
ÄG DIN VARDAG

VI VILL HA 
MED DIG



”Leva Livet”? Vad är det kanske du undrar? 
Leva Livet är ett projekt som drivs av föreningen  
Grunden i Göteborg – Vi vill att alla ska ha ett bra 
liv. Vad ett bra liv för dig är bestämmer du själv. 
Vi vänder oss speciellt till dig som bor i en  
Bostad med Särskild Service (BmSS). Det kan vara 
gruppbostad, servicebostad eller en satellitbostad.
    När man bor i BmSS finns det regler som man 
förväntas följa. Ibland kan dom vara svåra att 
förstå. Ibland kan reglerna strida mot LSS, det vill 
säga den lag som reglerar stöd och service till vissa  
med funktionsvariation. 
    Reglerna kan handla om många olika saker. 
Man kanske inte får ha husdjur, ha sin käresta på 
besök eller något så enkelt som att tända ett  
stearinljus i sitt egna hem. 

Hej! Detta är en tidning 
från Leva Livet.

Göteborgs kommun bjöd in oss i föreningen  
Grunden till ett möte för att få höra vår åsikt 
om olika BmSS-bostäder.  
    Det fanns mycket att diskutera och  
kommentera. I en gruppbostad fanns det till 
exempel spisar men de var inte inkopplade, 
så de som bodde där kunde inte laga mat.  
Varför var det så? 
 
Vi började fundera på ett projekt för att  
belysa problem och brister på olika Bostäder 
med Särksild Service. 
   Kommunen beslutade också att granska 
gruppbostäderna, bland annat för att se hur 
det står till med delaktigheten i praktiken. 



Blir det en middag för två?
Blir det danssteg till en tango?
Blir det en blåmålad byrå?
Eller vill du bara prata?

Vi ville hjälpa till.
Så vi startade Leva Livet-projektet och nu är vi 
på gång, med stor hjälp av Allmänna Arvsfonden.
Och nu vi vill ha med dig – så vi alla kan Leva Livet!

VI VILL HA MED DIG!Detta är en tidning där vi berättar vad vi kan erbjuda, men självklart vill vi lyssna på era idéer. 
Vi kommer att besöka er som bor i olika BmSS-bostäder i Göteborg så att ni kan vara med och bestämma vad Leva Livet-projektet ska bli.

Ni önskar, vi lyssnar och försöker fi xa. Det ska bli spännande att se vad 
som händer!
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Så här förklarar Göteborgs stad BmSS:

“BmSS är en förkortning som betyder 
Bostad med Särskild Service. 
    Det kan antingen vara en servicebostad 
eller gruppbostad. Stödet ges alltid utifrån 
individuella behov. 
    Det är ett bostadsalternativ för dig som 
har en funktionsnedsättning och har ett 
stort behov av stöd och hjälp i vardagen.“

(göteborgstad.se)

“Särskild Service”

Vad är



Man kan kalla en person för många saker:
Deltagare eller klient? Omsorgstagare eller patient? 
Hyresgäst eller boende? Är du deltagare i livet? 
Vad kan “brukare” kallas för med ett annat ord?
Vad tycker du?

Vi har många sådana ord som vi  kanske 
skulle ta oss en funderare över:

Många konstiga ord
Man kan kalla en person för många saker:

Många konstiga ord

Handikapptoalett eller Rullstolsanpassad toalett?
Deltagare eller Brukare?

Funktionsnedsättning eller Funktionsvarierad?

Boende eller Hyresgäst?

Gode man eller Gode hen? eller God person?



Lingongrottor  
Hur många lingongrottor finns på Bazaren?  
Vi har jättemånga, därför skickar vi med några 
till er. Fika är livet och vi hoppas att du vill baka 
eller fika med oss.

I Leva Livet-projektet vill vi hjälpa dig på din 
resa genom livet. Vi kommer under projektets 
gång att besöka flera Bostäder med Särskild 
Service i Göteborg.  
 
Då tar vi med oss vår resväska med massa 
grejer som vi tänker kan ge en guldkant  
i tillvaron.  Vi är också nyfikna på vad du vill 
ha mer av i ditt liv. Här ser du lite av vad vi 
har packat i väskan.

Vår Resväska

En tallrik med  
guldkant och stödvägg
Vår egna tallrik! Vacker & funktionellt! 
Läs mer om den på nästa uppslag!



Tidningar
Tidningen som du just nu läser i! Här berättar 
vi om Leva Livet-projektet. Vi hoppas tidningen 
kan väcka nyfikenhet och glädje.

Förkläden 
Skyddar våra kläder. Matchande, så vi ser  
snygga ut när vi lagar mat tillsammans.

Pennor
Våra egna pennor! Alldeles utmärkta 
för poesi, kontrakt och kärleksbrev.

Klistermärken & pins 
Tala om att vi finns, dekorera, 
klistra och ha kul! 





Behöver du en tallrik? 
– Kontakta oss! 
Vi kan alla behöva en stödvägg ibland.  
Kul om vi alla har samma porslin när vi äter.  
Vi tycker inte att man ska göra skillnad på  
porslin och person.

Pris per tallrik är resonabelt, resonera med oss.

Mia är keramiker på Västergården i Göteborg. 
Västergården är ett familjeföretag som hon har 
tillsammans med sin dotter och två söner.  
En dag kom en kvinna in i keramikverkstaden. 
Kvinnan berättade att hennes make förlorat 
sin syn. Nu ville kvinnan unna sig och sin man 
vackert porslin som också kunde se till att ens 
mat inte trillar ut på bordet – oavsett om man 
har sin syn kvar eller ej. 
 
Jag, Jimmy, tog med mig den här historien när 
jag började jobba i det här Leva Livet-projektet.  
Den låg i bakhuvudet under några veckor.
   En dag i maj, när den första makrillen anlände 
till fiskaffären, blev vi i Leva Livet sugna på att 
laga lite makrill ihop. Vi samlades kring bordet 
och njöt av smörstekt makrill, färsk potatis och 
stuvad spenat.

Alla har olika sätt
I vårt gäng har vi alla olika sätt att äta på. Men 
om man har en arm som fungerar sämre än 
den andra kan det bli så att maten inte 
håller sig kvar på en flat tallrik.  
Plastväggar runt tallriken  
är inget vi tycker om och att  
äta efter vissa regler på ett  
kultiverat sätt är inte heller 
något vi tycker är livsviktigt. 
 

En tallrik med  
guldkant & stödvägg

Men en livsviktig grej är att känna sig  
inkluderad vid bordet där man äter sin  
måltid med sina vänner.  
Att skilja på porslin och person går bort!

Några veckor senare samlades vi igen kring 
middagsbordet. En kollega skulle dagen till ära 
avnjuta en maträtt som bland annat innehöll 
gröna ärter. Återigen, flat tallrik och ärter över 
hela bordet.  
   Nu föll polletten på plats! Ärtjakten fick oss att 
besöka Mia i fiskhamnen, med bildbevis på de  
förrymda ärterna. Nu skulle idén bli verklighet.  
Mia var helt på med hur våra tankar gick och 
satte direkt igång att dreja.  
 
Kreativiteten flödade och en tallrik med  
stödvägg och guldkant föddes!

- Jimmy Wigh, projektledare Leva Livet

Ärtproblem – behövs kanske stödvägg?



Ibland kan det vara läskigt med stora förändringar. 
När du inte riktigt vet hur det ska gå och du måste ta 
stora beslut. Här berättar vår vän Ante om hur hela 
livet blev annorlunda när han fl yttade hemifrån.

Antes nya liv

”Egen lägenhet, egna assistenter, granne med jobbet. 
Det var ju inget jag hade tänkt mig.  Långt därifrån!

När jag och min familj började prata om att jag skulle 
fl ytta hemifrån för fl era år sedan tänkte jag att jag skulle 
fl ytta till ett gruppboende, men jag visste ju egentligen 
inte något om så kallade BmSS-bostäder, så jag vet inte 
riktigt vad jag hade tänkt mig.
    I över två år satt jag hemma och väntade på att få något 

besked från min handläggare. Den förklaring jag fi ck 
till varför det tog så lång tid var att jag var för “frisk” för 
gruppboende. Det förstår jag inte varför dom sa.

Ett plötsligt korttidsboende
Väntan var lång men helt plötsligt fi ck jag fl ytta till ett 
korttidsboende. Allt gick väldigt snabbt av personliga 
skäl. Korttidsboendet jag hamnade på heter Dalheimers 
hus. Det ligger mitt i Majorna i Göteborg. Jag fi ck välja på 



det eller ett i Rävlanda, men Rävlanda ligger på landet och 
landet är inget för mig.
   Min handläggare sa att jag kunde få mer hjälp i
Rävlanda än på Dalheimers. Det tycker jag var konstigt – 
ena gången är jag för frisk och andra gången säger de att 
jag behöver mer hjälp. 
Allt gick så fort att det kändes alldeles tokigt. 
Hela min värld blev annorlunda.

Mer självständig
Jag får alldeles tillräckligt med hjälp på Dalheimers 
hus så jag är nöjd och jag tycker väldigt mycket om 
att bo i stan. Jag kom närmare min bästa vän 
Andreas. Blev granne med Jaana från jobbet. Kom 
närmare till min älskade arbetsplats och har fått 
bättre kontakt med min syster.

Jag tycker om Dalheimers hus men tycker att det 
är konstigt att man inte får ha alkohol på sitt rum. 
Men att gå ut på krogen och ta ett glas går tydligen 
bra. Jag förstår inte riktigt skillnaden. Frukosten på 
Dalheimers är toppenbra.

Annars lever jag ett mycket mer självständigt liv nu 
när jag fl yttat hemifrån. Jag bestämmer själv när 
och vad jag vill ha hjälp med. 

Jag har till och med skaff at en egen personlig 
tränare. Hon är rullstolsburen, precis som jag. 
Så nu går jag på gym. 
Det har jag aldrig gjort förut!

Jag blir alldeles för rastlös av att vara på 
rummet själv en hel dag, men då kan jag ringa nån 
vän som bor i närheten. 
Tillsammans hittar vi på något att göra.

Egen lägenhet
Man får inte bo hur länge som helst på ett 
korttidsboende. Jag fi ck besked om att jag skulle få 
bo på Dalheimers till augusti, för jag räknade med att 
få något gruppboende tills dess.
Jag och min syster pratade. Vi kunde ju inte vara 
säkra på att få ett erbjudande från något 
gruppboende som skulle passa mej.

Därför började jag titta efter egen lägenhet.
Den måste vara på bottenplan, för det vill jag ha. 
Inte en jäkla hiss som kan krångla.
Gärna nära jobbet så jag kan ta mig dit själv, det 
skulle vara fantastiskt.

Jag hade verkligen tur och hittade en lägenhet som 
jag blev lite förälskad i. Jag behöver bara vänta till 
oktober då jag får den efterlängtade lägenheten.”

I nästa tidning får du läsa mer hur det 
gick för Ante i den nya lägenheten!

Antes nya liv





Får du LOV att måla om och tapetsera som du vill 
i din lägenhet? Vet du vad du betalar i hyra?  
Vet du vad du betalar för? Vad har du rätt att 
göra och vad har du för skyldigheter?

Om du skulle märka att du bor för stort eller  
för litet kan du då lätt få LOV att byta lägenhet 
med någon annan? Vad är det för skillnad  
mellan ett förstahandskontrakt och ett  
andrahandskontrakt på lägenheter? 
 
Många frågor. Om du vill diskutera och  
tillsammans ta reda på vad du får LOV att göra 
och vad du kan göra – kontakta oss!

Ditt hem  
är din borg





Det fi nns mycket man kan göra för att få det fi nare i sitt hem. 
Man kan plantera blommor. Måla om en byrå. Man kan sy 
saker av gamla slipsar. Klä om en stol. Måla en tavla. 
Fålla upp ett par byxor. Eller kanske tapetsera en vägg.

Vill du fi xa 
i hemmet?

Vi kan alla behöva hjälp i tillvaron ibland. 

Låt Leva Livet bli din gyllene stöttepelare.

Titta dig omkring och se vad du skulle vilja fi xa i 
ditt hem. Det fi nns mycket man kan göra själv. 
Ibland kan det vara svårt att veta hur man gör. 
Vet man inte exakt så kan man fråga om hjälp.

I vårt projekt Leva Livet vill vi hjälpa fl er 
personer att få det hem som de själva vill ha. 
Berätta för oss vad du skulle vilja göra så 
kanske vi kan fi xa det tillsammans.

Du kan kontakta oss genom att söka  
på LevaLivetGBG på Facebook 
eller maila levalivet@grunden.se





Fika, baka  
& smaka

Hur många lingongrottor fi nns det på bazaren?

Baka dina egna Lingongrottor

Bestäm vad du skall baka. 
Hitta ett recept som passar dig. 

När du bakar är det noga med att 
väga ingredienserna så det blir 
rätt mängd.

Var noga när 
du bakar

Har du ett favoritrecept du är nyfi ken på 
men kanske inte vet hur du ska börja? 
Tillsammans kan vi ta på oss våra förkläden 
och fi xa kakan. 

Det sägs att de viktigaste besluten tas över 
en slät kopp kaff e och ett bakverk.
Kom och fatta beslut med oss!





Du får nu chansen att sjunga, dansa eller le i vår kabaré. 
Kanske vill du skådespela, skriva manus eller spela musik? 

Välkommen på öppen audition på Grunden Grand Bazar. 
Då vill vi veta vad du vill göra och vad du är bra på. 
Vi kan också komma hem till dig för en audition. 
    Vi har drygt två år på oss att arbeta fram en föreställning. 
Det kan vara en rockshow, en teater, en kabaré eller en varieté. 
Vi bestämmer själva vad vi vill göra och sen skapar vi 
föreställningen tillsammans. 

Det behövs olika personer i en föreställning – till exempel 
musiker, skådespelare, dansare, poeter och gymnaster. 
Det kan också behövas folk som gillar att sy kläder, 
laga mat, snickra och måla teaterdekor. 

Vi kommer att bjuda in till en audition. Då får du chansen 
att berätta och visa vad du vill förmedla. Det blir lite som 
TV-programmet Idol när de sjunger för juryn. 

Vi vill jättegärna se vad du vill göra  Du kan kontakta oss 
genom att söka  på LevaLivetGBG på Facebook 
eller maila levalivet@grunden.se

Vill du dansa, sjunga, 
spela musik eller showa?



Duka upp!
En del personer älskar att laga mat. Andra kanske tycker det är knepigt eller tråkigt. 
I vårt Leva Livet-projekt vill vi att det ska kännas lätt och roligt att laga mat. 
Om du tycker det är krångligt så kan vi göra det tillsammans!

Vad vill jag äta? Ska jag testa en ny rätt 

eller något jag redan kan?  När hinner jag handla? 

Behöver jag någon hjälp?

Hur många skall äta?

Det är en hel del att tänka på innan man kan laga 

sin mat, och det är alltid bra att planera i god tid.

Planera din mat Handla din mat
En bra idé är att skriva en lista så du vet vad du behöver handla. Vad har jag hemma i skåpen?

Det kan också vara bra att fundera över vilken aff är du ska gå till, eftersom en del aff ärer är dyrare än andra.



Duka upp!
En del personer älskar att laga mat. Andra kanske tycker det är knepigt eller tråkigt. 
I vårt Leva Livet-projekt vill vi att det ska kännas lätt och roligt att laga mat. 
Om du tycker det är krångligt så kan vi göra det tillsammans!

Laga din mat
Hur många portioner ska du laga?

Vill du ställa till med fest?

Bjuda din käresta eller din granne? 

Det kan vara kul att laga mat tillsammans. 

Det sägs att man äter med ögonen. 

Uppläggning och dukning kan vara kul om 

man vill att ska bli lite extra fi nt. 

Vad din mat får kostaMat kostar pengar. Det är bra att ha en så kallad budget när du skall handla. Budgeten bestämmer.Vad får din mat kosta?Hur mycket pengar har du på ditt matkonto?Hur länge skall dina pengar räcka?



Vi samlas och diskuterar
Vi tycker alla olika ibland.
Men det är intressant att lyssna på vad 
människor tycker om saker och ting.
Du kan vara med och bestämma vad vi 
skall snacka om.

Vad funderar du över?
Kanske hur är det att flytta hemifrån?
Hur det funkar med en God man, God hen eller med 
en förvaltare? 
Kärlek & relationer? Måste man vara på ett visst 
sätt bara för man är kille eller tjej? Tänk om man 
inte känner sig som nåt?
Politik?

Äg din åsikt!



Äg din åsikt! Vill du berätta vad  

du tycker och tänker? 

 
Du kan kontakta oss genom att söka   

på LevaLivetGBG på Facebook  

eller maila levalivet@grunden.se



Kontrakt och avtal är ofta svåra att förstå 
sig på. Vi kan hjälpas åt att förklara vad det 
egentligen står och vad det betyder. 
   Så att du inte blir lurad eller skriver under 
något som du inte vet vad det är.

Varning för fi nstilt text! Kom ihåg att läsa igenom det fi nstilta.Du vet den där långa texten med väldigt liten storlek. Den som man ofta missar eller inte orkar läsa. Det kan vara den absolut viktigaste informationen!

Det kan vara läskigt 
med kontrakt & avtal
Det kan vara läskigt 



Äg din underskrift!Vad är det du skriver under?
Läs igenom och be om hjälp av någon 

du litar på om du inte förstår.Ta tid på dig. Tänk på när du handlar på internet att du ofta måste 
godkänna villkor eller regler för köpet.

Älska pennan – det vassaste vapnet!

Äg din underskrift!Vad är det du skriver under?
Läs igenom och be om hjälp av någon 

du litar på om du inte förstår.Ta tid på dig. Tänk på när du handlar på 

du litar på om du inte förstår.Ta tid på dig. Tänk på när du handlar på internet att du ofta måste 
godkänna villkor eller regler för köpet.

Vi skickar med en penna till dig. Den kan du använda för att 

skriva och teckna vad du vill.  Du kan skriva packlistor, poesi, 

påminnelser, musik, kontrakt, dagbok eller kanske till och med ett 

kärleksbrev.         

Ibland kanske du måste skriva under viktiga papper. 

Avtal och kontrakt. Din namnteckning visar att du har förstått 

avtalet och att du håller med om allt som står i det. 

Är du osäker kan du få hjälp.

Du kan också få hjälp av dom snälla människorna på  Allas likhet inför lagen.Läs mer om dom på nästa sida.



Vi kan hjälpa dig! 
Har du frågor eller behöver 
råd om vad som gäller? 
Hör av dig till oss så bokar 
vi en tid för samtal!

Ring: 031-84 18 50 
Maila: paulina@lassekoop.se 
eller louise@lassekoop.se

Svaren på de här frågorna och många andra frågor hittar du på vår hemsida:

www.allaslikhetinforlagen.se

Min nya 
tvättmaskin gick 
sönder. Vad ska

jag göra?

Någon ringer och 
frågar om mina konto- 
uppgifter. Vad ska jag 

göra? Om pappa dör, vad 
händer då med hans 

hus och saker?

Jag och min gode man 
kommer inte överens. 

Vad ska jag göra?

Allas Likhet Inför Lagen är ett projekt 
som drivs av LaSSe Brukarstödcenter.
Målet med projektet är att förklara 
lagar och regler på ett sätt som är lätt 
att förstå.

Vi vill att personer som har det som 
brukar kallas funktionsvariation ska 
få mer kunskap om lagar och regler 
som de stöter på i vardagen, så att de 
klarar mer själva!

Vad säger lagen?



Vad säger lagen?

Visste du att: 
Vi får inte gå med en fackförening. Dagliga verksamheter har försäkring men den täcker inte allt. Om vi skadar oss på daglig verksamhet kan vi gå till vår handledare och berätta. Men om hen inte lyssnar så får vi gå till föreståndaren och om hen inte lyssnar så får vi gå till socialsekreteraren och om hen inte lyssnar... Ja ni fattar. 

Vi kan gå till domstol men det är svårt att få dem att lyssna.Vi står rättslösa och det anses inte att det är den dagliga verksamheten som brustit i arbetsmiljön. Då är det lätt att man hamnar lite i skymundan och faller mellan stolarna.

Visste du att: 
Vi som gått på särgymnasiun får betyg 
men dessa betyg är värdelösa. När vi 
vill söka jobb eller till högskola och 
universitet kan vi inte göra det för 
betygen gäller inte. Det är som om de 
inte är på riktigt.

Visste
du att...? 
Emily Ekstrand Muthén är politiskt sakkunnig i 
Föreningen Grunden Göteborg och aktiv i 
Vänsterpartiet. Här berättar hon lite om 
sånt som alla kanske inte vet.

du att...? 
Emily Ekstrand Muthén är politiskt sakkunnig i 
Föreningen Grunden Göteborg och aktiv i 
Vänsterpartiet. Här berättar hon lite om 

Vi får inte gå med en fackförening. Dagliga verksamheter har försäkring men den täcker inte allt. Om vi skadar oss på daglig 

Visste du att: 
Personer som har gått i särskola får inget jobb. 
Istället får de söka sjukersättning eller 
aktivitetsersättning hos Försäkringskassan. 
Men Försäkringskassan säger att de kan jobba 
istället och skickar dem till Arbetsförmedlingen 
för att söka arbete. 
På Arbetsförmedlingen får de höra att de inte 
alls är kapabla att jobba utan måste söka 
försörjningsstöd hos Försäkringskassan. 
Försäkringskassan skapar låtsasjobb som inte fi nns. 

”Vi vill plantera en hjälpande hand i vardagen.”



Med en fullpackad resväska begav vi oss till vår 
första destination, nämligen Gråberget i Göteborg. 
Där hälsade vi på en Bostad med Särskild Service 
(BmSS). Vi åkte dit för att presentera Leva Livet-
projektet och bjuda in de som bodde där att hänga 
med oss.

Vi lämnade över vår resväska med pennor, mumsiga 
lingongrottor, klistermärken, tidningar och våra fi na 
tallrikar med guldkant och stödvägg. 

Vi hade så roligt! Vi fi ck fl era nya vänner och nya idéer 
bubblade upp för vad vi tillsammans skulle kunna göra 
i Leva Livet-projektet. Idéerna tar vi med oss och snart 
drar vi till Kungsladugård och träff ar nästa gäng!

Om du bor i en Bostad med Särskild Service kanske 
vi snart kommer och hälsar på er också!

Vårt första 
BmSS-besök
Men defi nitivt
inte vårt sista



Vårt första  
BmSS-besök
Men definitivt 
inte vårt sista



Emily berättar: 
”När vi är ute och intervjuar personer som bor i  
gruppbostad eller på satellitbostäder, brukar vi 
fråga om hur de tycker att de bemöts, om  
delaktighet och inflytande.  
   Personerna vi träffar berättar många olika 
saker. Till exempel kan de berätta att personalen 
i deras bostad kan säga att de inte får ha tända 
ljus i sitt hem – ’Det kan du inte ha, du kan inte 
ansvara för ljuset.’ kan personalen säga. 

Det finns annat också.  I vissa servicebostäder 
har man helpension – Det betyder att personalen 
lagar all mat. Det kan vara bra för någon som 
inte kan laga mat själv. Men ibland kanske inte 
personen får vara med och bestämma vad den 
vill äta.” 

Brukarrevisionen 
Emily och Ola från

Emily och Ola är med i något som heter  

Brukarrevisionen. Det innebär att de besöker 

olika BmSS-bostäder och pratar med de som 

bor där. Intervjuerna fokuserar på frågor om 

bemötande, delaktighet och inflytande.

Brukarrevisionen är ett verktyg för 

kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling.  

Det betyder att vi vill se till alla har en bra  

och trygg bostad med stöd efter behov och  

förbättra det som kan förbättras. 

Vad är Brukarrevisionen? 



Höga hyror
”På vissa bostäder är hyran så hög att man måste 
få hjälp av anhöriga för att överleva.
En bostad kan kosta 12 000 kr per månad och även 
om man har sjukersättning och bostadsbidrag eller 
hyresbidrag räcker inte pengarna till annat än 
hyra och medicin, sjukvård och andra livsviktiga 
saker. Då kanske man inte har råd med nöjen. 

Åka på semester
”Förut hade medlemmarna i föreningen 
Grunden möjlighet att resa på semester 
tillsammans. De stöden som vi fi ck då är 
borttaget nu. 
    Om någon har behov av hjälp från 
personal eller boendestöd kan man 
inte längre åka långt på sin semester. 
För nu får personal inte ens åka 
utanför kommunen.”

Boendestöd & personal
”Personligen tycker jag det är mer frihet att ha 
boendestöd än att ha personal. När man har 
boendestöd har man den som hjälper en bara 
för sig själv. Om man bor i en gruppbostad eller 
satellitbostad delar man på personalen där. 
Då har man en fast dag i veckan som man har en ur 
personalen för sig själv. Men tänk om personalen 
eller hyresgästen är sjuk just den dagen? Då kan det 
vara svårt att byta dag. 

Om man bor själv i en egen lägenhet kan man en ha 
kontaktperson, det kan vara lite mer fl exibelt. 
Då kan man bestämma tillsammans med sin 
kontaktperson när man vill träff as.

Boendepersonal kan inte vara lika fl exibla. 
Om en person som behöver stöd vill gå på en dans 
som håller på till tio på kvällen så kanske hen inte 
kan stanna tills dansen är slut, eftersom personalen 
måste vara hemma senast nio för att lämna över till 
nattpersonal. 

Detta är lite av vad vi har stött på. Det fi nns så 
mycket jag kan skriva men då blir det tio sidor!”

- EMILY MUT HEN



Kevin Bacon
Han kallar sig för Kevin Bacon 
och vi hade hört att han skulle 
vara rolig. Vi bestämde oss för 
att hälsa på honom en 
eftermiddag när solen sken. 
Besöket började med att Kevins 
katt hoppade upp på taket. 
Då fi ck Kevin hjälpa katten ned. 
Det var visst något han hjälpte 
katten med ganska ofta. 
Kevins entré tog oss med storm.

Han skojade, berättade och 
visade. Han berättade om sin 
relation till Coca Cola, katter, 
bebisar, giffl  ar och till livet i 
största allmänhet. 
Vi lyssnade, skrattade och 
gillade hans sätt att underhålla. 
Hans kroppsspråk visade oss 
vad han kände och tyckte.
Det var fi nt.

Vad får dig att skratta?
Kan det bli när Kevin Bacon 
kliver upp på scen?
Har du något att berätta?
Ordet kan bli ditt.

Speaker’s corner på Grunden 
Grand Bazar kan bli din arena
Välkommen att pröva!

Vi har alla olika drömmar här i livet. En del vill bli kockar 
och laga mat, andra drömmer om att köra spårvagn eller 
vara med i TV. Kevins dröm är att vara stå-uppkomiker.





”Måste du gå hem?”

Alla vuxna får inte bo ihop  
som de själva vill.



Flera av föreningens medlemmar berättade om 
hur de upplevde det som att deras dagliga 
verksamhetsplatser och servicebostäder mer 
och mer börjat likna de institutioner som fanns 
på 1970-talet. 

På 70-talet fattades beslut av personalen på de olika 
institutionerna utan att den som besluten berörde 
hade något infl ytande. 
   På 90-talet kom LSS-lagstiftningen. Då bestämdes 
det att personer med funktionsvariation och behov 
av särskild service har rätt till delaktighet, 
infl ytande, meningsfull sysselsättning och vardag. 
På mötet med Göteborgs Stads råd 2017 berättade 
fl era medlemmar om fl era felaktiga förhållanden. 

Bostäder med Särskild Service 
Om någon har behov av personal eller extra stöd i 
vardagen kan den bo en i satellitlägenhet eller en 
gruppbostad. Detta kallas för BmSS eller 
“Bostad med Särskild Service”.  Flera av föreningen 
Grundens medlemmar med BmSS har berättat hur 
personalgrupper och kommunens makt blivit större. 
    På vissa servicebostäder fanns det regler när 
hyresgästerna skulle äta, sova, städa och tvätta. 
Det kunde fi nnas förbud mot att ha husdjur eller att 
bjuda över kompisar och partners som hyresgästen 
själv ville. Flera personer berättade om hur de inte 
fi ck handla eller laga egen mat. Inte heller hade de 
infl ytande över den mat som de serverades. 
På vissa BmSS fanns det en ”matavgift” som aldrig 
redovisades. 
    En del personer berättade också att de inte kunde 
få egen kontaktperson eller ledsagare utan var 
hänvisade till sin boendepersonal. 
Men då blev de också beroende av 
personalens arbetstider och närvaro. 
Tyvärr är det ofta personalbrist 
och brister i personalens kompetens. 

Daglig verksamhet 
På dagliga verksamheter fi nns väldigt liten anställn-
ingstrygghet. Personalen på 
verksamheten kan bestämma deltagares aktiviteter 
och genomförandeplan utan delaktighet. Deltagare som 
protesterat eller velat ändra något berättar om att de  
har hotats med att bli av med sin plats. 
   Habilitetsersättningen försvinner också vid sjukdom 
eller semester. 

Att göra allt bättre 
Det ska sägas att det fi nns många personer som är nöj-
da med sina BmSS och dagliga 
verksamheter men att långt ifrån alla är det och att 
det fi nns stora möjligheter till 
förbättringar. 
    Föreningen Grunden vill vara med och hjälpa till att 
höja kvaliteten i Bostäder med Särskild Service. Det 
ska fi nnas en gemensam plan för hur förändringar i 
vardagen ska skapas och hur LSS ska bli det stöd som 
det var tänkt. 
   LSS-insatser ska vara avgiftsfria 
och lägenheter i en gruppbostad ska 
respekteras som den enskildes hem. 
Grunden vill tillsammans med kommunen göra en 
översyn av all daglig verksamhet utifrån fysisk och 
psykosocial arbetsmiljö, samt öka jämställdhet, in-
fl ytande, 
medbestämmande och trygghet. 

Leva Livet-projektet är en del i 
föreningen Grundens arbete och är 
fi nansierat av Allmänna Arvsfonden.

Att själv få bestämma 
över sitt hem
I mars 2017 hade föreningen Grunden ett möte med 
Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor. 
Mötet handlade om brister i delaktighet, infl ytande, bemötande 
av och integritet för de som bor i Bostad med Särskild Service. ”Måste du gå hem?”



Resebyrån ur funktion
Förut fick vi i föreningen Grunden  
ett resebidrag från Göteborgs kommun.  
Med hjälp av det kunde vi hjälpa  
våra medlemmar att fira semester.  
Tillsammans reste vi i föreningen  
både inom Sverige och utomlands. 
 
Vi har varit överallt från Mallorca och Kreta  
till Allsång på Skansen och dansbandsveckan  
i Värmland. Sedan togs bidraget bort. Många  
saknar dessa resor.  

Det kostar att resa – speciellt om man  
behöver ha en ledsagare eller assistent med 
sig. Då är man nästan tvungen att få stöd  
från något annat håll. 
Hur ska vi få tillbaka våra resor?  
Tillsammans kan vi undersöka var vi kan 
vända oss för att få hjälp. Så att vi kan leva 
livet och upptäcka världen under semestern.

Kom till Andra Långgatan 46 så kan vi  
umgås, dela semesterminnen och kanske 
planera nya resor.



Resebyrån ur funktion

Leva Livet-projektet drivs av 
föreningen Grunden i Göteborg 
med ekonomiskt stöd från 
Allmänna Arvsfonden.
Vi är en förening som arbetar för 
våra medlemmars rättigheter att 
leva ett gott liv. Vi ordnar många 
roliga, spännande 
och intressanta aktiviteter.

Vi träff as i vår fi na 
Grunden Grand Bazar-lokal 
på Andra Långgatan 46.

Vårt kontor fi nns på Grunden DV 
på Stigbergsliden 14.
   

Som medlem får du:
 - Medlemskort
 - Grunden Tidning (4 ggr om året)
 - Grunden - Bladet (varje månad)
 - Bazar – Bladet (varje månad)
Du får träff a nya och gamla vänner.

Kom och var med på bingo,
måndagsklubb, öppet hus, fi lmkväll, 
pubafton och musikkvällar!
Eller bara kom och umgås med oss 
på Grand Bazar, ta en fi ka eller 
något gott att äta.

Genom att bli medlem stödjer du 
våra aktiviteter och förenings-
arbetet för ett bra och gott liv.
Blir du medlem gör du vår 
gemensamma röst starkare.

Medlemsavgift: 200 kr / person
Vill någon i samma familj också bli 
medlem kostar det  50 kr / person

Medlemsavgiften betalas in på:
Grundens bankgiro:  5328 – 0418
Eller 
Grundens swish:  1234213427

Skriv in medlemmens 
för – och efternamn i 
meddelanderutan
när du betalar.

Hoppas vi ses snart!

Bazaren och Styrelsen



KORSORD

KRYPTO
Kan du knäcka kryptot?
Du hittar två ledtrådar i bilderna nedan. 
Varje siff ra motsvarar en bokstav.

Ledtråd 1 Ledtråd 2

1 2



KRYPTO

ORDFLÄTA

Ordfl äta: Mikael Tambo 
Målad bakgrund: Jonas Pettersson

 Foto & bildredigering: Anna Lidbeck

Bland dessa bokstäver döljer sig 10 ord. Se om du kan hitta dom.
Meningen är att markera dessa så orden blir mer framträdande. 
Att läsa Leva Livet-tidningen kan underlätta då orden är tagna därifrån. 
De sökta orden kan vara vågrätt eller lodrätt.



Ett  projekt  om mänskl iga  rätt igheter  i  vardagen
www.facebook.com/LevaLivetGBG/

www.leva-livet.com

levalivet@grunden.se

073-58 377 27

Andra Långgatan 46, Göteborg

Allmänna Arvsfonden är en fond där man kan söka pengar. Den startades år 1928. 
Vi på Föreningen Grunden har sökt pengar för att kunna starta LEVA LIVET-projektet. 

Allmänna Arvsfonden tycker det är viktigt att stödja barn, ungdomar och vuxna 
med funktionsvariationer så de kan vara mer självständiga 

och få bestämma mer själva över sina liv.


