Anmärkningsvärda fakta i fallet Lasse (några av alla kända fakta).
Dagens tjänstemän vid ÖF-kansliet är mycket bra, men i övriga verksamheter finns det enormt mkt
mer att önska.
1. Lasse får inte god man när han blir 18 år trots skrivelse från LSS till överförmyndaren. (år 2000)

2. Överförmyndaren berättar för tilltänkta god man att Lasses konton alltid är tömda. (2003)

3. Kronofogden utställer en skuld på ca 10 000 kr till Lasse. (år 2003) De som kräver in skulden är
Arvika kommun. (De som ska skydda honom skickar honom istället till kronofogden. Så fruktansvärt
sjukt)

4. Lasses mamma är vid ett möte (2003) med överförmyndarna mycket tydlig med att säga att Lasses
sjukersättning är hennes enda inkomst. (Detta låter överförmyndaren henne fortsätta i 14 år till med
förutom 2000 kr som avsätts till ett sparande till Lasse som sköts av god man. Detta regelvidriga avtal
bryter jag och Lasse dag 1 jag tillträder som Lasses ställföreträdare, den 1 mars 2017.)

5. Modern får ingen hjälp med varken tillsätta en egen ställföreträdare eller att söka egen
sjukersättning. Att söka egen sjukersättning hjälper sedan Lasses god man till med fast det ligger
utanför hennes uppdrag och mamman beviljas då detta. (Modern ska nu 2019 få en egen
ställföreträdare, minst 30 år försent)

6. Redan första året med god man (2004) så får Lasse en ny skuld hos kronofogden. God man skriver
ett brev samt ringer överförmyndaren och säger att familjen överhuvudtaget inte kan sköta det
ekonomiska. (Inga förändringar görs.)

7. Föräldrarna vill säga upp Lasses god man för att komma åt Lasses besparingar. (2005)
Överförmyndaren är på väg att göra detta men tidigare god man sätter stopp för detta för hon vet att
dessa pengar inte kommer gå till Lasse och att kontot kommer tömmas direkt.

8. Lasses mamma går till socialtjänsten och ber om hjälp med ekonomin för att de inte kan handskas
med den. Är i mitten av 90 talet. Socialtjänstemannen säger till henne att där får hon ingen hjälp utan
säger till henne att hon får gå och låna tigga pengar av grannar istället. (Där börjar mammans lån och
tiggande pengar vilket det finns hur många vittnesmål som helst på under 20 års tid från skola,
ledsagare, fritids, LSS verksamhet, grannar m fl.)

9. 971111 Lasses mamma lånar pengar vid sjukhusbesöken. Står bland annat i journalanteckningar:
”Mamman får idag låna 100 kr ur kuratorkassan och vi överenskommer om att jag kontaktar soc.
förvaltningen ang. bistånd till matpengar.”

10. 971112 Journalanteckningar: ”Kontakt med enhetschef KÅ Holdar på soc. förvaltn Arvika ang.
matpengar.” (Socialtjänsten tar aldrig kontakt med familjen eller hjälper dem.)

11. 990208-010131 LE går denna period på fritidstillsynen Arvika kommun, en lagstadgad insats enligt
LSS, och där konstateras att LE har det mindre bra i hemmiljön - för man köper med godkännande av
närmaste chef in strumpor, kalsonger, duschgrejer, rakgrejer och tandborstar. Personalen samlade
även ihop kläder hemifrån för att ge LE. Alla elever på fritidstillsynen skulle dessutom borsta tänderna
då och då för att ingen skulle bli utpekad. Man diskuterar detta vid många APT och man misstänker
redan då att mycket av pengarna försvann genom spelande. LE betalar dessutom inte sin mat för sin
fritidsplats. Det händer även att personalen lånar ut pengar till LE då han annars inte kan vara med på
vissa aktiviteter man anordnar. (Trots dessa uppenbara och alarmerande brister i hemmiljön sker
ingen orosanmälan. Några år senare upprepas samma procedur när LE yngre broder har samma
fritidstillsyn.)

12. 2005 Från journalanteckningar: Ytterligare försök från läkarhåll att få göra en korrigering av Lasses
hjärtfel, men föräldrarna motsäger sig detta helt, ”föräldrarna säger att patienten mår bra.” (Min
anmärkning, föräldrarna ser bara här och nu. De har ingen som helst förmåga att avgöra vad som är
bäst, de har egna problem. Lasses tidigare god man har fått order från överförmyndaren att hon inte
ska engagera sig i Lasses sjukhusbesök och hon gör som hon är tillsagd. Så överförmyndaren bortser
alltså helt från tingsrättens beslut att sörja för person där det ingår att se till att huvudmannen får den
vård den behöver.)

13. (2005) Det framkommer även att modern försökt ta ut pengar från Lasses konto via
överförmyndaren Anders Söderström. (Konstigt nog med alla andra fel som begås får hon inte ut dessa
pengar. Ett rätt av överförmyndaren. Duktig!)

14. 150114 I årsräkningen framgår att huvudmannen erhållit bostadstillägg. Denna tas emellertid inte
upp som inkomst. (redovisas överhuvudtaget inte och går in på annans persons konto)

15. 160907 LE fader skriver en fullmakt åt modern på ett apotekskonto åt LE. Detta gör att LE
skuldsätts vidare eftersom man inte betalar hans mediciner utan hämtar ut mediciner utan att betala.
(Trots att LE har god man så kan detta ske, att LE ingår avtal, vilket inte ska vara möjligt. Denna skuld
betalade han av på så länge mitt uppdrag varade.)

16. 171010 Pga. att man inte korrigerat Lasses hjärtfel medans det var möjligt har han sedan en tid
tillbaka utvecklat Eisenmengers syndrom, ett dödligt tillstånd som påverkar både hjärta och lungor
allvarligt. Detta medför att han får hjärtstillestånd. Han överlever mirakulöst tack vare snabba insatser
av assistenter och ambulanspersonal. Transporteras sedan vidare till Karlstad med ambulanshelikopter
där han ligger i respirator något dygn. Läkare och sjuksköterskor på plats begär att vi ska ordna
assistans dygnet runt för Lasse, då de inte klarar av att vårda honom utan assistenter. Lasse som nu
har ett livshotande hjärtfel men klarar att återhämta sig och bli tillräckligt bra för att transporteras till
Arvika sjukhus. Han behöver mer mediciner än tidigare men är vid gott mod och ser fram emot att bli
utskriven från sjukhuset efter mellanlandning på Arvika sjukhus avd. 79.
Tillbaka i Arvika får dock LE och de runt honom uppleva skillnaden på profession. I Karlstad hade allt
fungerat mycket bra och både Lasse och hans assistenter hade det mycket bra, trivdes och blev
professionellt bemötta. I Arvika vet man ingenting, info ges inte på ett tillfredställande sätt. Det vi runt
LE reagerar kraftigast på händer dock i slutet på vårdperioden. LE har piggnat till tillräckligt för att bli
utskriven från sjukhuset och det blir prat på detta. Då får hans föräldrar den briljanta iden att Lasse
inte får komma hem utan han får då flytta till ett äldreboende enligt hans föräldrar. Hans mor Solvår
kontaktar LSS och informerar dem om detta, och någon personal på LSS. kontoret skickar med Solvår
ett handskrivet brev där det står att Lasse inte får komma hem. Solvår tar med detta brev till sjukhuset
och där läser en sjuksköterska som är förtroendevald i Arvika kommun brevet, hon sitter dessutom i
kommunstyrelsen, hon stormar sedan in till Lasse och berättar att han inte får komma hem imorgon
som planerat. Hon gör dessutom klart för alla inblandade att Lasse ska bo på gruppboende. LE som
inget hellre vill än att komma ut ifrån sjukhusmiljön han befinner sig i är förkrossad och ringer
undertecknad och gråter hejdlöst. Ett fruktansvärt samtal. Lyckas trösta honom och säga att det
bestämmer du själv med hjälp av god man, ingen annan bestämmer detta och du har betalat för ditt
boende så ingen kan säga att du inte får komma hem. (Ingen kontakt tas med god man innan man
informerar LE om detta. Både LSS och sjukhuspersonal begår här ett solklart tjänstefel i sitt agerande.)

17. 171113 Tjänsteanteckning OFN 174/85 Sammanställning orosanmälan från god man där det
framgår bland annat: ”I samband med att god man kontaktade överförmyndarnämnden för att
framföra kritik hur detta kunnat hända, lämnas även in en orosanmälan för Lasses broder.
Undertecknad har yrkat på interimistiskt förordnande av förvaltaskap för brodern då
omständigheterna i familjen är ytterst alarmerande. Föräldrarna tycks finansiera sitt eget boende,
spelmissbruk m.m. genom sina inneboende myndiga söners inkomster. Huruvida föräldrarna faktiskt
förstår vad de gjort och konsekvenserna av sitt eget agerande är oklart. Undertecknad ämnar inleda
utredning om behov av förvaltarskap även för modern i familjen.” (År 2017 börjar man göra vad man
kan förvänta av personalen. Det är för att mkt kompetent personal har börjat på kansliet och nu fått
ordning och reda på verksamheten.)

18. 171222 LE får avslag på sin LSS ansökan om utökad tid. Han ansöker med hjälp av ombud om
utökad tid eftersom han inte kunnat deltaga på sin dagliga verksamhet efter sitt hjärtstopp och
försämrade hälsa – då detta är en fysiskt krävande verksamhet. Då han varken kan eller heller får
återvända till sin gamla daglig verksamhet så ordnar man från kommunens sida pga. detta en ny plats i
en ny grupp. Där får han börja den 5 februari. Tiden dessförinnan får han inte möjligheten att vara på
dv för man kan inte ta emot honom. På den nya dv-platsen erbjuder man 4h, 4 dagar/v mot tidigare
verksamhet där han haft 6h x 5 dagar. Detta korrigeras senare till 2h då LE hälsa bedöms av en LSSsjuksköterska och pga. sitt sjukdomstillstånd att kunna medverka ca 2h på daglig verksamhet. (Trots

att han inte fått komma till sin DV och man heller inte haft någon plats att erbjuda får han ett avslag
på sin ansökan om utökad tid. I beslutet står det att han visst har kunnat vara på sin dagliga
verksamhet och därför avslås ansökan?! Ingen kring LE förstår
överhuvudtaget detta beslut förutom LSS-handläggarna för Lasse fick ju inte komma på sin dagliga
verksamhet.)

19. 171229 HAB ersättningen har Arvika kommun betalat in på en annan persons konto efter Maj
2017. Arvika kommun har ännu idag inte kunnat prestera något underlag eller någon förklaring för
detta byte av konton och de visste inte vem kontoinnehavaren var utan det fick man ta reda på själv.
(Det visar än en gång på bristande rutiner hos Arvika kommun vilket LE råkat ut för så många ggr. Jag
har till dagens datum inte fått underlag på varför detta gjordes.)

20. 180123 Orosanmälan till LSS av tidigare god man Anette Sveder som bland annat påtalar behovet
av personal hos LE nattetid pga. hans dödliga hjärtsjukdom. Enligt LSS handläggares bedömning
”Inkommen orosanmälan utgör inga nya uppgifter. Inkommen anmälan föranleder därmed att inga
ytterligare åtgärder vidtas utöver bedömning i nyligen genomförd utredning.”
(Orosanmälan bedöms väldigt snabbt och föranleder inga åtgärder. I LE fall känns detta som ett
oroväckande mönster, antingen görs inga orosanmälningar då det ska göras av de som är skyldiga att
göra dem eller också föranleder de inga åtgärder och när vi ser resultatet är detta ett fruktansvärt svek
mot LE som pågått sedan han föddes. Detta har helt enkelt inneburit att hans liv är förstört och hans
pengar är förskingrade.)

21. 180514 Efter omfattande utredning av Arvika kommun där man erhållit underlag, från oberoende
personal som styrker hans behov av tillsyn dygnet runt beviljar man ändå inte detta på ett riktigt sätt.
Han får 0 minuter tillsyn. Kommunens hållning gällande bedömning av Lars tillsynsbehov vilket man
anser vara obefintligt samtidigt som man anser att det ingår i andra bedömda behov. Dessutom har
kommunen prutat på tid som går åt till andra aktiviteter. Enligt den ansökan som lämnats till
kommunen behöver Lars tillsyn i ca 25 timmar per vecka. Denna tillsyn och minst ytterligare ca 17
timmar per vecka har kommunen valt att inte anse som assistansberättigat, således har kommunen
ansett 42 timmar inte vara assistansberättigat av den tid Lars ansökt om personlig assistans. (42
timmar per vecka är en väldigt lång tid att klara sig själv på om man som Lasse har utvecklingsstörning
och ett mycket omfattande hjärtfel. Båda dessa funktionshinder sett till sig ger skäl att anse att
tillsynsbehov föreligger. Och i grunden så är det Arvika kommun själva på grund av bristande
samhällsinsatser sedan länge som är skyldiga till den situationen Lasse befinner sig i. Hade han fått det
lagstadgade stöd han behövt tidigare hade han varit hjärtfrisk idag och hans hälsotillstånd hade varit
ett helt annat.)
22. Lasses Advokat vill i början av sommaren få till ett möte med kommunen, Lasse och god man där vi
diskuterar formerna på skadeståndsanspråket. Advokaten vill få till detta möte så snabbt det går.
Kommunen avböjer detta väldigt bestämt. De avböjer sedan denna inbjudan till möte vid flera
tillfällen. (Så Lasse hinner alltså inte träffa kommunen innan han avlider. Jag tycker det är fullständigt
bedrövligt agerande. Jag hade lovat Lasse att han skulle få ta del av dessa pengar innan det var
försent.)

23. 28/6 2018 Ringer Arvika kommuns Daglig Verksamhet personal till Lasses assistent Marie och
frågar om de ska ge mediciner till Lasse som de har hittat i hans väska när de har rotat i hans väska.
Mycket märkligt agerande då DV inte är delegerade att ge medicin!!! 29/6 2018 Fredagen den 29 juni
så gavs Lasse mediciner på daglig verksamhet som togs ur hans väska någon gång mellan 10.30-12.30.
De är inte delegerade till detta på dv. ENBART assistenter SKA GE medicin till Lasse. Innebar att
medicinen gavs fel tid och DV vet ju inte ens vilken medicin som fanns i hans låda. (Ingen delegering
finns på DV för medicin men ändå ger man mediciner??!!!)

24. 25/9 2018 Helene Wäxfeldt, enhetschef, daglig verksamhet ringer. Informerar om att Arvika
kommuns utredning nu är klar ang. att man skulle felaktigt ha gett LE mediciner på DV den 29 juni
utan delegering. (se tidigare anteckning). Man har i deras utredningen kommit fram till att man inte
har gett några mediciner till Lasse på daglig verksamhet. (När jag ifrågasätter hur det då är möjligt att
medicinerna faktiskt kunde försvinna ur hans dosett under tiden han var på DV, samt att man faktiskt
ringde dagen före ang. om man skulle ge medicinerna han hade i dosetten så märker jag att Helene
tycker att dessa omständigheter är jobbiga. Hon verkar också pressad och jag tycker mig kunna känna
in att hon fått order uppifrån att inte medge att DV har gjort något de inte skulle göra. Eftersom inte
Arvika kommun vill medge att det skett en massa misstag tidigare så vill man till varje pris undvika att
det skapas nya felaktigheter är en känsla jag får över detta ärendet. Det finns heller inga som helst
bevis för det hon säger skulle vara riktigt.)

25. 1/10 2018 Två dokument från 1983 och 1984 som visar att man är orolig för Lasses hälsa och
utveckling samt att man konstaterar en utvecklingsstörning hos vuxna i familjen visar att man har koll
på familjen redan tidigt.

26. Tidigare överförmyndare som godkänner Lasses årsräkningar fast det fattas 50-60 000 kr varje år,
samt inte gör vad man kan förvänta sig av en överförmyndare är nuvarande kommunalråds far. Högsta
chefen på LSS och ytterst ansvarig för Lasses LSS insatser är syster till kommunfullmäktiges
ordförande. (Tror allt gott om nuvarande kommunalråd, men frågan är om inte det är väl mkt
svågerpolitik som gör att han är rätt bakbunden. Känns som alla håller varandra om ryggen och smyger
omkring som runt het gröt i Arvika.)
10/11 2018 Lasse avlider. Han få dö hemma i sin säng en tidig lördagsmorgon. Hans f.d. LSS daglig
verksamhet personal Christer som skarpt ifrågasatte saker som var felaktigt ang. Lasse och försökte
hjälpa honom redan för många år sedan, som nu åter jobbar med Lasse, nu som assistent, bär
tillsammans med Lasses god man ut Lasse till bårtransporten.
Vila i frid älskade Lasse! Vi var många som älskade dig! Jag är så ledsen att jag inte klarade att hjälpa
dig mer än det jag gjorde…
27. 3 dgr efter sin död beviljades Lasse assistans dygnet runt av kommunens LSS handläggare. Ganska
stor skillnad mot flera av deras tidigare beslut, som vi överklagat senaste året där det står att
tillsynsbehovet är 0 minuter. Lasse var i samma situation för ett år sen. Man undrar ju om det sista
beslutet skulle varit på 0 minuter tillsyn om han inte hade gått bort.... Tycker detta säger allt om hur

sjukt fel allt har varit, enda gången Lasse får ett beslut som motsvarade behoven är daterat EFTER han
gått bort!
28. Inte ens nu efter Lasses bortgång vill representanter från Arvika kommun träffa mig och Lasses
advokat, låter deras inhyrda stockholmsadvokat hälsa. Är ju under all värdighet och man undrar ju
tillslut om det är en form av sekt man har att göra med!? Det finns mkt personal som är bra i Arvika,
men de som hanterat ärenden som rört Lasse genom åren är en katastrof, minst sagt.
Hade Lasse fått det lagstadgade stöd han haft rätt till hade han varit vid liv nu...
29. Lasses broder Mikael får sin Aktivitetsersättning indragen av försäkringskassan eftersom
försäkringskassan upptäckt att det inte finns en utredning gjord på honom. Han har alltså placerats i
särskola, och varit bedömd som att tillhöra personkretsen med rätt till LSS utan att någon utredning är
gjord. Ytterligare en ”Arvika-special”.

