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Autism- och Aspergerförbundet välkomnar Socialstyrelsens förslag 
om nationellt kompetenscentrum! 
Socialstyrelsen har presenterat ett förslag om hur ett nationellt kompetenscentrum för 
intellektuell funktionsnedsättning och autism kan se ut. Ett sådant kompetenscentrum 
är ett angeläget steg på vägen och förslaget bör omgående bli verklighet. Men mer 
behöver göras för att säkerställa att personer med autism och intellektuell 
funktionsnedsättning får rätt stöd och goda levnadsvillkor.  

Behovet av höjd kompetens har upprepade gånger uppmärksammats av Autism- och 
Aspergerförbundet, IVO, Socialstyrelsen och i medias bevakning. En alldeles för stor andel 
av personalen i bostäder enligt LSS (lagen om särskilt stöd och service till vissa 
funktionshindrade) saknar adekvat grundutbildning för sitt arbete. Kompetens om 
grundläggande saker som vad funktionsnedsättningarna innebär, om tydliggörande 
arbetssätt och om anpassat kommunikationsstöd saknas eller är otillräcklig. 

- Ett kompetenscentrum är ett viktigt steg på vägen och kan bidra till en förbättrad 
situation både för personer med autism och intellektuell funktionsnedsättning och för 
personal i verksamheterna. Frågorna om kompetens är helt avgörande för att uppnå 
god kvalitet, säger Camilla Rosenberg, förbundsordförande på Autism- och 
Aspergerförbundet.  

Samtidigt utgör en brist på praktiknära ledarskap i verksamheterna ett hinder för utveckling 
av kvalitet. Tvingande och begränsande arbetssätt tar vid där kompetens och rätt 
förutsättningar saknas. Personer med autism och intellektuell funktionsnedsättning 
tillförsäkras inte trygghet i sina hem och de goda levnadsvillkor som LSS ska garantera.  

Socialstyrelsen har nu i en rapport kommit med förslag på hur ett kompetenscentrum för 
frågor om autism och intellektuell funktionsnedsättning kan se ut. Autism- och 
Aspergerförbundet anser att förslaget är bra, men att mer behöver göras för att lösa den 
allvarliga kompetensbristen. Vi vill bland annat även se en kartläggning och analys över 
varför det inte alltid finns praktiknära arbetsledande chefer med adekvat kompetens samt 
förslag på hur problemet kan lösas. Det bredare kompetenslyft inom LSS som vi länge 
efterfrågat behöver också bli verklighet.  

 
- Det är av stor vikt att den nya regeringen omgående ser till att det blir verklighet av 

förslaget om ett nationellt kompetenscentrum för autism och intellektuell 
funktionsnedsättning inom LSS, fortsätter Camilla Rosenberg.  

 

 

 

 



För mer information, vänligen kontakta: 
Sofie Ekholm, presskontakt på Autism- och Aspergerförbundet, 070-199 50 26, 
sofie.ekholm@autism.se 
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Om autism 
Autism är en utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning som visar sig i hur en person 
uppfattar omvärlden och samspelar och kommunicerar med andra. Autism förekommer på 
alla nivåer av intellektuell funktion och språkförmåga och det finns stora skillnader mellan 
individer. Gemensamma kännetecken på autism finns inom två huvudområden; begränsning 
i social kommunikation och socialt samspel samt begränsade repetitiva beteenden, intressen 
och aktiviteter. Ungefär en till två procent av alla barn och vuxna beräknas ha autism. 

  

Om Autism- och Aspergerförbundet 
Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för alla med autism. 
Förbundet samlar omkring 18 800 personer med autism, närstående och yrkesverksamma 
inom området. Autism- och Aspergerförbundet påverkar beslutsfattare, sprider kunskap och 
skapar mötesplatser. Vår vision är ett samhälle där alla kan delta, där personer med autism 
möts med respekt och har bra livskvalitet genom hela livet. 
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