för lika arbete”. 
Andra yrkar på att högskoleutbildade kan bidra med andra synsätt och nya 
reflektioner. Vare sig man är kritisk eller positiv till akademisk kompetens inom 
verkställigheten så är det ett problem med hur man ska ta tillvara på kompetensen 
i det praktiska arbetet. Det framkommer ur materialet med verkställarna att 
akademikerna gärna faller in i arbetet på samma sätt som övriga och inte riktigt 
får fram det ”unika” i sin kompetens. De anammar befintlig praxis istället för att 
utmana och utveckla den. På mellanchefnivå, ser man också fördelar med 
akademisk kompetens på verkställarnivå men diskussionen landar gärna i att dessa 
ändå skall göra något utöver verkställningen. Man tycks inte helt kunna förlika sig 
med tanken att de skall utföra samma arbete som övriga verkställare utan vill 
gärna addera någon konkret arbetsuppgift.  
 
Svaret på frågan ”vad händer med psykiskt funktionshindrade när det blir äldre” 
fick vanligen svaret ”Ja, det är en bra fråga”. I de kommuner där man inte har 
verksamheter riktade till äldre människor med psykiska funktionshinder var ett 
vanligt resonemang att ”den psykiska problematiken klingar av med åldern”. Efter 
65 års ålder slussas de flesta vidare till äldreboenden eller mottar hemtjänst. På 
ledningsnivå är man medveten om att detta inte alltid är den bästa lösningen men 
konstaterar att det är så det ser ut nu och att äldreproblematiken i vart fall tenderar 
att ta över.  
 

Ja, det är en lite konstig situation det där. Och det är väl i för sig lite 
symtomatiskt, har man haft ett psykiskt funktionshinder länge och blir 
äldre så kommer man ju också att få de här ålderkrämporna också, 
om man säger. Det blir mer och mer somatiskt och det psykiska 
funktionshindret klingar av för de flesta. Så det är kanske inte är så 
konstigt att det blandas. Men vi har ingen åldersgräns egentligen. 
Men det är klart att det blir ett problem på våra boenden när några 
blir gamla och behöver mycket omhändertagande och till exempel 
behöver hjälp av två personer till toaletten./…/Och det är svårt för 
våra boendestödjare också när insatserna blir sådär enormt stora, 40 
timmar i veckan. Det är en hel tjänst som går åt av en person. Och då 
tycker vi att det är äldreomsorgen som ska göra det. Men det är inte 
helt enkelt det här. (U 1) 

 
Verkställarna ställer sig frågande till idén om att den psykiska problematiken 
klingar av med åldern. Det är ett påstående som man inte känner igen från den 
egna verksamheten. Istället finns det en problematik i att man vid 65 års ålder 
plötsligt skall byta ut det personella nätverket, som man många gånger levt med i 
flera år. Det framkommer även att man inom verksamheten ibland ser till att skapa 
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individuella lösningar, så att den enskilde i så stor utsträckning som möjligt skall 
få samma hjälp av samma verkställare.  
 
Ur samtalen med enhetschefer och/eller biståndsbedömare framkommer att även 
de i stor utsträckning har en idé om att den psykiska problematiken klingar av 
med åldern. Detta kan förstås som att de i sina roller befinner sig närmare 
ledningsnivån än verkställarnivån. Att man i sitt chefs- och/eller myndighetsroll 
inte aktivt tar del av, eller får tillgång till, verkställarnas kompetens och 
erfarenhetskunskap.  
 

Sammanfattande kommentarer 
Vid sidan av den huvudsakliga diskussionen om organiseringen av boendefrågan 
framkom ytterligare två diskussioner; akademisk kompetens inom socialpsykiatrin 
samt äldre människor med psykiska funktionshinder. Gällande akademisk 
kompetens framkommer en problematik med att synliggöra den i det praktiska 
arbetet. På ledningsnivå betraktar man dock problematiken mer som en 
barnsjukdom medan man på verkställarnivå konstaterar att akademikerna har en 
benägenhet att anamma befintlig praxis och inte ifrågasätta så mycket. 
Beträffande frågan vad som händer med människor med psykiska funktionshinder 
när de blir äldre, visar materialet på att i de fall man inte har en särskild strategi 
för de äldre, tenderar man att förklara det med att de psykiska problemen klingar 
av med åldern. 
 
 

7. Konklusion 
 

Begrepp och benämningar 
 
Omsorgen om psykiskt funktionshindrade håller långsamt på att finna sina egna 
verksamheter och diskussioner, skild från bland annat äldreomsorgen. Men 
fortfarande återfinns en begreppsförvirring som troligen härstammar från tiden då 
omsorgen om människan var lika individanpassad som benämningen. Inom 
socialpsykiatrin förekommer idag alltjämt en tendens att föra samman helt skilda 
behov inom samma verksamhet. Men det finns också en medvetenhet om 
problematiken i detta och de allra flesta kommuner idag har en särskild plan för 
människor med funktionshinder. 
 
Begreppsdiskussionen är viktig för den lägger fokus på hur vi betraktar andra 
människor, ser vi till behovet först (och problematiken) eller till individen? Den 
amerikanska organisationen ADA (Americans with Disabilities Act) tar avstånd 
från begreppet handikapp och visar på skillnaden mot begreppet funktionshinder: 
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A Disability is a condition caused by an accident, trauma, genetics or 
disease, which may limit a person’s mobility, hearing, vision, speech 
or mental function. Some people with disabilities have one or more 
disabilities. 
A Handicap is a physical or attitudinal constraint that is imposed 
upon a person, regardless of whether that person has a disability.  

 
Ute i kommunerna används benämningarna funktionshindrad eller människa med 
funktionshinder och där den senare, utifrån ADAs definiering, anses vara den 
korrekta. En människa är inte sitt funktionshinder personifierat. Det är också 
tveksamt om man år 2007 fortfarande kan nyttja benämningen handikappomsorg?  
 

Idén om organisationens betydelse, en barriär? 
 
Att sätta ett frågetecken efter organiseringens betydelse för flexibiliteten är att 
inbjuda till vidare, känsligare och än mer komplexa frågeställningar. Vad får det 
för konsekvenser för boendefrågan om man inte längre får förklä den i 
resonemang om organisationens betydelse? Om vi tvingas möta det komplexa i att 
individualisera problemen och ansvarsgöra enskilda människor, vart hamnar vi 
då? Om den personella tillgängligheten görs just personell, vad leder det till?  
 
Idén om organisationens betydelse riskerar att bli ett hinder för de tjänstemän som 
skall bidra till ökad delaktighet, integrering och inflytande. Men främst för de 
individer med psykiska funktionshinder som utifrån relationen behov och 
beroende önskar göra dessa begrepp till en del av deras vardag. Idén blir en 
barriär för bägge parter och något som fjärmar dem från varandra. Alla de 
samarbetsproblem som löses med samverkansträffar och samverkansprojekt6 
bidrar till och återskapar denna barriär. Samtidigt som vi till facto lever i ett 
individualiserat samhälle, så förmår vi inte att individualisera vissa problem. Att 
individualisera problem innebär konflikter. Det innebär att en individ görs 
ansvarig av en annan individ.  
 
Begreppet tillgänglighet som inledningsvis i denna rapport fick utgöra bryggan 
mellan behov – beroende och delaktighet, integrering och inflytande får här 
avslutningsvis visa på problematiken med idén om organisationens betydelse. 
Organisering har mänskligheten utfört i alla tider, det har varit en strategi för att 
överleva, utveckla och tillvarata. Att vara en del av en organisation har haft 
samma betydelse som att vara en del av en flock. Att inte vara en del har utgjort 
ett hot mot den egna överlevnaden. I det civiliserade samhället väljer vi att 
organisera oss så att så många som möjligt skall kunna överleva och att så många 
som möjligt skall få ta del av attraktiva resurser. Men emellanåt så organiserar vi 
oss på ett sätt så att vissa människor inte längre är en del av det övriga samhället. 
De gamla institutionerna för människor med funktionshinder är ett exempel på 
                                                 
6 Här förstås samarbete som något individuellt, mellan individer, medan samverkan förstås som att 
samarbetsproblemen lyfts upp och görs till ett strukturellt problem som inbegriper alla (och inga). 
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detta. Dessa människor ansågs inte passa in eller sågs utgöra ett hot, så man 
organiserade bort dem. Idag har man organiserat in dem i samhället igen och man 
talar då om integrering. Anledningen till att man på ett synes enkelt sätt kan 
organisera om vissa människor beror på förhållandet behov – beroende. 
Förhållandet kan för människor med funktionshinder leda till en underordning och 
skapa handikapp i vissa miljöer. Handikappade miljöer leder till att människor 
med funktionshinder (psykiska och fysiska) inte har samma möjligheter att 
påverka organiseringen utan tvingas istället in i den gällande ordningen.  
 
Förhållandet behov – beroende fodrar många gånger personell tillgänglighet. 
Människor med psykiska funktionshinder behöver en annan människas (eller 
fleras) hjälp för att kunna vara en del av det övriga samhället. Struktureringen av 
den personella tillgängligheten kan, som rapporten visar på, se olika ut. Det är 
även svårt att peka ut vilken form av strukturering som är lämpligast utifrån 
förhållandet behov – beroende, som kan sägas vara utgångspunkten. Det tycks 
som att det finns både fördelar och nackdelar med samtliga former. En gemensam 
diskussion som framkommer ur olika verksamhetsnivåer; ledning, mellanchefer 
och verkställare, är betydelsen av samarbetsförmågan hos enskilda individer och i 
huvudsak de vars arbetsuppgifter är att ansvara för verkställighet och/eller 
biståndsbedömare. Beroende på ifall man är villig eller ej att samarbeta med övrig 
personal, blir insatserna mer eller mindre anpassade till den enskildes behov. 
Graden av flexibilitet i organiseringen (personell tillgänglighet) kring 
boendefrågan är således avhängt den individuella samarbetsförmågan. 
 
Så ifall kvalitén i den personliga tillgängligheten är just personell, var hamnar 
rättsäkerheten i detta? Lösningen blir gärna att organisera bort den personella 
exklusiviteten i ett rättsäkerhetsperspektiv, ”organisationen måste vara starkare 
än individen” som en verkställare sade. Och det är säkert så att organisationen blir 
starkare av att man i diskussioner om exempelvis flexibilitet i boendefrågan talar i 
termer av strukturering av personell tillgänglighet. Problemet är bara att den 
enskilda individen, människan med psykiska funktionshinder, blir svagare. Att 
utifrån förhållandet behov – beroende möta idén om organiseringens betydelse är 
säkerligen rättssäkert, alla individer möter samma barriär. Men frågan är om inte 
denna idé skapar fler handikapp än den eliminerar?  
 

Ny kompetens inom socialpsykiatrin 
 
Ny kompetens inom socialpsykiatrin innebär vanligtvis att socionomer, 
arbetsterapeuter och socialpedagoger arbetar i verkställigheten tillsammans med 
mentalskötare och undersköterskor. Den övergripande tanken är att akademiker 
skall tillföra nya resonemang och perspektiv till verksamheten. Ett problem har 
varit den faktiska användningen av deras högskoleutbildning och kunskapen den 
tillför. Tankar om kompetensslöseri förekommer på verkställighetsnivån och 
diskussionen om den akademiska kompetensens relevans för verksamheterna 
förekommer även inom akademin; ”Inte finns det väl socionomer som vill arbeta 
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som boendestödjare?” och ”Inte kräver väl arbetsuppgifter inom boendestöd 
socionomkompetens. Det räcker väl med en mentalskötarkompetens för att 
tillgodose de behoven?”. Men möjligen är det inte behoven som i denna 
diskussion ska stå i fokus utan människor med psykiska funktionshinders 
utsatthet. Integreringen har på gott och ont gjort att människor med psykiska 
funktionshinder har fått spela efter samma regler som alla andra. För att klara det 
utifrån förhållande behov – beroende behövs personell tillgänglighet, i form av 
bland annat verkställande personal. En akademisk utbildning skulle exempelvis 
kunna bidra med kunskap om myndighetsutövning, vilka rättigheter man har och 
vart man vänder sig om man inte är nöjd. En kompetensblandning inom 
verksamheten medför möjligen att den personella tillgängligheten i allt högre grad 
blir just tillgänglig.  
 
 

8. Fortsatta frågeställningar: 
• Hur har den ursprungliga boendestödsidén implementerats i landets olika 

kommuner?  
• Vad är en integrerad biståndsbedömning; när en och samma person är 

enhetschef och bedömare eller när biståndsbedömaren även arbetar inom 
verkställigheten? 

• Hur fungerar de blandade kompetensgrupperna ute i verkställigheten? 
Vilka är diskussionerna? 

• Rambeslut eller detaljbeslut inom biståndsbedömningen, vad anser 
verkställarna? Och vad anser man vara varaktiga respektive tillfälliga 
förändringar? 
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