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Särskolan
Öppen famn
för elever på
sommarjobb

Bilanpassning
14 sidor med 

experternas tips

435 000 kronor
Mamman som kan få 

rekordstort skadestånd

Basketbragden
Vi träffar tjejerna som 

satte Sverige på 
basketkartan

Sören Olsson
Jag tror att 

livet vill mig väl

Kommunikation
Bilderna som gör
det roligt att träna

62 KR
inkl moms

DIN GUIDE TILL ALMEDALEN
15 sidor om mötesplatserna, seminarierna och bästa tipsen. Plus en 

unik enkät med ledarna för de politiska ungdomsförbunden. # 3, 2010 FÖRÄLDRAKRAFT 63     

Vi är många olika organisationer och företag som medverkar i Almedalen 2010 och som tror på ett samhälle där alla behövs 

och alla får vara med. Tillsammans lyfter vi frågor som är viktiga för en framtid fylld av tillförsikt, ansvar och delaktighet.

i en annan del      av almedalen
Med plats för alla

Almedalens unga politiska ledare om skolan, jobben och tillgäng ligheten.

– Hitta rätt i almedalen med 
Föräldrakrafts guide– vi för fram din fråga till polikerna

– Blir vården för dyr för sällsynta 
diagnoser?– Unga som vill ha svar före valet
Vi samarbetar  

”I en annan del av Almedalen”

vad vill Jytte?Jytte Guteland, SSU, och övriga ledare för 

de politiska ungdomsförbunden medverkar 

i Föräldrakrafts utfrågningar.

1. Magnus Andersson, Centerns ungdomsförbund  
2. Jytte Guteland, SSU 3. 
Charlie Weimers, Kristdemo
kratiska Ungdomsför bundet  
4. Adam Cwejman, Liberala 
ungdomsförbundet 5. Ida 
Gabrielsson, Ung vänster  
6. Niklas Wykman, Moderata 
ungdomsförbundet 7. Maria 
Ferm, Grön ungdom

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

musikalen som ska få politikerna att vakna
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GLADE PÄR KAN
FÅ EN OSCAR
Från Hudiksvall till Broadway. 
Nu gör Glada Hudik-teatern film. 
Vi träffar Pär Johansson. 

SÄRSKOLANS ELEVER TAR EMOT I ALMEDALEN GUIDE: IDROTT

Nu även som ljudtidning!
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Alla som använder Internet idag har tillgång till 
mängder av information som kan besvara frågor 
om hälso- och sjukvård. Sökmotorer söker brett 
och erbjuder oftast långa listor med dokument från 
en mängd källor. Det är viktigt att du kritiskt gran-
skar informationen och bl a tar reda på vem eller 
vilka som står bakom webbsidan samt om texten är 
aktuell. Det är först då du kan göra din bedömning 
av materialets trovärdighet. 
Läkemedelsföretag som är medlemmar i LIF  
följer idag ”Läkemedelsbranschens etiska regel-
verk”, ett etablerat etiskt regelverk för information 
om läkemedel. Läkemedelsbranschen har tagit  
ytterligare ett steg mot tryggare informationssök-
ning på nätet genom en egen kvalitetsmärkning. 
LIFs kvalitetsmärke står för att informationen på  

läkemedelsföretagets webbsida är balanserad, sak-
lig och aktuell. Att reglerna efterföljs övervakas 
fortlöpande av läkemedelsindustrins oberoende 
granskningsinstanser. 

Titta efter symbolen nästa gång du söker information 
– det handlar om din trygghet på nätet!

LIF är branschorganisationen för forskande läke-
medelsföretag verksamma i Sverige. LIF har ca 75 
medlemsföretag vilka står som tillverkare för  
omkring 80% av alla läkemedel som säljs i Sverige. 
Läs mer om företagen och LIFs kvalitetsmärke på 
www.lif.se.

Det handlar om din 
trygghet på nätet!

LIF1004

Läkemedelsindustriföreningens Service AB/The Swedish Association of the Pharmaceutical Industry AB
Box 17608, SE -118 92 Stockholm, Tel +46 8 462 37 00 Fax +46 8 462 02 92

E-mail info@lif.se www.lif.se www.fass.se
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Här når du oss!
Redaktionen

Valter Bengtsson 
ansvarig utgivare, tf chefredaktör

valter.bengtsson@faktapress.se
08-4100 5636, 0709-560852

Sara Bengtsson
(deltid, tjänstledig)

sara.bengtsson@faktapress.se

Postadress
FaktaPress AB, Backebogatan 3 

129 40 Hägersten
Telefon 08-4100 5636

Besöksadress
Maria Bangata 6, Södermalm 

Stockholm

Prenumerationsärenden, projekt 
och kundtjänst

Annette Wallenius
annette.wallenius@faktapress.se 
FaktaPress AB, Backebogatan 3, 

129 40  Hägersten. 
Telefon 08-228203

Prenumeration inom Sverige
Ett år, 6 utgåvor, 331 kr inkl moms  

(312 kr exkl moms) 
Två år, 12 utgåvor, 662 kr inkl moms 

(625 kr exkl moms)
Ovanstående priser gäller endast inom 

Sverige. Prenumerationer till övriga 
världen (alla adresser utanför Sverige) 

kostar 607 kronor (6 utgåvor) eller 1214 
kronor (12 utgåvor).

Försäljningsställen/lösnr:
Info på www.foraldrakraft.se, klicka på 

länken för prenumeration

Annonser  Se information på vår 
webbsida www.foraldrakraft.se

 
För beställning av annons kontakta 

Frida-Louise Vikman
tel 08-4100 5637

mobil 0709-560 780
mejl: frida-louise@faktapress.se

Adress för annonsmaterial
FaktaPress AB, Backebogatan 3, 

129 40  Hägersten
E-post: info@faktapress.se

Grafisk formgivning
Mikael Nyberg, 070-787 58 53
mikael.nyberg@faktapress.se

www.nybergforlag.se

Foraldrakraft is an independent magazine 
for parents with children with disabilities or 

special needs. It is also available on the 
web at www.foraldrakraft.se. Foraldrakraft 

is published by FaktaPress AB.
ISSN 1653-9109

Ledaren 6
Nästa nummer:  
Stort tema om hjälpmedel 8
Krönika
Sören Olsson 10
Teman 2010 10
Nyheter
Tufft få assistans – nu står 
hoppet till politikerna 12
Stärkt barnperspektiv 13
Himlabadet öppnar till  

sommaren 14
Mats Melin hyllad för sitt 
skådespeleri 16
Katri Linna kämpar  
för pojke i Bromölla 16
Växande krav på att offent-
liggöra utredning 17
Funkismodeller får jobb 18
Pappa nekas rätt till  
vårdbidrag 19
Fler kan få jobb 21

Svårt sjuke Seim, 6, får 
stanna  22
Intervjun
Pär Johansson 26
Stort skadestånd till mam-
man som inte gav upp 36
Tema Bilanpassning
Pelle Kölheds bästa tips 40 
Love på cross banan 45
Tvillingmamma tvingas åka 
med en son i taget  46 

Foto omslagsbild: Conny Sillén

Helen Ekman: ”Det kändes 
som att en orkan drog fram”
Helen Ekman hade inte en aning om att hon kunde anmäla skolan för 
att hennes son inte fick tillräckligt stöd. När hon väl gjorde det var det 
”som att en orkan drog fram”. Nu krävs skolan på det största skade-
ståndet någonsin.  /s 36

Intervjun: Pär Johansson
En ung kille utan jobb och med många fördomar. Men också fylld av 
drömmar. Pär Johansson började sin otroliga resa med Glada Hudik-
teatern. I sommar har Elvismusikalen premiär i New York. /s 26 

Nio lyckade köp och en miss
Tema bil. Få har köpt och anpassat fler bilar än Pelle Kölhed. Här ger 
han sina bästa tips – och berättar om ett dyrköpt misstag. /s 40

Bilder lockar till samtal
Tema Kommunikation. Barn får ökade möjligheter att uttrycka sig och 
själva berätta med hjälp av bilder. Vi har träffat föräldrarna som deltar 
i projektet Pragma och som ligger i frontlinjen när det gäller att göra 
bildkartor. /s 54

En skola i förändring
Tema särskolan. Debatten om särskolans vara eller icke vara har 
tystnat. Nu är det ingen som ifrågasätter särskolan som egen skolform. 
Men bakom kulisserna pågår viktiga förändringar. /s 78

Guide till Almedalen
I sommar reser vi till Visby. I Föräldrakrafts 15-sidiga guide hittar du 
många bra anledningar att besöka politikerveckan i Almedalen. /s 64

30 idrotter för ditt barn
Guide idrott. Känner du till sportis? Föräldrakraft presenterar ett 
smörgåsbord av sommar- och inomhussporter. /s 92
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Innehåll
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Båten som Amanda kan 
köra själv 48
Edvin klarade teoriprovet 50
Nya heta prylar 49
Tema Kommunikation
När undervisningen blir till 
en lek  54
Bilder lockar till samtal 58
Din guide till Almedalen
Vi hjälper dig planera resan 
till Gotland 64

Ungdomsförbundens ledare 
i unik enkät 68
Tema Särskolan
En skola i förändring 78
Sommarjobbande elever tar 
emot i Almedalen 82
Idrott
Damlandslaget som satte 
Sverige på basketkartan 90
Debatt & expertsvar 98-101
Kalendariet 104

Annonstorget 103
Krönika
Linda Forshaw 106

foraldrakraft.se:
Hon lovar nya vägar till jobb för 
unga med funktionsnedsättning.

Teckenspråk för fler i skolan.

Ingrid Burman: Regeringens nya 
strategi är tandlös.

Ingen skärpning av diskrimine-
ringslagen i regeringens nya plan.

Nu kommer Jonas Helgessons 
nya bok. 

Aktuellt just nu på foraldrakraft.se

”Många som vill dö, ändrar sig.”

Vilken skola är bäst på lika värde? 
Förra året segrade Solenskolan 
(bilden), nu är tid för nya nominering-
ar.

De drömmer om att bli bäst på 
rullstolsrugby.

I sommar reser vi till Gotland.

36

Helen Ekman vägrade ge upp. Nu krävs skolan på rekordstort skadestånd.
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Ledaren

Föräldrakrafts referensgrupp ger redaktionen råd och expertis.

Anders 
Olau son, 
ordförande 
Euro  pean 
 Patients’ 
Forum

Örjan Brink-
man, general-
sekreterare, 
Handikapp-
förbunden HSO

Janne Wall-
gren, chef 
patient-
kontakter, 
Astrazeneca

Cecilia 
Kennerfalk, 
avdelnings -
chef LIF

Turid Apel -
gårdh, Svenska 
Kyrkans 
cen trum för 
handikapp-
frågor

Carl Tunberg, 
marknads- 
och utveck-
lingschef, 
Frösunda 
LSS AB

Carl Leczinsky, 
direktör, 
Hjälpmedels-
institutet

Charlotte Petri 
Gornitzka, 
Rädda Barnen

Stig Carlsson, 
generalsekre-
terare Svenska 
Handikapp -
idrottsför-
bundet

Robert 
Hejdenberg, 
vd Ågrenska

alet närmar sig och regeringen sätter fart på ett par kniviga 
frågor som hittills tycks ha varit så obekväma att man inte har 
vetat vad man ska göra med dem.

 
För det första har man skapat en referensgrupp för att få fram 
fler jobb till unga som har funktionsnedsättning. Det kan betyda 

att man äntligen tar frågan på allvar. Att man inser att de åtgärder som hittills 
tagits fram mot utanförskap har varit helt otillräckliga. 

Den nya satningen får inte stanna vid en referensgrupp. Regeringen måste sluta 
skylla utanförskapet på gamla misstag av tidigare regeringar. Det har funnits gott 
om tid att vidta åtgärder. 

Det låter lovande att Misa, Open Eyes och Handikappförbunden ingår i 
referensgruppen. Men det är oroväckande att det bara blivit en referensgrupp. 
Varför? Vilka möjligheter får gruppen egentligen att bryta utvecklingen? Hur stor 
är risken att det misslyckas och kanske slutar i fullt krig? (Som med försöket att 
samarbeta kring nya bedömningsinstrument för personlig assistans, därifrån 
tågade handikapporganisationerna ut under vilda protester.)

Ett bollplank kan säkert behövas – men regeringen borde först och främst ha 
vidtagit kraftfulla åtgärder som snabbt skapar praktik och anställningar. 

För det andra har regeringen bestämt sig för att utreda socialförsäkringssyste-
met. Det är också i sista minuten före valet. Det känslokalla bemötandet av 
personer som är sjuka eller har funktionsnedsättning måste upphöra. Problemet 
med den nya utredningen är att den inte blir klar förrän 2013. Vad tänker rege-
ringen göra åt problemen med bland annat utförsäkring idag? Att tillsätta en 
utredning räcker inte – politikerna måste omgående agera för att ohälsa inte ska 
betyda ekonomisk katastrof. 

Skulle oppositionen bättre klara frågorna om jobb, ekonomi och skola för 
personer med funktionsnedsättningar? Svårt att säga. Inte blev vi klokare när en 
ledande S-politiker på frågan om särskolans framtid svarade att ”Nu ska vi se till 
att vinna valet, sen får vi sätta oss ned och diskutera vad vi ska göra”. 

En tredje sak som borde stå högt på politikernas dagordning är skyddet för den 
personliga integriteten för utsatta grupper, till exempel unga med funktionsned-
sättningar. Nu jobbas det hårt med ”ehälsa” och digitalisering av journaler. Ökad 
säkerhet utlovas för patienterna. Tillgång till rätt information kan vara skillnaden 
mellan liv eller död. Men risken är uppenbar att skyddet för den personliga 
integriteten försvagas när journaler blir åtkomliga på datorskärmen med några 
knapptryckningar. Även inom skolans värld är integritetsskyddet för svagt för 
elever som behöver extra stöd. Information om funktionsnedsättningar och 
stödinsatser borde vara hemligstämplad från början. Här behövs en ökad debatt 
om vikten av att kombinera patientsäkerhet och integritet, innan det är för sent.  
Varför inte i Almedalen i sommar? +

En satsning som måste fortsätta

V

Valter Bengtsson, ansvarig utgivare
valter.bengtsson@faktapress.se )) RÄTT INFORMATION KAN BETYDA LIV ELLER DÖD,

MEN ÄVEN INTEGRITETEN BEHÖVER SKYDD

Omtanken Dalarna utför personlig assistans till funktionshindrade enligt 
LSS/LASS (Lagen om stöd och service/Lagen om assistansersättning) 
sedan 1994. Idag är vi cirka 400 personliga assistenter som utför assis-
tans till 70-talet brukare. Vi har kontor i Ludvika och Borlänge, men  våra 
brukare fi nns i hela Sverige.

Omtanken Dalarna är till för alla som är i behov av personlig assistans. 
VI hjälper Dig med att ta vara på Dina rättigheter enligt LSS/LASS. Dina 
 assistenter får speciell utbildning för att hjälpa Dig med just det Du 
 behöver. Assistenterna följer med Dig på de aktiviteter som Du själv  vill 
– även semesterresor. Vårt mål att uppfylla din vilja. Alla människor har 
rätt till ett värdigt liv. 

Vi har jour dygnet runt året om, för att Du och Dina assistenter ska känna Er trygga. 

Är Du/Ni förälder/anhörig eller god man/förmyndare till någon som behöver personlig as-
sistans, ring 0240-155 66 för ytterligare upplysningar. Du får personligt svar dygnet runt. 
Välkommen att kontakta oss!

Omtanken ger personlig assistans 
med brukarens behov i centrum

OMTANKEN DALARNA
www.omtankendalarna.se
Telefon 0240-155 66

omtanken helsida fk 1001 ny 01.indd   4 2009-12-22   09.25

Missa inte i Almedalen...

� Föräldrakrafts utfrågningar av ung-

domsförbundens ledare.

� Musikalen Grease i JAG:s regi.

� RBU-seminarium om assistans.

� Partiutfrågningarna i Handikapp-

förbundens tält på Skeppsbron.

� Vikten av att bara få vara förälder. 

Föreläsning med Nilian Lauberg.

� Seminarium om att vara elev med 

ADHD (Hjälpmedelsinstitutet).

� Seminarium om jämställdhet med 

Forum – Kvinnor och Funktionshinder.

� Verktygslåda i arbetet med unga med 

Asperger och högfungerande autism.

� Seminarium med Riksförbundet 

Sällsynta diagnoser och Ågrenska. +

FK_1003_s06-7_ledare_v03.indd   6 2010-05-08   14.48
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Ledaren

Nu är det bråttom att vinna röster

Omtanken Dalarna utför personlig assistans till funktionshindrade enligt 
LSS/LASS (Lagen om stöd och service/Lagen om assistansersättning) 
sedan 1994. Idag är vi cirka 400 personliga assistenter som utför assis-
tans till 70-talet brukare. Vi har kontor i Ludvika och Borlänge, men  våra 
brukare fi nns i hela Sverige.

Omtanken Dalarna är till för alla som är i behov av personlig assistans. 
VI hjälper Dig med att ta vara på Dina rättigheter enligt LSS/LASS. Dina 
 assistenter får speciell utbildning för att hjälpa Dig med just det Du 
 behöver. Assistenterna följer med Dig på de aktiviteter som Du själv  vill 
– även semesterresor. Vårt mål att uppfylla din vilja. Alla människor har 
rätt till ett värdigt liv. 

Vi har jour dygnet runt året om, för att Du och Dina assistenter ska känna Er trygga. 

Är Du/Ni förälder/anhörig eller god man/förmyndare till någon som behöver personlig as-
sistans, ring 0240-155 66 för ytterligare upplysningar. Du får personligt svar dygnet runt. 
Välkommen att kontakta oss!

Omtanken ger personlig assistans 
med brukarens behov i centrum

OMTANKEN DALARNA
www.omtankendalarna.se
Telefon 0240-155 66

omtanken helsida fk 1001 ny 01.indd   4 2009-12-22   09.25FK_1003_s06-7_ledare_v03.indd   7 2010-05-07   12.30
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Du har väl 
beställt vårt digi-
tala nyhetsbrev? 
Du får det varje 
vecka via mejl 

och det är 
helt gratis! 
Beställ på 

foraldrakraft.se
eller mejla till

info@faktapress.se

Föräldrakraft nr 4 kommer 
ovanligt tidigt i år – redan 13 
augusti. Då med årets stora 
tema om hjälpmedel.

Liksom förra året blir 
hjälpmedelstemat denna 
gång brett upplagt med 
reportage, intervjuer, pro-
duktnyheter och tips & råd. 

Vi lägger fokus på det som 
är extra efterlängtat – hjälp-
medel för fritid och lek.

Tidningen utkommer 
lägligt före höstens stora 
mässor Ett Bra Liv i 
Stockholm, Hjälpmedel 

Öresund i Malmö och 
ID-dagarna i Nacka samt 
”Le kens dag” hos Föreningen 
Furuboda respektive 
Ågrenska. Vi tipsar förstås om 
nyheter och aktiviteter på de 
aktuella mässorna, där vi 
också är på plats. 

I nummer 4 får du även ta del 
av det fullmatade programmet 
inför Föräldrakraft scenen på 
Ett Bra Liv på Stock holms-
mässan 29 sept–1 oktober.

> Även utgåvans andra 
tema är inriktat på barns 

och ungas fritid. Här 
handlar det om kulturella 
och sociala mötesplatser 
på internet och i verkliga 
livet. 

> På andra sidor i augusti-
numret möter du killarna i 
”Köping Hillbillies” i ett 
reportage lika fyllt av svett 
och starka känslor som den 
nya tv-serien.

> Europas snabbaste tjej, 
Rose-Marie Millberg, möter 
du i en stor intervju inför sin 
comeback som dragracingfö-
rare. 

> Vi räknar även med en 
rapport från Almedalen, 
precis före valet och med 
utgångspunkt från våra 
hjärtefrågor som rör barn, 
unga och unga vuxna med 
funktionsnedsättningar.

Köping Hillbillies. En är skadad sedan 
födseln, två har dykt fel, en har kraschat 
i motocross och en körde av vägen med 
motorcykeln. Fem killar som spelar 
rullstolsrugby har bestämt sig för att 
inget ska hindra dem från att leva ett 
vanligt liv. 

Leken är barns arbete, heter det. Och då kan det behövas bra hjälpmedel, som denna 
Skepps hultcykel hemma hos Emmy Hoff i Burseryd.

Europas 
snabbaste tjej. 
Rose-Marie 
Millberg berättar 
om den korta 
intensiva 
racingkarriären 
och den långa 
kampen för 
sonens överlev-
nad. Ett samtal 
om livets 
utmaningar och 
att det aldrig är 
för sent att leva 
fullt ut. Nu gör 
hon comeback 
på racingbanan.

Nästa nummer: 

Lek och fritid fokus för årets stora hjälpmedelstema

Hjälpmedel

                  Din        guide 
          till rätt      hjälpmedel

Föräldrakraft riktar fjärr-
kontrollen mot mot 
framgångssagan Tobii.

Webbsajter, mässor och varuhus. Vi visar knapparna du ska trycka på för att hitta rätt i hjälpmedelsdjungeln.

På rätt våglängd. Norrkö-ping inser värdet av att ge eleverna vad de behöver.

Fritt val fungerade över för-väntan när Nicolinas föräld-rar letade efter hjälpmedel.

Roliga TV-spel kan vara bästa träningen, visar försök i Eslöv.

Foto: H
jälpm

edelsinstitutet

# 4, 2008 FÖRÄLDRAKRAFT 51     

Dessutom: Reportage från Habiliteket. Framtiden för Fritt val. Skilda föräldrar – dubbla behov. Hjälpmedel mot dyslexi. Samt läsarnas och experternas bästa tips.

Text och foto: Sara Bengtsson
sara.bengtsson@faktapress.se

KEVIN MÅR BRA tack vare rätt hjälpmedel – se sidan 80.

FK_0904_s051-085_hjalpmedel_v09.indd   51

2009-08-14   13.07

Succén fortsätter. 
Fjolårets guide till hjälp-
medel blev en succé och 
nu är det dags igen. 
Vill du tipsa om bra 
produkter och spännande 
reportage? 
Sänd ett mejl till info@
faktapress.se redan idag!

Utgivningsdag 
13 augusti 2010.
Materialdag för annon-
ser är 23 juni 2010.

Gör klart före semestern!

Mejla åsikter och tips 
till oss på info@faktapress.se

FK_1003_s08-9_nastanr_v03.indd   8 2010-05-07   12.33



Får du den hjälp som du har laglig rätt till?
Ring oss så hjälper vi dig kostnadsfritt.

Tel 020- 30 31 00 • www.assistansia.se

Förra året hjälpte vi 112 personer som 
saknade personlig assistans till ett bättre 
liv. Tobias är en av dessa som till sist fick 
den hjälp han har rätt till efter ett beslut 
i Regeringsrätten. Det krävdes ett stort 
engagemang, envishet och djup kunskap 
om personlig assistans och de lagliga
rättigheter som finns. 

Av erfarenhet vet vi att många inte 
känner till att de har rätt till personlig 

assistans eller så har de inte kraft att 
hävda sin rätt. Om du är det minsta 
tveksam hur det är för din del så råder vi 
dig att kontakta oss. Assistansia har en 
juridisk avdelning med gedigen erfaren-
het och hög kompetens som står till ditt 
förfogande utan att det kostar dig något.

Assistansia är specialister på personlig 
assistans och Tobias är en av våra kunder. 
Läs gärna berättelsen om honom på 

www.assistansia.se. Vår vision är att alla 
har rätt till ett bra liv. Om du tycker 
att det låter intressant så är du varmt 
välkommen att höra av dig till oss.

Tobias, vinnare i 
Regeringsrätten. 
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bland inträffar livet på 
ett sätt som vi minst av 
allt har kunnat tro. Det 
överraskar. Och jag blir 
alltid lika förundrad när 
jag blir så förvånad. Det 

får mig att fundera på vad jag egentligen 
förväntar mig av livet. Vad tror jag är 
sant? Varför har jag förutsatt att en viss 
sak ska hända och varför är det ibland så 
svårt att ställa om och tänka att livet är 
helt okej även om det händer på nåt 
annat sätt än vad jag hade tänkt mig?

När jag funderar lite mer på det där 
med förväntningar om livet så tycks jag 
ofta ha en idé att jag vet bäst vad som är 
bra för mig och min omgivning. 

Men är det verkligen så?

Vet jag vad som är det bästa som kan 
hända för mig? Ibland känns det som om 
jag genom att besluta mig för vad som är 
bra och dåligt för mig och min omgiv-
ning, så stänger jag mig för möjligheten 
att låta livet få hända på ett sätt som är 
större än jag har kunnat föreställa mig.

Den tanken känns ganska svindlande. 
När jag faller in i en tillit att livet vill 

mig väl och att det som kommer till mig 
i livet är precis det som jag av någon 
anledning behöver just nu.

Den känslan är både skrämmande och 
spännande på samma gång.

För tänk om det är så att tillvaron och 
existensen låter oss möta motgångar och 
framgångar i livet allt efter vad vi själva 
just nu behöver för att utvecklas som 
människor.

Kanske är det även så att de beslut vi 
tog redan som barn präglar våra liv i dag. 
De avtryck som fastnade i oss som små 
barn av olika anledningar har skapat den 
vuxna människans begreppsvärld. Det vi 
i dag anser vara rätt och fel, bra och 
dåligt, gott och ont. Alla dessa grundläg-
gande värderingar kanske bottnar i de 
val vi gjorde som mycket små barn. 

Och om det är så, kan vi i dag välja att 
ge våra egna barn en vidgad horisont att 

växa upp i? Kanske kan vi ge dem en 
bredare plattform att stå på i sina 
framtida vuxna liv? 

Kan vi låta insikten om vår egen 
oförmåga att se in i framtiden vägleda 
oss till att bli mer kloka föräldrar?

De flesta av oss har ju egna livserfaren-
heter som vid första anblicken kan verka 
både irrationella och dåraktiga. Men 
visst är det väl så att vi ganska sällan 
ångrar det vi har gjort? Resultatet av våra 
ibland obegripliga aktiviteter där ute i 
livet behöver nödvändigtvis inte vara det 
bästa för att vi senare ska kunna se det 
som erfarenheter som fått oss att växa 
som individer. Ofta är det största 
misstaget vi gör att vi går omkring och är 
rädda för att göra misstag. 

Vi behöver alla ramla ibland. Gång på 
gång behöver vi resa oss från våra fall och 
det är endast när vi börjar hävda att vi har 
blivit knuffade som vi missar poängen 
med att ha fallit omkull. Och tänk tanken 
att det är precis samma sak med våra 
barn. Vi kanske inte kan se vad som är 
den bästa vägen för dem i livet? De måste 
få välja sina egna stigar att vandra och 
falla ner i gropar längst vägen. Det vi kan 
bidra med är att vara en människa som 
lyssnar och en famn som tröstar när 
vägen känns krokig och svår att förstå.

För mig är det en visshet: Livets storhet 
är mycket mer omfattande än vad jag 
kan föreställa mig. 

Jag vet att jag inte förstår allt i livet, 
och det finns en inbyggd vila i det. Och 
långsamt växer en tillit inom mig.

Ibland inträffar dåliga saker. Ibland 
händer fantastiska saker. Det ena 
kommer aldrig att utesluta det andra. 
Men i grund och botten har jag valt att 
tro att livet vill oss väl.

Kanske kan du välja att smaka på den 
tanken om så bara för en dag:

Livet vill oss väl.
Hur känns det?

Sören Olsson

VILKA TROR VI ATT VI ÄR?

Nummer 4, 2010 (13 augusti).
GUIDE TILL HJÄLPMEDEL.
FOKUS: FRITIDSHJÄLPMEDEL.
SOCIALA MÖTESPLATSER.

Nummer 5, 2010 (15 oktober).
IT & DATORER.
ARBETE.

Nummer 6, 2010 (10 december).
EKONOMI. SKOLA.
PSYKISK HÄLSA.

Välkommen till vår webbsajt

Nyheter, reportage & tips hittar 
du på www.foraldrakraft.se
Där kan du även beställa vårt 
digitala nyhetsbrev.

Nyheter, reportage & tips
du på www.foraldrakraft.se
Där kan du även beställa vårt 
digitala nyhetsbrev.

Vad händer i Föräldrakraft under 
2010? Vi har ögon och öron öppna för 
allt nytt som dyker upp, men har 
också en långsiktig plan för teman. 
Så här ser den ut. (Kolla in www.
foraldrakraft.se för mer uppdaterade 
uppgifter.) 

Teman på gång

I

Sören Olsson

Välkommen till vår webbsajt

”En sak är att plocka isär 
rullstolen en gång hos bilhand-
laren, en annan sak att göra 
det tio gånger om dagen. Det 
är lätt att hitta argument för en 
sak som man vill ha men inte 
behöver.”
Pelle Kölhed

>> Läs mer på tema bilanpassning, 
sidorna 40-51
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XxxxxxxxTeman på gång

Här fyller vi troligen med annonser

Aspergers syndrom – Fokus på strategier för att hantera ilska, ångest och nedstämdhet  
 
En heldag med Tony Attwood (AUS), psykolog och författare till  bl.a.  
Den kompletta guiden till Aspergers syndrom 

Tid: 11 juni 2010
Plats: AF-borgen, Lund
Pris: 1200:- ex moms.  20% rabatt för anhöriga  
OBS! Föreläsningen tolkas till svenska

Läs mer och anmäl dig på:  www.solhagagruppen.se

UTBILDNING INOM ASPERGER & AUTISM

Ett gott liv - hela livet

Våra tjänster inom LSS och SoL
 
•  Specialförskola
•  Korttidsboende
•  Barn- och ungdomsboende
•  Kolloverksamhet
•  Ledsagning

 
•  Utvecklingsboende
•  Utredning och behandling
•  Daglig verksamhet
•  Gupp- och serviceboende
•  Gruppboende, 65+

 
 
 
 
 Välkommen att kontakta oss för mer information: Försäljningschef Lasse Camehagen 

E-post: lasse.camehagen@solhagagruppen.se • www.solhagagruppen.se

I en annan del av AlmedalenVi deltar som utställare under del av Almedalsveckan, 5-8 juli
VÄLKOMMEN 

att lyssna på ett föreläsningspass med
Jeanette Johansson-Ånmark, Regionchef Syd

TEMA
”En verktygslåda i arbetet med ungdomar 
och unga vuxna med Aspergers syndrom och högfungerande autism”

C J Advokatbyrå är det naturliga valet för företag och 
privatpersoner som behöver kvalificerat juridiskt biträde 
inom LSS och LASS. Vi kan detaljerna och ser helheten. 

Välkommen att kontakta oss. www.cjadvokat.se

Stockholm
08-411 22 52

Umeå
090-13 00 96

UppSala
018-430 11 11

Boden
0921-20 89 90

Vi kan branschen
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örsäkringskassan kan in
te backa. Det slog Mag
nus Lifvendahl fast vid 
en debatt i april om de 
skärpta reglerna för be
dömning av assistans.

– Vi måste följa regeringsrättens be
slut, sa Lifvendahl som är chef för enhe
ten för sjukförsäkring och funktionshin
der.

Hoppet står till politikerna
För oroliga assistansberättigade och an
höriga står nu hoppet till att politikerna i 
Riksdagen tvingar Försäkringskassan att 
ge med sig när det gäller den nya restrik
tiva behovsbedömningen.

– När Riksdagen under våren behandlar 
propositionen om LSS är det viktigt att vi 
understryker att de ursprungliga intentio
nerna för LSS ska följas. Annars kommer 
ekonomiska överväganden och besparing
ar att få övertaget inom LSS, sa Lars U 
Gran berg, socialdemokratisk talesperson.

Även representanterna för de flesta 
övriga partier uttryckte stor frustration 
över att Försäkringskassan har börjat 
tillämpa mer restriktiva regler, utan 
riksdagsbeslut.

Försäkringskassans linje har varit att 
man egentligen inte ändrat bedömning
arna utan att bara ”förtydligat” det som 

står i 1994 års LSS, lagen om stöd och ser
vice till vissa funktionshindrade.

Plus att man har försökt jämna ut 
olikheter mellan olika landsdelar när det 
gäller behovsbedömningarna.

I praktiken har det dock genomförts 
stora förändringar vid bedömning av as
sistansbehov och många har fått assis
tansrätten nedskuren eller helt borttagen.

– Det har gått så långt att vi är livrädda 
för att öppna brev från Försäkringskassan, 
berättar en brukare.

Även politikerna, varav flera från 
Riksdagens socialutskott, vittnade om att 
Försäkringskassans nya hårda tag fått all
varliga konsekvenser.

– Försäkringskassan har gått i brä
schen för en mycket mer restriktiv be
dömning och för sekundmätningar som 
är otroligt olämpliga och kränkande, sa 
advo katen Mathias Blomberg, CJ Advo
katbyrå, som menar att kassan saknar 
stöd i lagen för förändringarna.

– Försäkringskassan har drivit fram 
förändringar, utan att vänta på beslut i 
riksdagen där det borde ha tagits.

Hänvisar till prövning
Magnus Lifvendahl bemötte kritiken med 
att hänvisa till prövningen i regeringsrät
ten, vilket han menade hade resulterat i en 
ny praxis som kassan nu följer.

– Regeringsrätten har sagt att vi följer 
spelreglerna, var Lifvendahls svar på all 
kritik.

Det svaret övertygade dock vare sig 
brukare eller politiker.

– Det är oerhört frustrerande att många 
enskilda drabbas av allvarliga inskränk
ningar trots att det inte finns något beslut 
om ändring av LSS. Regeringsrättens dom 
strider helt mot LSS, sa folkpartiets Maria 
LundqvistBrömster.

Två månader för omställning
Magnus Lifvendahl försökte mildra kriti
ken mot Försäkringskassan genom att 
meddela att man just denna dag beslutat 
om ett nytt ”allmänt råd” som innebär att 
personer som förlorar sin assistans får två 
extra månader för omställning.

– Vi struntar inte i konsekvenserna 
och vill därför skapa en mjukare över
gång, sa Lifvendahl.

Beskedet togs av Lars U Granberg som 
en bekräftelse på att Försäkringskassan 
verkligen skärpt sina riktlinjer – utan po
litiskt beslut. +

Utan handlingsfrihet? ”Vi måste följa 
Regeringsrättens bedömning och kan 
inte backa”, säger Magnus Lifvendahl, 
Försäkringskassan.

Försäkringskassan skyller på Regeringsrätten: 

Vi kan inte backa
Kommer politikerna att stoppa Försäkringskassans 
hårda linje när nya LSS beslutas av Riksdagen?

F

Careva System har tagit fram ett 
bälte med stöd från Nutek.

Bältet, som går under namnet Crossit, är 
framtaget i första hand för taxi, buss, tåg 
eller flyg. Lösningen har utvecklats av 
Careva System med stöd från Nutek och 
målsättningen har varit att utforma ett 
bälte som är universellt, det vill säga att 
lösningen ska passa så många användare 
som möjligt utan specialanpassning och 
specialtillbehör. 

Det betyder att vuxna och barn som 
har behov av stöd eller fixering ska kunna 
använda samma utrustning, säger Eva
stina Björk på Careva System.

– Det första bältet, Carevabältet, job
bade vi tillsammans med Vägverket. Vi 
vet att det är ett jätteproblem med taxi 

och färdtjänst. Nutek tyckte att det här 
var viktigt och har hjälpt oss mycket, sä
ger Evastina Björk.

I alla säten med öppning
Crossit kan monteras i alla säten som har 
en öppning mellan sits och ryggstöd.  
Bältet ska inte flyttas eller tas bort be
roen de på passagerare. Crossit utgör ett 
komplement till det ordinarie säkerhets
bältet som alltid ska användas. 

Produkten har testats av ett stort antal 
användare under hösten 2009 och kom
mer att lanseras under våren 2010 i sam
band med Hjultorget. +

Läs mer:  www.careva.se

Crossit – bältet som passar nästan alla

Frukten av ett samarbete. Nutek har 
hjälpt Careva att utveckla Crossit.>>>Mer om bilar och anpassning 

i vårt tema på sidorna 40-51

Nyheter
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MALL

Stärkt barnperspektiv inom 
 assistans från januari 2011

Ett stärkt barnperspektiv och helt ny kon
troll inom personlig assistans. Regeringen 
presenterade nyligen propositionen om 
personlig assistans och andra åtgärder när 
det gäller stöd och service till personer 
med funktionsnedsättningar. De nya reg
lerna ska börja gälla i januari 2011.

Om propositionen går igenom hos 
Riks dagen kommer det att krävas tillstånd 
för att bedriva personlig assistans. Assi
stansberättigade som själva är arbetsgivare 
åt sina assistenter blir skyldiga att anmäla 
sin verksamhet till Socialstyrelsen.

Barn ska få relevant information
Hela LSS, lagen om stöd och service till vis
sa funktionshindrade, får ett nytt barnper
spektiv. I framtiden måste barn få relevant 
information och själva få möjlighet att 
framföra sina åsikter. ”Barnets ålder och 
mognad blir avgörande för hur barnets 
åsikter ska beaktas”, skriver rege ringen.

Regeringen vill också införa register
kontroll av personal som arbetar med 
stöd och service till barn. Den som bedri
ver sådan verksamhet får inte anställa nå
gon person utan att kontrollera belast
ningsregister. +

Den nya ”knappen”
gastrostomiporten
Mini-One

Ett behagligare alternativ

08-754 00 30          www.mini-one.se

Otroligt liten med låg profi l
Fantastiskt mjuk och följsam
Effektiv mot läckage

TM

Tre gånger 
fler förlorade 
sin assistans 
under 2009
Försäkrings
kassans nya 
restriktiva 
behovsbedöm
ningar slår nu  
igenom på allvar. 
Under förra året 
tredubblades 
antalet personer 
som blev av med 
sin personliga 
assistans. Under 
2009 förlorade 
147 personer 
rätten till det 
statliga stödet  
för per   sonlig 
assistans.
Totalt betalar 
staten ut 22 
miljarder kronor i 
assistansersätt
ning och antalet 
personer som 
berörs är cirka 
16 000. +
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agom till sommarlovet 
invigs Europas mest till-
gängliga äventyrsbad –
Himlabadet i Sundsvall.

– Det är viktigt för he-
la Sverige att vi har ett 

äventyrsbad som är tillgängligt för alla, 
säger Maria Boije, informationsansvarig 
för badet.

Sundsvalls kommun hoppas att Him-
labadet blir ett av Sveriges populäraste be-
söksmål genom att vara det mest moderna 
och tillgängliga alternativet.

Besökssiffran väntas årligen uppgå till 
hela 400 000 personer, på jakt efter av-
koppling och spänning.

– Surfstreamen är det häftigaste, säger 
Maria Boije. Det är en tuff attraktion för 
de lite mer modiga och våghalsiga. Surf-
streamen kan användas av ungdomar och 
vuxna. Här surfar man på en bodyboard 
på en konstgjord våg. Det krävs övning 
och bra teknik för att klara det.

Bygget tog två år
Bygget har pågått under två års tid och i 
juni är det dags för invigning.

Smygpremiär blir det redan den 7 ju-
ni, då företaget Frösunda bjuder in per-
soner som har en fysisk funktionsned-
sättning att förhandsprova alla attrak-
tioner.

– Sundsvalls kommun har verkligen 
tänkt till när de byggt det nya äventyrsba-
det och erbjuder alla en riktig badupple-
velse, oavsett om man har en funktions-
nedsättning eller inte, säger Daniel Jöns-
son på Frösunda, som är stolt över att va-
ra Sundsvallsbo.

Äventyrsbassängen inomhus har bland 
annat grotta, vattenpist och strömmar.

Varför får just Sundsvall Europas 
mest tillgängliga bad?

– Från 2010 ska alla offentliga byggna-
der vara tillgängliga. När det nya badet 
skulle byggas ville kommunen satsa fullt 
ut och göra alla attraktioner tillgängliga, 
säger Maria Boije.

Viktigt för Sundsvall
Vilken betydelse får det som turistmål?

– För personer med funktionsnedsätt-
ning kommer detta att vara det nyaste och 
mest moderna och tillgängliga alternati-
vet. Vi hoppas på att få besökare som nor-
malt inte har möjlighet att besöka ett 
äventyrsbad. 

– Här finns något för alla. Himla badet 
erbjuder allt från äventyrsbad, vanlig 
motionssimbassäng, relaxavdelning, ett 
stort utebad med fyra pooler liksom en 
multibassäng med höj- och sänkbar bot-
ten för rehabilitering, vattenträning och 
babyssim, säger Maria Boije.

Se mer: www.himlabadet.se

Tillgängligt för vem?
Maria Boije påstår att alla offentliga 
byggnader ska vara tillgängliga från 
2010. Alla funktionshinder inräknas 
tyvärr inte i regelverket. Hörsel ned-
sättnings svårigheter brukar man 
”glömma bort”. Synsvårigheter börjar 
uppmärksammas. Mag- och tarmned-
sättningar tas inte upp i regelverket trots 
att en miljon svenskar har sådana.
Sylvia

Det låter förstås himla bra! Men än en 
gång verkar det vara så att man automa-
tiskt sätter likhetstecken mellan funk-
tionsnedsättning och fysisk funktions-
nedsättning. Det finns ju också andra 
sorters funktionsnedsättningar, till 
exempel neuropsykiatriska. Som mam-
ma till en pojke med autism upplever jag 
att dessa oftast glöms bort. Det handlar 
om att erbjuda lugnare miljöer vid vissa 
tidpunkter, till exempel genom att 
begränsa antalet besökare eller dra ner 
på ljudvolym i högtalare.
Anna

Mest tillgängliga badet 
klart till sommarlovet

I fågelperspektiv. Klart efter två år.

Himlabadet i topp i Europa

L

Spänning ska locka. Surfstream är 
häftigast på nya Himlabadet. 

KOMMENTERAT PÅ FORALDRAKRAFT.SE

”Tack vare JAG har vårt liv 
blivit så mycket bättre”
 

Personlig assistans 
sedan 1992 för oss som  

behöver beslutsstöd

När du har din assistans i JAG omfattas du av en trygghets- och kunskapsgaranti. Trygghets-
garantin innebär att du får en servicegarant som du själv väljer. Servicegaranten ser till att 
assistansen utförs på de tider och på det sätt som du vill. Den garanterar även kontinuiteten 
och kvaliteten i assistansen genom att ansvara för bemanning och att assistenterna får den 
utbildning som behövs. JAGs kunskapsgaranti innebär att alla assistenter och servicegaran-
ter får nödvändig praktisk och teoretisk introduktionsutbildning. Nya assistenter går dubbelt 
med erfarna så länge det behövs. Allt för att du ska kunna känna dig trygg med assistansen.

Brukarkooperativet JAG   Tel: 08-789 30 00   kooperativet@jag.se   www.jag.se

”Med JAG får Vilma möjlighet att göra samma saker som 
andra jämnåriga gör. Tidigare har vi inte orkat stödja 
henne i det. Vi känner att vi har blivit mer närvarande 
och glada föräldrar. Vi behöver inte längre oroa oss över 
om assistenterna ska komma. Vi lever. Det har varit en 
oerhörd vändning för oss att komma till JAG. Planen för 
2010 är att två assistenterna blir Servicegaranter, istäl-
let för oss. Då kan vi vara föräldrar. Bara föräldrar. Med 
JAG upplever vi att allt är möjligt.” 

Familjen Frécon Waller
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blivit så mycket bättre”
 

Personlig assistans 
sedan 1992 för oss som  

behöver beslutsstöd

När du har din assistans i JAG omfattas du av en trygghets- och kunskapsgaranti. Trygghets-
garantin innebär att du får en servicegarant som du själv väljer. Servicegaranten ser till att 
assistansen utförs på de tider och på det sätt som du vill. Den garanterar även kontinuiteten 
och kvaliteten i assistansen genom att ansvara för bemanning och att assistenterna får den 
utbildning som behövs. JAGs kunskapsgaranti innebär att alla assistenter och servicegaran-
ter får nödvändig praktisk och teoretisk introduktionsutbildning. Nya assistenter går dubbelt 
med erfarna så länge det behövs. Allt för att du ska kunna känna dig trygg med assistansen.

Brukarkooperativet JAG   Tel: 08-789 30 00   kooperativet@jag.se   www.jag.se

”Med JAG får Vilma möjlighet att göra samma saker som 
andra jämnåriga gör. Tidigare har vi inte orkat stödja 
henne i det. Vi känner att vi har blivit mer närvarande 
och glada föräldrar. Vi behöver inte längre oroa oss över 
om assistenterna ska komma. Vi lever. Det har varit en 
oerhörd vändning för oss att komma till JAG. Planen för 
2010 är att två assistenterna blir Servicegaranter, istäl-
let för oss. Då kan vi vara föräldrar. Bara föräldrar. Med 
JAG upplever vi att allt är möjligt.” 

Familjen Frécon Waller
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Diskrimineringsombudsman Katri Lin-
na ger inte upp kampen för pojken i 
Bromölla som inte fick välja förskola 
som andra barn. Hon överklagar tings-
rättens dom.

– Förskolan ska vara öppen för alla 
barn och anpassas efter individuella be-
hov, säger Katri Linna.

Bakgrunden är att pojkens föräldrar 
ansökte om en plats i samma förskola 
som hans storasyster. Den förskolan lig-
ger nära hemmet och skulle kännas extra 
trygg för pojken, som har en funktions-
nedsättning. Kommunen valde dock att 
mot föräldrarnas vilja placera pojken på 
en helt annan förskola med motivering-
en att där fanns ett annat barn med sam-
ma funktionsnedsättning.

Gav kommunen rätt
Nyligen beslöt Kristianstads tingsrätt att 
ge kommunen rätt i tvisten. Tings rätten ansåg att kommunen hade godtagbara 

skäl att  missgynna pojken och inte låta 
denna familj välja förskola som andra fa-
miljer.

Diskrimineringsombudsmannen har 
nu överklagat domen till Hovrätten. DO 
betonar att närhetsprincipen ska styra 
föreskoleplaceringar och att hänsyn ska 
tas till föräldrarnas önskemål. I det aktu-
ella fallet har kommunen frångått de 
principer som gäller för andra barn, häv-
dar DO.

En viktig fråga
– Det här är en viktig fråga för barn 
med funktionsnedsättning och deras 
rätt till förskoleplacering. Förskolan ska 
vara öppen för alla barn och anpassas 
efter barnens individuella behov, säger 
Katri Linna. +

Genom sitt skådespeleri i Glada Hudik-
teatern och i Icas reklamfilmer har Mats 
Melin banat väg för förändringar av 
samhällets värderingar, skriver Down-
föreningen i motiveringen till utmär-
kelsen.

Det är Mats Melin som har spelat 
Jerry i Icas reklamfilmer. Inom Glada 
Hudik-teatern har Mats spelat en av 
gangstrarna i succéföreställningen Elvis.

Han har i grunden ändrat svenska 
folkets syn på människor med Downs 
syndrom och deras möjligheter, menar 
Svenska Downföreningen.

Barnläkare får också pris
Årets Upp-pris utdelas även till Bo Erics-
son, barnläkaren som gjort mycket för 
personer med Downs syndrom.

”Bosse har gjort ett fantastiskt arbete 
som barnläkare på Astrid Lindgrens Sjuk-
hus när han förmedlat sin tro på männis-
kans resurser till barn och föräldrar”, skri-
ver föreningen i prismotiveringen.

På Downs syndromdagen
Det är andra året som Svenska Down-
föreningen delar ut Upp-priserna. Det hela 
sker samtidigt som den internationella 
Downs syndromdagen firas. Evenemanget 
ägde rum i mars i Stockholm och medver-
kade gjorde bland annat författaren och 
Föräldra kraftkrönikören Sören Olsson, 
som kon ferencier, och Cirkus Cirkör.

Läs mer: Svenska Downföreningens 
webbsajt finns på 
www.svenskadownforeningen.se

Hyllad. Mats 
Melin spelar 
Jerry i Icas 
uppmärksamma-
de filmer. 
Foto: Ola Elmquist.

Hyllad för skådespeleri 
som river fördomar
Hela Sveriges praktikant, Mats Melin, fi ck nyligen utmärkelsen 
 ”Upp 2010” av Svenska Downföreningen.

Hon ger inte upp kampen för pojken i Bromölla
Diskrimineringsombudsmannen 
Katri Linna överklagar tingsrät-
tens beslut att ge kommunen 
rätt att missgynna pojken.

Ger sig inte. För skolan ska vara 
öppen för alla, säger Katri Linna. 

 

RIKSKOOPERATIVET 
BLÅ ASSISTANS
En ideell, brukarstyrd förening, utan 
vinstintresse,  med erfarenhet 
av personlig assistans sedan 
1994. Du kan bo var som 
helst i vårt avlånga land eftersom 
vi arbetar rikstäckande. Du når oss 
på telefon 044-781 51 55 eller 
på info@rikskooperativet.m.se  

Läs mer om oss på 
www.rikskooperativet.m.se 
eller på www.assistansval.se

”Förskolan 
ska vara 
öppen för 
alla och 
anpassas 
efter 
individuella 
behov.” 
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Nu är vi valbara  
även i Stockholm!

LSS Barn & Ungdom
Med livskvalitet i fokus

Sollentuna Dagliga Verksamhet
En verksamhet där individer ges möjlighet att 
lyckas och förutsättningar att växa.

Vill du veta mer? www.solom.se •  08-579 214 47

issnöjet hos handikapp
rörelsen med regeringen 
är större än på länge. Nu 
går organisationerna till 
samlad attack med krav 
på att den utlovade 

skärp  ningen av diskrimineringslagen för
verkligas.

I slutet av förra året blev regeringens 
utredare Hans Ytterberg klar med rap
porten till regeringen.

De 830 sidorna har aldrig offentlig
gjorts eller sänts på remiss, men i en inter
vju med Föräldrakraft sa Hans Ytterberg 
att han trodde att handikapprörelsen ha
de anledning att vara nöjd ”om det jag fö
reslagit i utredningen står sig”.

Återkommer med förslag
I en debattartikel i januari skrev folkhäl
sominister Maria Larsson att regeringen 
”återkommer med ett förslag under för
sta hälften av 2010”.

När regeringen i början av april pre
senterade sin strategi för framtidens 
handikappolitik fanns dock inget förslag 
om skärpt diskrimineringslag, utan bara 
några få ord om att ”frågan bereds”.

Handikapp organisationerna kräver 
nu att regeringen offentliggör Hans Yt
ter bergs utredning om skärpt diskrimi
neringslag.

– Vi kan bara spekulera om varför 
den hålls hemlig. En inte alltför vågad 
gissning är att innehållet inte faller re
geringen i smaken, därför att utredaren 
föreslår att bristande tillgänglighet 
mycket väl kan ingå i en samlad diskri
mineringslag, heter det i ett öppet brev 
till regeringen. +

Missnöjet jäser: 

Offentliggör utredningen! 

M

Ökat 
tryck 
på Maria 
Larsson.  
Maria Johans
son (nederst), DHR, 
och flera andra företrä
dare för handikapprörel
sen kräver att Hans Ytter
bergs utredning offentliggörs. 

” Vi kan bara 
spekulera om 
varför den hålls 
hemlig.”

Nyheter
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hoppingcentrumet 
Forum Nacka blev först i 
Sverige med att på allvar 
satsa på modeller som 
har funktionsnedsätt-
ningar.

– Modellerna representerar en stor 
och viktig del av våra besökare och kon-
sumenter, säger centrumchefen Mikael 
Wallner.

Shoppingcentrumets chef är självkri-
tisk till hur Forum Nacka och andra 
centra har sett på konsumenter med 
funktionsnedsättningar.

– Dessa konsumenter har inte synlig-
gjorts tillräckligt mycket i den här typen 
av sammanhang, varken av oss eller av 
våra kollegor i detaljhandeln, säger Mi-
kael Wallner.

Det ovanliga är att modellerna från 
Funkisbyrån är helt integrerade i den 
”vanliga” modevisningen: de visar kläder 
från butikerna, stylas och får samma er-
sättning. De kommer heller inte att fram-
träda under någon särskild paroll.

Funkisbyråns projektledare Lou 
Rehn  lund hyllar Forum Nackas initiativ 
och hoppas att fler ska våga följa efter.

– På åttiotalet började man inkludera 
människor med utomnordiskt utseende i 
media. Idag är det en självklarhet för de 
flesta. På samma sätt behöver man tänka 
när det gäller personer med funktions-
nedsättningar, säger Lou Rehnlund. +

På riktigt. Forum Nacka har insett värdet av funkismodeller. 

Forum Nacka först 
med funkismodeller

S

Fakta Funkisbyrån 
En modellagentur för människor med funktionsned-
sättningar. Det är ett ideellt projekt som finansieras av 
Allmänna arvsfonden. Syftet är att förändra mediebil-
den och vidga begreppet mångfald. Bakom 
Funkisbyrån står den ideella organisationen JAG. 
Källa: www.funkisbyran.se

”Modellerna 
represente-
rar en stor 
och viktig 
del av våra 
besökare.”

För de flesta är det en själv-
klarhet men för några en 
omöjlighet utan rätt hjälp.

Vi ger möjlighet till rörelse, 
frihet och självständighet till 
dem som behöver det bäst, 
när rörelse är livsviktigt!

Träffa oss på “Leva & Fungera” på
Svenska Mässan i monter C05:34i monter C05:34i monter
där vi har Sverigepremiär för Innowalk
en ny, unik produkt för ett liv i rörelse.

Vi är
skapade 
för rörelse!
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Nyheter

Nytt LSS-boende i Lidköping
Gryning Vård AB är landets största företag inom HVB och erbjuder ett brett, varierat och  
kundanpassat vårdutbud för barn, ungdomar, familjer och vuxna missbrukare. Gryning driver 
behandlingshem, familjehem och öppenvårdsverksamheter och har cirka 35 verksamheter belägna 
inom Västra Götalands län. Bolaget är kommunägt och drivs utan vinstsyfte.

Gryning startade i början av 2007 ett nytt boende för ungdomar i åldern 16-21 år 
med funktionsnedsättningen Asperger syndrom/högfungerande autism. 
Boendet är beläget i centrala Lidköping och omfattar fem nyproducerade lägenheter, 
gemensamhetsdel och personalutrymmen.

Vi vänder oss till ungdomar på väg ut i vuxenlivet. Vi arbetar utifrån ett helhets- 
perspektiv och tar till vara/satsar på ungdomens starka sidor och intressen. 
På boendet får ungdomen en pedagogisk arbetsplan. Denna upprättas tillsammans 
av ungdomen, föräldrar, biståndsbedömare och Kinnegatans personal, där vi utifrån 
funktionshindret/personlig mognad sätter upp mål som utvärderas kontinuerligt. 
Det kommer att finnas personal dygnet runt på Kinnegatan.

Personalen är utbildad i pedagogiskt arbetssätt och erhåller extern handledning. 
Vi har lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar med social problematik och kan 
ge stöd till ungdomar och familjer i sådana frågor. De flesta har även genomgått 
familjeterapiutbildning.

Vill du veta mer?
Hör av dig till

Lisa Ohlsson, enhetschef
Tfn 0510-20488 eller mobil 070-208 31 80                                                                            

 Annika Strid, Grynings placeringskonsulent
Tfn 031-7037348 eller mobil 0705-145507

Gryning Vård AB,  Box 5154,  Gårdavägen 2,  402 26 Göteborg,  Tel: 031-703 39 50, Fax: 031-703 73 49 www.gryning.se

Gryning Vård har två LSS-enheter 
med inriktning mot neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar inom autism-
spektrum, t ex Aspergers syndrom och 
högfungerande autism.
Claesborg i Skövde tar emot pojkar 
11–16 år med behov av individuellt 
anpassad skola. Ann-Cathrin Åsberg 
0500-48 78 50.
Kinnegatans träningsboende i Lid -
köping tar emot ungdomar 16–21 år. 
Lisa Ohlsson 0510-204 88.
Grynings placeringsfunktion: Annika 
Stridh 031-703 7348 eller 0705-14 5507.

Gryning Vård AB ägs 
gemensamt av 
kom munerna i Västra 
Götalands län och är ett 
av Sveriges största 
vårdföretag. Gryning 
drivs inte i vinstsyfte. 
Eventuella överskott 
används för att utveckla 
verksamheterna.

www.gryning.se

Vi satsar på unga!

gryning_fk1002.indd   4 2010-03-02   15.20

en frånskilda pappan 
som nekats vårdbidrag 
har inte blivit könsdis
kriminerad. Det beslöt 
Stockholms tingsrätt på 
tisdagen.

Rätten menar alltså att Försäk rings
kassan gör rätt som betalar hela vårdbi
draget till mamman, trots att sonen vår
das lika mycket av pappan.

Sonen har en funktionsnedsättning 
som ger rätt till vårdbidrag för den extra 
tillsyn och vård som föräldrarna måste 
utföra i hemmet.

Folkbokförd hos mamman
Förklaringen till att det är mamman som 
får hela vårdbidraget är att sonen är folk
bokförd hos henne.

Eftersom föräldrarna inte bor tillsam
mans valde Försäkringskassan att betala 
bidraget till den förälder där pojken är 
folkbokförd.

Diskrimineringsombudsmannen Kat ri 
Linna har krävt ett skadestånd på 100 000 
kronor till pappan för köndiskriminering. 
Och DO är inte nöjd med tings rättens ut
slag.

– Att låta barnets folkbokföringsadress 
avgöra vilken förälder som får vårdbidra
get är missgynnande mot män. Merparten 
av barn till separerade föräldrar är folk
bokförda hos sin mamma, även de som 
bor växelvis hos båda föräldrarna.

– Barn har rätt till båda sina föräldrar, 
därför måste pappor och mammor ges li
ka möjlighet att ta hand om sina barn. 
Försäkringskassans tillämpning av folk
bokföringskriteriet gör pappor i praktiken 
till andrahandsföräldrar, säger diskrimi
neringsombudsmannen Katri Linna. +

Pappan har inte  
rätt till vårdbidrag
DO och tingsrätten har skilda uppfattningar

D
”Att låta bar-
nets folkbok-
föringsadress 
avgöra vilken 
förälder som 
får vårdbidra-
get är miss-
gynnande 
mot män.” 

Läs kommenta-
rer till artikeln på
foraldrakraft.se

KOmmeNterAt!

Allt det senaste för dig som gillar liv och rörelse.

Vad sägs om en hel mässa med inspiration till hur du på egen 
hand kan berika ditt liv? Nya och smarta hjälpmedel. 
Högaktuella föreläsningar och seminarier om 
hjälpmedel, assistansfrågor, boendefrågor och 
anhörigfrågor. Inspirerande matlagningstips. 
Massor av information. 

Välkommen att bli uppdaterad på 
Stockholmsmässan 29 september-1 oktober. 

Läs mer på www.ettbraliv.com

✓

inspiration och teknik som 
övervinner funktionshinder

Vad sägs om en hel mässa med inspiration till hur du på egen 
hand kan berika ditt liv? Nya och smarta hjälpmedel. 

Stockholmsmässan 29 september-1 oktober. 

I samarbete med: Anhörigas Riksförbund, Dietisternas Riksförbund, 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Föräldrakraft, Hjälpmedelsinstitutet, 
Karolinska Institutet, Kommunal, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, 

Rekryteringsgruppen, PRO, RTP-S, SPF och Vårdföretagarna.

✓
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     Ingen kan allt men 

alla kan 
         något!

Sommaren närmar sig med stormsteg. Ett långt härligt sommarlov väntar. 
För en del blir det dags att byta skola till hösten & för andra innebär det att 
skolan har ringt ut för sista gången. Carema Care erbjuder en stor variation 
av individanpassad daglig sysselsättning och skola.

På våra skolor erbjuder vi en helhetslösning för elever 
med diagnos inom autismspektrat från förskola till 
gymnasiesärskola i nya fräscha och specialanpassade 
lokaler. 

Alla våra medarbetare har en bred kompetens och 
erfarenhet. I små individanpassade klasser med hög 
personaltäthet möter vi eleverna efter deras behov 
genom hela den lärande processen. För oss är elevens 
förmåga till självständighet och kommunikation alltid  
i fokus. Tillsammans ser vi möjligheter och guidar 
eleven till ett meningsfullt vuxenliv.

Vi har många arbetsplatser med olika inriktning. Bland 
annat har vi verksamheter där vi arbetar med musik och 
bild, återvinning/ renovering av möbler och butiks- 
försäljning, vaktmästeri och arbete i äldreomsorg. Vi 
erbjuder även stöd och hjälp för att kunna skaffa sig 
praktikplatser och arbetslivserfarenhet ute på den 
öppna arbetsmarknaden. Oavsett intresse vill vi att du 

som arbetar hos oss ska trivas på jobbet och vara stolt 
över ditt arbete. Du får alltid individuellt stöd och  
möjlighet att utvecklas och lära dig arbetsuppgifter  
på det sätt som passar just dig i din egen takt. 

Vi fokuserar på dina styrkor, förmågor och din talang.

Ingen kan allt men alla kan något!

Carema Care är ett av Sveriges ledande företag inom omsorg. Vi ger stöd, service, vård och omsorg till äldre människor samt till personer med 
funktionsnedsättning, missbruksproblem eller psykiska sjukdomar. Vi utvecklar omsorgen med kvalitet och nytänkande. Carema Care finns i hela 
Sverige samt i Norge

Kontakta oss gärna

Om du vill veta mer om våra skolor och dagliga verksamheter 
är du varmt välkommen att ta kontakt med oss. Vi tar gärna 
emot både studiebesök och praktikanter!

Kontaktperson skola: Helena Söderqvist Lönnblad, 
0733-77 53 12, helena.soderqvist@carema.se

Kontaktperson daglig verksamhet: Anna Wallentin, 
0733-77 53 00, anna.wallentin@carema.se

www.caremacare.se

HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS
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Förbundet för antroposofisk  
läkepedagogik & socialterapi  
– boende, utbildning & arbete.

Vi värnar om personer  
med funktionsnedsättning  
och vill presentera våra  
fantastiska verksamheter  
för barn, ungdomar  
och vuxna.  

För mer inspiration och 
information besök 
www.värna.nu

ånga personer som idag 
har daglig verksamhet 
kan få jobb på den öpp
na arbetsmarknaden.

– Mellan sex och sju 
procent av de som vi ger 

daglig verksamhet får jobb, säger Stefan 
Lahti, vd för Misa AB.

Det kan jämföras med Socialstyrelsens 
bedömning att mindre än en procent 
normalt sett får anställning.

Stefan Lahti tror att andelen 
som får jobb på den öppna ar
betsmarknaden kan ökas yt
terligare.

– Minst 10 procent, antagli
gen fler, kan gå till anställning 
eller eget företagande, säger 
Stefan Lahti.

Det finns alltså lyckade ex
empel, där mångdubbelt fler 
får jobb. 

– Vi skapar årligen mellan 
250 och 300 praktikplatser till 
personer som har daglig verk
samhet. År 2009 lyckades vi 
stödja 24 personer till att få en 
anställning på den öppna ar
betsmarknaden och lämna 
daglig verksamhet. Det innebär att cirka 
sju procent av de personer vi ger daglig 
verksamhet kommer till anställning, sä
ger Stefan Lahti.

Vad är det som gör att ni lyckas ord-
na jobb till mångdubbelt fler än inom 
daglig verksamhet generellt?

– Det krävs att man har en stark tro på 
det man gör och att man verkligen foku
serar på arbete och anställning. För att 
lyckas krävs välutbildad personal som 
jobbar med evidensbaserade metoder.

– Det är bättre att träna på ett jobb på 

en arbetsplats än att göra det på en ”trä
ningslokal”. De typer av förberedande 
jobb träning jag sett har en tendens att bli 
en inlåsningseffekt i sig. Snabbt ut på en 
riktig arbetsplats alltså.

– Att som många kommuner gör öppna 
caféverksamhet har flera problem. Risken 
finns att man inte vill släppa deltagarna till 
riktiga jobb eftersom ”bullarna måste ju 
bakas”. Då tappar man snabbt fokus på att 
hitta ett jobb på öppna arbetsmarknaden.

Hur vanligt är det att man 
arbetar lika framgångsrikt 
som ni med daglig verksam-
het inriktad på anställning?

– Jag har letat men inte fun
nit någon annan verksamhet i  
landet som når dessa resultat. 
Det hade varit kul att finna 
dem, antagligen skulle vi kun
na lära mycket av varandra.

Hur kommer daglig verk-
samhet att utvecklas?

– Antalet personer med 
daglig verksamhet har ökat 
från 20 000 till 28 000 sedan år 
2000. Ökningen kommer att 
fortsätta eftersom antalet elev
er i särskola ökar.

– Det finns ett avgrundslikt hål mel
lan skola/särskola och arbetsliv. So cial
försäk ringsministern besökte Misa ny
ligen och berättade att hennes nästa 
stora fokus kommer att vara att att 
överbrygga detta hål. 

– Från och med år 2012 kommer fler 
personer att lämna arbetsmarknaden än 
antalet som kommer in i den. Alla kom
mer alltså att behövas i framtiden. Därför 
är det extra viktigt att vi äntligen omfo
kuserar daglig verksamhet till att bedri
vas ute i samhället, säger Stefan Lahti. +

Många fler. 
Andelen personer 
som kan gå från 
daglig verksamhet 
till anställning kan 
tiodubblas, anser 
Stefan Lahti, vd 
för Misa AB.

Fler vägar till arbetslivetUnga med funktionsnedsättning ska få fler vägar till arbetslivet. Den 26 april gick startskottet för en satsning från socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrs son, som har tillsatt referensgruppen ”En aktiv framtid”. I den nya referensgruppen ingår företag som Misa, projektet OpenEyes och organisationer som  Handikappförbunden. +

”Tio gånger fler kan få jobb”
Nya vägar från daglig verksamhet till anställning

M

HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS

Nyheter
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exårige Seim, som har 
svår epilepsi, får stanna i 
Sverige tillsammans med 
sin mamma. I april kom 
beskedet från Migrations
ver ket att avvisningen 

stoppas. Detta tack vare bland annat John 
Persson, pensionerad rättschef i Hede mo
ra, och journalisten Kata rina Nyberg.

Överraskande besked
Beskedet blev en glad överraskning efter
som de flesta inte vågade hoppas att det 
skulle gå att rucka på beslutet. Tidi gare 
överklaganden hade varit förgäves.

Anledningen till att avvisningsbeslutet 
ändå upphävdes var att publicitet kring 
fallet hade skapat nya risker för Seims 
mamma Tirhas.

– Om hon skulle tvingas att återvända 
till Eritrea skulle den kritiska publiciteten 
kunna innebära att hon skulle fängslas av 
regimen i hemlandet. Det är därför hon 
nu fått permanent uppehållstillstånd, sä
ger Katarina Nyberg, den frilansjourna
list som först uppmärksammade medier
na på utvisningsfallet.

Via Asylkommittén
Katarina Nyberg fick kännedom om 
Seim och Tirhas genom sitt engagemang 
i Asylkommittén i Hedemora.

– När jag fick höra talas om mamman 
och pojken blev jag upprörd. Seim har 
svår epilepsi och hans mamma är krigs
skadad, men trots det skulle de utvisas, 
berättar Katarina Nyberg.

Hon kontaktade flera tidningar för att 

få dem att uppmärksamma situationen 
men intresset var svalt. Det blev ett repor
tage i tidningen Dagen. Och Katarina skrev 
själv ett inlägg på sajten News mill. Därefter 
nappade Expressen på historien.

När medierna väl fick upp ögonen såg 
det ut att vara för sent att ändra på myn
digheternas beslut.

– Det hade redan varit uppe i alla in
stanser. Domstolarna hade sagt nej, de 
humanitära skälen ansågs inte vara till
räckligt starka, berättar Katarina.

Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté (SHIF/SPK) administrerar och organiserar
idrott för personer med rörelsehinder, synskador och utvecklingsstörning.

www.handikappidrott.se
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John ingrep i sista stund

Nu får svårt sjuke 
Seim, 6, stanna

S
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vÄLJ RÄTT
Nästan allt är möjligt idag.

Passa på att se och prova våra olika styrsätt på rullstol och i bil.

“Hjultorget” - Stockholm, Kistamässan 2-3 Juni.

www.permobil.se.permobil.se.

STyR din daToR diRekT fRån RuLLSToLen

PeRfekT JoySTick föR 
den LiLLa handen

anPaSSa STyRSÄTT i 
din biL efTeR behov

Rullstolar •  Bilanpassning • Kommunikationshjälpmedel

Då gjorde dock John Persson ett sista 
försök att rädda mamman och pojken.

–  John har stöttat jättemycket och bli-
vit som en extra morfar för pojken. Han 
sände in en helt ny ansökan till Migra-
tionsverket, där han hävdade att publici-
teten innebar att en helt ny situation ha-

de uppstått i frågan, berättar Katarina 
Ny berg.

– John hade små förhoppningar, sa 
han själv, men det var värt ett försök, 
berättar Katarina Nyberg, vars kamp 
för att skapa publicitet blev avgörande 
för utgången. +

Lyckligt slut. Pensionerade rättschefen John Persson gjorde ett sista försök att 
stoppa avvisningen – och lyckades. Nu kan Tirhas och Seim andas ut.  
 Foto: Katarina Nyberg. 

Mamman soldat som tonåring
� Som tonåring var Tirhas soldat i den 
eritreanska befrielsearmén. Vid ett 
etiopiskt luftangrepp skadades hon 
svårt, miste vänster fot, förlorade höger 
öga och skadade höger arm. Hon 
drabbades av kallbrand och benet 
amputerades ovanför knäet.
� Sonen Seim föddes i 
mars 2003. Vid nio 
månaders ålder började 
han krampa. Han fick 
ingen specifik diagnos 
men Tirhas förstod att 
det måste vara epilepsi.
� Senare, efter neuro-
logisk utredning på Falu 
lasarett, fick Seim 
diagnos. Han har 
svårbehandlad epilepsi. 
Enligt en utredning har 
han också en kraftig 
utvecklingsförsening.
� 2004 var Tirhas fängslad. Vid en 
bevakad permission fick hon besöka 
Seim på ett sjukhus i Asmara. Med hjälp 
av mutor lyckades de fly till Sudan. 
Seims pappa är fängslad i Eritrea.
� När Tirhas i mars 2005 kom med sin 
son till Sverige ansökte hon genast om 
asyl, men fick avslag. +

Katarina 
Nyberg var 
den första 
journalisten 
som upp-
märksamma-
de fallet.

Nyheter
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”Jag var inte så gammal när jag var med på 

den första Solskensveckan på Furuboda. Senare var jag 

med på musikkursen Sound&Action. Musik, rytm, dans 

och gemenskap. Det är något särskilt med somrarna på 

Furuboda! 

I fyra år gick jag mediaprogrammet på Riksgymnasiet i 

Kristianstad. Det passade mig bra för jag är intresserad av 

datorer, bild och form. Efter sista läsåret valde jag att söka 

till Furuboda Folkhögskola Allmän kurs med omvärldskun-

skap. Förutom basämnena matte, svenska och samhälls-

kunskap så ägnade vi tid åt att prata om nyheter och om 

framtiden. 

Jag fick träna på att samspela med andra, framföra 

mina åsikter och fatta egna beslut. Efter något år valde 

jag att byta kurs. Jag gillar musik och i Musikverkstan fick 

jag spela och sjunga tillsammans med andra.

tiden på folkhögskolan gjorde att jag fick många 

från furuboda till ett självständigt liv

”Jag har ställt ut på konstrundan tre år 
i rad nu och i år sålde jag alla tavlor.”

  

www.furuboda.se

Tiden på Furubodas folkhögskola gav mig många nya vänner, berättar Ghada Mettou.                                                          Foto: Daniél Tejera

fakta om furuboda:

•	 Ideell  förening med ca 3500 medlemmar.

•	 Grundat 1960.

•	 Folkhögskola med långa och korta kurser.

•	 KompetensCenter driver projekt med funktionshinder-
frågor i centrum.

•	 Arbetsmarknad rustar unga för utbildning och jobb.

•	 Furuboda Assistans är privat assistansanordnare för 
dig med personlig assistans. 

•	 Mer information på www.furuboda.se

nya vänner. De som inte går i ens egen kurs träffar man 

på kvällarna över en fika eller ett sällskapsspel. Man lär 

känna varandra bra när man bor tillsammans på inter-

nat. Vi var några stycken som var med i Furuboda IF och 

tränade på fritiden. För min del blev det mycket boccia 

och jag tävlade en del bland annat i Malmö.

nu bor Jag i en egen lägenhet i Kristianstad. Mitt 

intresse för bild och form har gjort att jag börjat måla.   

Jag har ställt ut på konstrundan på Österlen vid påsk 

tre år i rad nu och i år sålde jag alla tavlor och fick nio 

beställningar! 

Att måla gör mig glad och avslappnad, men jag vill 

fortsätta ha det som hobby. Kanske kan jag hitta ett 

jobb med media eller datorer, det tycker jag om.

ghada mettou

furuboda uppslag fk 1003.indd   1-2 2010-04-23   14.34

HELA DETTA UPPSLAG ÄR EN ANNONSHELA DETTA UPPSLAG ÄR EN ANNONS
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Pär Johansson har all anledning att vara 
glad. För inte så länge sedan var han en ung 
kille utan jobb och med många fördomar. 
Drömmar hade han också gott om – och så 
började en otrolig resa fylld av dramatik, sorg 
och glädje. Nu är Glada Hudik-teatern på 
väg till Broadway och snart påbörjas inspel-
ningen av en biofilm.

N
Text: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se

Glade Pär
ågon har sagt att den 
kom mande biofilmen 
om Glada Hudik-teatern 
kommer att ta hem en 
Oscarsstatyett. Visst lå-
ter det otroligt.

Men Glada Hudik har överraskat förr. 
Lika otroligt var det, när teatern skapades 
för 14 år sedan, att detta gäng av ”utveck-
lingsstörda och normalstörda” teaterar-
betare skulle spela på Cirkus i Stockholm 
och sälja tiotusentals biljetter.

Steget från Hudiksvall till Cirkus var 
en milstolpe.

– Ett kamikazeuppdrag. Jag skrev ett 
avtal för tio miljoner kronor utan att ha 
finansiering eller några sponsorer, säger 
Pär Johansson.
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Pär har hela tiden haft högtflygande 
mål för teatern. Men också insett att den 
kommunala regin ibland satt gränser och 
att teatern därför behövde förstärka eko-
nomin på annat sätt.

Behövdes stora resurser
Det behövdes sponsorer med riktigt sto-
ra resurser, och Pär lyckades övertyga 
två av Sveriges största koncerner, ICA 
och Erics son.

Fram till idag har Ericsson köpt svind-
lande 12 000 biljetter till musikalen Elvis.

– Ericsson anser att det är en av de ab-
solut bästa sponsringsevenemang man 
någonsin gått in i. De har jobbat med 
värdegrunden i många år, det här gav ett 
kvitto på att det fungerar i verkligheten.

Samarbetet med ICA har nu fått ett 
ännu mer konkret innehåll sedan ICAs 
koncernchef Kenneth Bengtsson fått idén 
att anställa personer med utvecklings-
störning till de egna butikerna. 

– Det var som att slå huvudet på spi-
ken. Många av de utvecklingsstörda jag 
jobbar med älskar monotona jobb. Det är 
bättre att få vara duktig på att ställa upp 
burkar rakt i en hylla, än att inte få något 
jobb alls.

– Förr tillät vi utvecklingsstörda att ha 
den här typen av jobb på företagen, det 
var inte så produktivt men det var det so-
ciala kitt som höll ihop människor på en 
arbetsplats. Idag finns inte dessa medar-
betare kvar, istället måste vi åka på team-
building för att få ihop gänget.

– Vi såg de här kopplingarna och därför 
startade vi projektet ”Vi kan mer” inom 
ICA. Ambitionen hos ICA är att anställa 
minst 500 utvecklingsstörda i butikerna.

Pär och ICA-ledningen var säkra på 
succé för projektet. Men uppmärksamhe-
ten från tidningar och teve blev inte alls så 
stor som man räknat med. 

– Vi hade ju hoppats på en livlig debatt 
om utanförskap och integration.

Med Jerry kom genomslaget
Så skapades Jerry i ICAs reklamfilmer.

– Vilket genomslag det blev när Jerry 
kom! säger Pär.

Den stora uppmärksamheten berodde 
delvis på att ICA-Jerry genast blev kon-
troversiell.

Glade Pär
Foto: Johanna Syrén Inspiratör. En av Sveriges 

hetaste föreläsare i aktion.

Sticker ut. Många i teatergruppen känner 
samhörighet med Elvis som också 
var annorlunda på många sätt.

>

Foto: Johanna Syrén

Foto: Johanna Syrén

Från Hudiksvall till The Big Apple
För 14 år sedan arbetade Pär Johansson på 
dagcentret i Hudiksvall och kläckte idén om att 
starta en teatergrupp. Den första föreställning-
en 1996 hette Tomtar på rymmen. 1999 kom 
publikgenombrottet med Indianer i djungeln i 
samarbete med Folkteatern Gävleborg. När 
musikalen Elvis hade premiär hösten 2005 
slogs dock alla publikrekord i Hudiksvall. I 
sommar åker teatergänget till New York för att 
sätta upp Elvis för den amerikanska publiken.

Intervjun
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Vill få andra att växa
� Namn: Pär Johansson.
� Ålder: 40 år.
� Familj: Mina barn Hannes och 
Elsa.
� Bostad: Hus i Hudiksvall.
� Fritid: Barnen & travhäst!
� Bakgrund: 
Fotbollsgymnasium och natur-
vetenskaplig linje.
� Det här vill jag ändra på: 
Fördomar!
� Drivkraft: Att få människor att 
utvecklas, att ta fram de egen-
skaper de är bra på. En männis-
ka som får vara duktig växer.
� Svagheter: Otålig. Vill se 
resultat fort. Jag kan vara för 

snäll och för generös. Det är 
svårt att luta sig tillbaka 

och vara nöjd, jag vill 
hela tiden vidare mot 
nya mål.

Jerry-debatten var viktig. Pär Johansson anser att jobbet mot fördomar måste fortsätta. Foto: Johanna Syrén

En grundskola i Täby Kyrkby som vänder sig till elever som har extra stort behov av stöd.

Mellansjö skola

För mer information kontakta:
Enhetschef
Anders Claesson  
Mobil: 076-7611819   
Tfn växel: 08-768 20 00   
a.claesson@enigmaomsorg.se www.enigmaomsorg.se

• Skräddarsydd pedagogisk planering
• Tydliggörande pedagogik
• Hög personaltäthet
• Träning i sociala situatioer
• Aspergerklasser och små undervisningsgrupper
• Lugn och naturnära miljö
• Egen musikstudio, gymnastiksal och träslöjd

Vår målsättning är att varje elev ska lyckas i sitt skolarbete och få en bättre självkänsla.
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Intervjun

– 80 procent tyckte att det var en bra 
satsning men 20 procent tyckte att det 
var åt helvete, säger Pär Johansson.

Men Pär tog kritiken med ro. 
– Det var samma reaktioner när vi 

startade teatern 1996, berättar han.
Samtidigt tycker han att debatten i sig 

själv var viktig.
– Den visade att jobbet mot fördomar 

måste fortsätta och aldrig får sluta.

254 000 medlemmar
Idag har Mats Melin, skådespelaren bak-
om ICA-Jerry, 254 000 medlemmar  i en 
Facebookgrupp på nätet.

– Vi fick också igång debatten på allvar 
i tidningar, teve och radio. De förståsig-
påare som tyckte att reklamen var helt åt 
skogen blev knäpptysta när de insåg vad 
som låg bakom.

Reklamfilmerna med Jerry anmäldes 
av flera olika personer till reklam om-
buds mannen för påstådd diskrimine-
ring. Men reklamen friades.

– Reklamombudsmannen tyckte tvärt-
om att det var bra att reklamen lyfte fram 
människor med utvecklingsstörning, be-
rättar Pär Johansson.

– Många säger att ICA gör det här 
bara för att få goodwill. Självklart får 

man goodwill, men detta ligger djupare 
än så, säger Pär Johansson som samti-
digt uttrycker förståelse för att det kan 
vara svårt att ställa om attityder och 
tänkesätt. 

– Jag tycker att handikapporganisatio-
nerna har varit lite för pretentiösa. Om 
man säger fel ord blir man nästan sågad. 
Man kan inte skicka ut broschyrer om 
handikappanpassning och tro att alla ska 
förstå. Man måste mötas och få veta hur 
allt fungerar, resonerar Pär.

Någon dag tidigare hade Pär mött en 
ICA-handlare som uttryckte den föränd-
rade attityden så här:

– Jag trodde de här människorna led 
av Downs syndrom, men tänk vilka för-
domar jag haft! Nu har jag övervunnit 
mina fördomar, min personal har blivit 
gladare och kunderna mer hjälpsamma 
bara för att jag har anställt två killar med 
Downs syndrom. 

Det är det här resultatet Pär och hans 
medarbetare vill uppnå.

Vilka faktorer har varit avgörande 
för Glada Hudik-teaterns framgångar?

– Det grundläggande är att vi har vänt 
på den vanliga synen. Man måste inte vara 
duktig på allt, utan det räcker med att vara 
duktig på en sak. Ta fram det som är bra.

– En annan nyckelfaktor är att vi jobbar 
med människor som har en så opretentiös 
inställning till livet och inte är rädda för 
att göra bort sig. De lever här och nu.  

– Våra skådespelare ger människor 
hopp och visar att man inte behöver ha 
den perfekta kroppen eller vara bäst på 
matte. Man lyckas för att ”jag är jag”. 
Publiken ser hur våra skådespelare är 
som människor och önskar att de också 
kunde vara lika frisläppta.

Varför går det då så mycket bättre 
för Glada Hudik-teatern än för många 
andra?

– Jag tror att det är att vi går nya vägar. 
Vi vågar ta utmaningar, som att åka till 
Cirkus. Vi jobbar med professionella skå-
despelare och lyfter till en annan nivå. 
Man ska inte se våra föreställningar för 
att man tycker synd om någon, utan för 
att få underhållning. Vi ger en föreställ-
ning som man verkligen får ut något av. 

Broadway nästa
Resan fortsätter – nu mot Broadway, New 
York, där musikalen Elvis sätts upp i 
sommar.

– Det blir häftigt att få sprida vårt bud-
skap om olikheter i ett annat land och 
särskilt USA och New York, som är musi-
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kalens mecka. Många av våra skådespela-
re är intresserade av USA och varför så 
många emigrerade dit. Nu får vi testa vå-
ra vingar.

Hur är det bara möjligt för en tea-
tergrupp från lilla Hudiksvall att ta sig 
sig till Broadway?

– En massa duktiga människor har 
hjälpts åt med kontakterna. Inget var 
självklart, men till slut lyckades vi och nu 
är vi på väg. Det är tur att vi inte vet allt 
på förhand. Det har varit massor av frå-
getecken att räta ut. Vi börjar med att bo-
ka resan, och så lär vi oss en massa saker 
efter hand...

– Vi jobbar med många duktiga män-
niskor, bland annat i produktionsbolaget 
Briggen, som gjort Chess, Duvemåla och 
Mamma Mia. De blev som en fadder för 
oss när vi kom till Cirkus efter Mamma 
Mia. Sedan dess har vi haft ett bra samar-
bete, säger Pär.

Hur tror du det blir att spela på 
Broadway?

– Vi spelar på svenska, men man behö-
ver inte kunna språket, skådespelarnas 
entusiasm smittar ändå av sig, och sång-

en är på engelska. Vi tror att det först och 
främst blir intressant för de 30 000 
svenskar som bor i New York, men även 
många amerikanska organisationer är in-
tresserade. Jag kommer att hålla en före-
läsning som introduktion. 

Ni kommer än en gång att få stor 
uppmärksamhet?

– Vi märker att intresset är stort. Det här 
är något som aldrig hänt förut och det blir 
en stor grej för medierna i Sverige. SVT gör 

en dokumentärserie som blir klar i höst. 
Sista avsnittet i serien kommer att handla 
om hur teatern kommer till Broadway.

Omöjligt att placera in i fack
Pär och hans skådespelare tar stegen som 
ingen annan vågar. Glada Hudik-teatern 
bryter mot gamla föreställningar och är 
omöjligt att placera in i fack. 

Hur ska man exempelvis se på att 
skådespelarna är förtidspensionerade, 

”Reklambyrån frågade om jag 
hade någon skådespelare som 
passade för rollen”

lla är nyfikna på ICAs re-
klam och vi ber Pär att 
berätta om hur det gick 
till när de tre hittills gjor-
da filmerna skapades.

Bakgrunden var att 
ICA och koncernens reklambyrå King 
ville lyfta fram Vi kan mer-projektet 
bättre och göra ett tydligt ställningsta-
gande.

Reklamfilmerna hade redan varit 
enormt populära så det blev naturligt att 
undersöka hur de kunde användas för att 
få fart på Vi kan mer.

– Reklambyrån frågade mig om jag 
hade någon skådespelare som passade för 
rollen. När jag fick manuset tänkte jag di-
rekt på Mats, för han har rätt karaktär. 
Men när han skulle provfilma dök han 
inte upp. När jag fick tag i honom sa han: 
Du vet att jag har tvättstuga på torsdagar, 
berättar Pär med ett stort skratt.

Pär blev stormförtjust i manuset. Det 
var skrivet med humor och långt från 
pretentiöst. Han hjälpte till att snickra på 
formuleringarna. 

Men än en gång blev hans omdöme 
ifrågasatt.

– När det blev ett sånt liv kring re-
klamfilmerna var det många som undra-
de hur jag hade kunnat ta ställning för 
detta. Men jag trodde på idén hela tiden. 
Jag ville få en debatt och samtidigt lyfta 

fram Mats Melin som en duktig skåde-
spelare inom reklamfilm.

När det blåste som mest om reklamfil-
merna ringde Pär upp Mats mamma, för 
att få veta vad hon tyckte. En revansch, 
kör på, var hennes svar.

– Hon berättade att hon, två timmar 
efter att Mats fötts, fick adoptionspapper 
för att lämna bort honom. Att hon behöll 
sonen och att han idag får vara duktig 
och tjäna pengar på  sitt skådespeleri  är 
en stor revansch, minns Pär.

Kvar i sitt gamla jobb
Mats har kvar sitt gamla jobb som vakt-
mästare på sjukhuset i Hudiksvall, paral-
lellt med teatern som har träning 1-2 
gånger per vecka. Både vaktmästeri och te-
aterjobb är så kallad daglig verksamhet.

>

>

Besatt av en idé. Det är inte möjligt att lyssna till andra 
hela tiden, säger Pär Johansson.

Foto: Valter Bengtsson

ICA:S REKLAMFILMER

A
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Personlig assistans

Vi står för personlig service sedan 1995,
vid personlig assistans under mottot:
Valfrihet, integritet och självbestämmande.

Du väljer själv vem som ska assistera dig
när, var och hur.

Vi skräddarsyr lösningar efter dina behov
- Fullt assistansansvar
- Delansvarigt assistansansvar
- Enbart administrationsansvar

Välkommen med dina frågor till oss!

P.ass.FORM  Tel: 08-712 52 54
Dalvägen 1  www.passform.se
135 51 Tyresö  pass.form@passform.se
Vendelsövägen 26

– Inom teatern vill vi bryta mot den 
vanliga synen att allt ska vara så otroligt 
strukturerat. Vi vill ge många olika möj-
ligheter till stimulans, säger Pär. 

Frågan som alla vill ha svar på är om 
det blir fler filmer med Jerry.

– Det vore konstigt om ICA-Jerry bara 
skulle försvinna när vi ser den stora opi-
nionen och alla fans som vill ha tillbaka 
honom.

Tills vidare får ICA-Jerrys fans nöja 
sig med beskedet att de tre redan befintli-
ga reklamfilmerna nu sprids till andra 
länder, till exempel Frankrike, där de 
uppmärksammas och pratas om i olika 
debattprogram.

– I andra länder fattar man inte hur vi 
har vågat lyfta fram frågorna på det här 
viset. Jag är stolt och hedrad över att ha 
varit med om denna resa. Det finns så 
mycket mångfaldsarbete och så många 
jämställdhetsplaner men mycket sägs 
och lite görs! Här har man verkligen tagit 
ställning, säger Pär och ger ånyo en eloge 
till ICA-chefen Kenneth Bengtsson, som 
nyligen även utsågs till ordförande för 
Svenskt Näringsliv (efter Signhild Arne-
gård-Hansen).

– Han fick idén efter att ha sett vår 
Elvisföreställning på Cirkus. Han är en le-
dare med stor empati och gör inte det här 
för att framhäva sig själv utan för att han 
tror på det. Det är på riktigt, betonar Pär.

Filmerna med ICA-Jerry saknar ännu 
motsvarighet i reklamvärlden.

Tack vare att ICA var först blev upp-
märksamheten maximal. +

men samtidigt tjänar pengar på skåde-
speleriet? 

– När vi spelar så har de ett gage per 
föreställning. Det har aldrig funnits tidi-
gare så ingen vet hur man ska tackla det. 
Många av våra solister är ute och gör eg-
na spelningar. De tjänar ganska bra på 
det och det är häftigt. Allt är på riktigt.

Här ligger också styrkan.
– Hade vi inte varit först hade det inte 

blivit så stor uppmärksamhet. Man upp-
finner inte hjulet två gånger.

Tackar ofta nej
Pär får ofta förfrågningar om samverkan 
med olika omsorgsverksamheter, men 
tackar ofta nej.

– Vi vill möta världen utanför och få 
andra influenser.

Vad står på önskelistan inför fram-
tiden?

– Vi har ultimata förutsättningar idag, 
säger Pär tvärsäkert. Vi har hittat ett väl 
fungerande samspel med många profes-
sionella för att fortsätta framåt.

Motgångar har det funnits många. 
Pär drar sig till minnes den negativa re-

aktionen, inför den allra första föreställ-
ningen 1996, han mötte från skådespe-
larnas föräldrar.

– De ville blåsa av allting. De var rädda 
för att deras barn skulle bli blottade och 
förnedrade genom att stå på scenen, be-
rättar han. 

Men Pär minns också vändningen, när 
föräldrarna efteråt kom och sa att ”det 
var min son”, ”min dotter”. 

– Det var bekräftelsen på att det var bra.
Varför backade du inte när föräld-

rarna var kritiska?
– Jag var så besatt av idén. Det är så det 

är,  för att göra ett bra jobb måste man ha 
en passion.

– Det handlade också om att jag inte 
hade några egna barn. Jag upplevde för-
äldrarna som ett hot mot mig och för-
stod inte hur de kunde vara emot att jag 
skulle göra något för deras barn. Idag 
har jag egna barn och förstår reaktio-
nen. Om jag hade haft egna barn då ha-
de jag lagt ned på en gång! Men jag var 
ung och naiv. 

Pär återkommer då och då till att man 
måste vara ”lite besatt” för att lyckas. 

– Om jag ska lyssna på andra hela ti-
den blir det inte någonting. Jag har ett 
kontaktnät med personer som jag bru-
kar skicka frågor till eller ringa. Vad 
tycker du om den här idén? frågar jag. 
Men saker jag är övertygad om frågar 
jag inte om.

För många tycka till-grupper
Det startas för många tycka till-grupper 
och referensgrupper för allt möjligt, me-
nar Pär Johansson, som är rädd för att 
ingen ska våga ta beslut. Och att vara en 
del av kommunens verksamhet har både 
för- och nackdelar. 

– Kommunen är till stor hjälp men 
samtidigt får man ibland byråkratiska 
problem som tar lång tid. Sverige är tyvärr 
landet där lagom är bäst. Alla är så rädda 
för att göra fel, säger Pär som menar att 
misslyckanden är bra erfarenheter. 

– Det jag lärt mig mest av är alla fel jag 
gjort. Jag tar många beslut på egen hand, 
både på gott och ont. Det går inte att vän-
ta på att få veta vad alla tycker, då kom-
mer man inte framåt. Det är ofta bättre 
att ta ett beslut och låta det gå fel.

Intervjun

”Jag är 
stolt och 
hedrad 
över att 
ha varit 
med om 
denna 
resa.”

>

FK_1003_s26-35_par_johansson_v06.indd   31 2010-05-07   11.58



32 FÖRÄLDRAKRAFT # 3, 2010

Teaterns satsning på Cirkus i Stock
holm är ett exempel på risker som Pär 
medvetet tagit. 

– Jag skrev avtal för tio miljoner kro
nor utan att ha sålt en enda biljett. Om 
jag hade väntat på tycka tillgrupper ha
de vi aldrig kommit till Cirkus. Istället 
ringde jag upp min Hudiksvallskompis 
Hans Vestberg, som idag är koncernchef 
för Ericsson, och frågade om Ericsson 
kunde sponsra. Han var intresserad, men 
sa att ”du får ta det själv med lednings
gruppen, utan mig”. Jag visste att jag var 
tvungen att göra något om jag skulle 
lyckas ta teatern till Cirkus. Jag åkte ned 
till Ericsson och drog hela storyn, varför 
det var viktigt för Ericsson att sponsra. 
De köpte det direkt. De såg att det stack 
ut och att det var på riktigt.

Hade du något speciellt argument 
som övertygade Ericsson?

– Det var Carl Henrik Svanberg som 
satte ord på det, när han sa att vårt sätt att 
se på människor stämde överens med 
Ericssons kärnvärden; uthållighet, respekt 
och professionalism. Precis de värdena 
står vi för, jag uttalade dem aldrig, men jag 
gav dem vår berättelse. Och det häftiga var 
att samarbetet blev väldigt lyckat när vi 
kom igång. Många i kulturvärlden är räd
da för sponsring men det är det som har 
gjort att vi kan utöva vår kultur.

Nu har Pär föreläst för cirka 12 000 
Ericssonanställda inom Sverige, på temat 
”Att bli sedd, behövd och tagen i anspråk”.

Pär får ofta frågan om teatern inte ska 
bli privat, istället för kommunal. Men 
han säger nej.

– Jag tycker att det är en styrka för 
Hudiksvall kommun att ha en sådan 
verksamhet. Många har bilden att kom
muner är stelbenta och byråkratiska. Jag 
har upplevt en annan bild av vår kom
mun och utan stödet därifrån hade vi 
nog aldrig lyckats. Om man 1996 skulle 
sagt att utvecklingsstörda år 2010 skulle 
vara de viktigaste marknadsförarna för 
Hudiksvall hade det låtit helt osannolikt.

På vilket sätt har teatern betytt 
mest?

– När jag åker runt så vet alla vad 
Glada Hudik är och många vill ta del av 
våra verktyg. Hur vi jobbar med teater, 
pedagogiken, sponsorer, marknadsfö
ring, produktionen runt föreställning
en, hur vi får hit människor, hur vi job
bar med att få människor att mötas. Vi 
har hjälpt 15 andra kommuner att starta 
liknande teaterverksamhet, men jag 
tycker att det här kan appliceras på 
många andra områden, så man måste 
inte spela teater. 

Menar du att framtiden därmed ser 
ljusare ut för personer med funktions-
nedsättningar? 

– Helt klart. Vi får många internatio
nella studiebesök och jag ser att vi ligger 
ljusår före många andra länder. I Sverige 

– Det är viktigt att lyfta fram och tillåta olikheter, säger Pär som menar 

att utvecklingen är splittrad, teaterns framgångar till trots.

– Vi lever i ett samhälle där man opererar sig för att få fram ideal. 

Högerextremisterna har inte varit så starka sedan andra världskriget. 

Vi måste, var och en, börja säga ifrån. Ska olikheter tillåtas eller hur 

vill vi ha det?

>

Kändis. Pär Johansson är ständigt i rampljuset efter de otroliga framgångarna 
med Glada Hudik-teatern.

Ska vi tillåta olikheter, eller inte?

Stjärnorna. Hudiksvalls bästa marknadsförare är nu på väg till New York med 
musikalen Elvis – och snart hela Sveriges bästa marknadsförare? Foto: Per Trané
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har vi alla möjligheter. Jag tycker vårt land 
är världens bästa. Vi har en underbar väl-
färd som inte många andra länder har. 

– Varför får folk upp ögonen nu? Jag 
tror att vi inom omsorgen har slutit oss 
inne i en bubbla och inte pratat om vår 
verksamhet. Vi måste öppna upp oss och 
släppa in folk. Självklart ska vi ha sekre-
tess kring enskilda, men vi måste prata 
om hur människor fungerar, hur ska vi 
annars kunna möta varandra?

Betyder detta att det framöver blir 
många fler jobb för personer med ut-
vecklingsstörning?

– Ja det tror jag, inom ICA har redan 
150 butiker anställt. Många säger ”går det 
inte fortare?”, men jag tycker att det ska 
få ta tid. Alla anställningsförhållanden 
måste inte se likadana ut. Det är inte lätt 
för alla att förändra sin syn. Allt behöver 
inte ske över en natt. Bara man har be-
vakning på att det genomförs.

Skapas det jobb för personer som 
har utvecklingsstörning även på 
Ericsson?

– Vi har inte hittat något projekt än så 
länge. Vi ser vissa möjligheter inom lego-
arbeten, säger Pär lite tvekande, men kan 
samtidigt berätta om ett annat nytt jobb-
projekt.

– Direkt efter ICA reklamen kom 
Hudiks  valls Sparbank och frågade om de 
kunde anställa värdar till banken. Vi för-
handlar nu om hur det skulle kunna 
fungera. Det skulle hela bankväsendet 
kunna göra.

Vilka är dina största förhoppningar 
inför framtiden? 

– Att få fortsätta utveckla Glada Hudik-
teaterns verksamhet och  att ingen stänger 
in oss i en bur. Den dag vi hamnar i byrå-
kratins hjul kan verksamheten inte ut-
vecklas och få så fritt spelrum som vi har 
nu. Och vi är evigt tacksamma mot 
Hudiksvalls kommun som hela tiden litat 
på oss och gett oss utrymme att utvecklas 
efter våra drömmar och mål. 

Och just nu verkar spelrummet oänd-
ligt. Under våren gjordes ett överraskan-
de framträdande i Melodifestivalen (då 
teatern framförde en låt av Kent, en låt 
som snart släpps på en singel). 

Spelas in i Hudiksvall
Biofilmen spelas in i Hudiksvall med 
start i juni, men i skrivandets stund är det 
hemlighetsmakeri kring det mesta som 
rör filmen.

– Men det handlar om den resa jag va-
rit med om med teatern. Våra utveck-

lingsstörda spelar sig själva men det är 
inte klart vem som spelar mig. 

Producenter är Peter Possne (som 
gjorde Såsom i himmelen) och Peter 
Kropenin. Regissör är Lena Koppel. 
Premiär blir under våren 2011.

Någon har sagt att den kommer att 
få en Oscarsstatyett. Vad kommer att 
göra den så speciell?

– Det är inte jag som sagt det och jag 
har aldrig gjort film så jag vet inte... Men 
det har nog aldrig gjorts en sån här film i 
Sverige. Det är en häftig historia som vi 
ska spegla så att det blir en feelgoodfilm, 
som också har ett djup.

Vad är det mest dramatiska i filmen?
– Det kan jag inte berätta, men allt bak-

om framgången har inte varit så lätt. Man 
får både skratta och grina. Som du hör är 
jag ny med filmproduktion men jag job-
bar med väldigt kompetent folk, säger Pär.

Pärs karriär har blivit helt annorlunda 
än han själv tänkte sig.

– Drömmen var att bli fotbollsproffs. 
Jag trodde jag skulle spela i Milan och tjä-
na massor av pengar, men hamnade på 
en vedbacke med utvecklingsstörda istäl-
let. När jag var 22 år fick jag beredskaps-
tjänst på ett dagcenter. Då hade jag myck-
et fördomar, berättar Pär. >

Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden 

Phone +46 (0)8-594 694 00  |  Fax +46 (0)8-594 694 19  |  info@abilia.se  |  www.abilia.se

Abilia vill ge fl er människor en självständig vardag.

Gewa och Falck Igel har gått samman och 
blivit Abilia! Genom samman slagningen får 
vi ett större utbud av hjälpmedel. Nu satsar 
vi ännu mer på utveckling och innovation 
för att skapa användarvänliga lösningar.

Abilia erbjuder hjälpmedel inom kommuni-
kation, kognition och omgivnings  kontroll/
larm. Med hjälp av modern teknik ger vi 
fl er människor möjlighet till ökad delaktig-
het, förmåga och frihet.

Förmåga. Delaktighet. Frihet. 
Ja, det är möjligt.
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Sedan barnsben har han varit en typisk 
entreprenör. Han var inte gammal när han 
ordnade fotbolls- och landhockeyturne-
ringar. Han samlade in grejer från gran-
narna på sin trehjuling och försökte sälja. 

Du blev jättejobbig på beredskaps-
jobbet? 

– Ja, jag såg en massa saker som jag vil-
le ändra på. Vi tränade dem i sånt de inte 

kunde, för att bli så normala som möjligt. 
Jag tycker det är bättre att bli bra på en 
sak än halvdålig på tio. Ta fram det som 
är bra, gör det enkelt. 

Rekommenderar du andra arbetslö-
sa 22-åringar att jobba med projekt av 
det här slaget?

– Javisst. I våra produktioner ser vi att 
det fungerar. Elever på gymnasieskolor 

hjälper oss sy upp kläder och snickra 
koreo grafi. Vi använder elever hela tiden 
i uppbyggnaden och sedan som ledsaga-
re. Andra kommuner tar efter. Det är ett 
bra sätt att hitta jobb för unga.

Ett beredskapsjobb blev alltså den lilla 
stenen som satte allt i rullning. Det var 
tur även för Pär, som inte hade någon 
större framgång på gymnasiet, och inte 
heller har någon annan bra utbildning att 
luta sig mot.

– Jag är alltid rädd att folk ska komma 
på att jag inte kan det här. Jag har ju ing-
en utbildning som kan styrka mina kun-
skaper, även om jag gått kurser om ut-
vecklingsstörning. Kurserna var bra, men 
jag lär mig mest av att ta kontakt med de 
som jobbar med frågorna. Det är där den 
verkliga informationen finns.

Möter sällan skepsis
Idag är Pär Johansson efterfrågad som 
föreläsare och hans initiativ blir allt mer 
sällan ifrågasatta.

– Jag är mest rädd för att ingen vågar 
kritisera. Därför försöker jag omge mig 
med människor som säger vad de tycker. 

Vilken skulle din värsta mardröm 
kunna vara?

– Jag vet inte. Jag har lärt mig leva här 
och nu och tänker sällan på vad som kan 
gå snett. Jag tänker på möjligheterna hela 
tiden, säger Pär som samtidigt framhåller 
att det finns ett helt team av kompetenta 
personer som gjort det möjligt att lyckas. 

John F Kennedy
Vilka är dina förebilder?

– Många personer är intressanta. Som 
John F Kennedy. I de tuffa tider han var 
president hittade han ett helt nytt sätt att 
leda. Carl H Svanberg och Kenneth 
Bengtsson har blivit föredömen i ledarstil 
med mycket empati och stort hjärta. Det 
är viktigt att vara ödmjuk. De som man 
möter i hissen upp möter man även i his-
sen ned.+

Foto: Per Trané

”Det var 
ju helt 
osanno-
likt att en 
grupp 
utveck-
lingsstör-
da skulle 
bli Hu-
diksvalls 
bästa 
mark-
nads-
förare.”

>

Beundrade. Skådespelarna i Elvis har fascinerat tiotusentals musikalbesökare.

nordström assistans 
Ring oss gratis på 020-80 90 90 

info@nordstromassistans.se 
www.nordstromassistans.se 

   
  

Det är ditt liv, hur vill du ha det? 
Vi lyssnar. 

Vad kan vi på Nordström Assistans ge dig? 
 
Sedan 1998 har vi hjälpt många funktionshindrade och deras familjer till en enklare vardag. 
 
Lägg hög service och personligt engagemang till vår kunskap och långa erfarenhet, så får du 
tillgång till en av de mest intressanta aktörerna inom personlig assistans. 
 
I vår administrativa service ingår bl.a. nedanstående för att ge dig en kvalitativ lösning. 
 
- Erfaren jurist - Stöd vid rekrytering 
- Löneadministration - Ansökan om extratimmar 
- Assistentutbildning - Handledning 
- Personalmöten - Egen kundansvarig 
- Öppen ekonomisk redovisning - Kollektivavtal 
- Konkurrenskraftiga löner - Budgetrådgivning 
- Extra olycksfallsförsäkring - Gratis porto 
 

Vem är du och var finns du? 
 
Våra kunder finns från Ystad till Gällivare, de är yngre och äldre, både män och kvinnor, 
idrottsintresserade och dansintresserade m m. Oavsett vem du är, var du finns eller vilka 
intressen du har, så vet vi att vi kan leverera personlig assistans med en service- och 
kvalitetsnivå som få andra aktörer har idag. 

 

 
NYHET! NU FINNS VI MED LOKALKONTOR I MALMÖ! 

 
BESÖK OSS I MONTER X:18 PÅ NYA HJULTORGET 2-3 JUNI! 

TRÄNING      SKOLA     ASSISTANS

www.movewalk.se

Vi ser möjligheter 
där andra ser svårigheter
Träningen på Move & Walk vänder sig till barn, ungdomar 
och vuxna med neurologiska funktionshinder och fungerar 
som ett komplement till ordinarie habilitering. Med hjälp av 
konduktiv pedagogik och ett holistiskt synsätt guidar våra 
conductorer den funktionshindrade att lära känna sin kropp 
och att utvecklas. Ett steg mot en självständigare, enklare 
och roligare vardag.

Många landsting står idag för habiliteringskostnaderna hos 
Move & Walk. Tveka inte att höra av dig till oss för information 
om vad som gäller i ditt landsting. Ring 031-55 84 20,  
08-624 99 91 eller mejla info@movewalk.se
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nordström assistans 
Ring oss gratis på 020-80 90 90 

info@nordstromassistans.se 
www.nordstromassistans.se 

   
  

Det är ditt liv, hur vill du ha det? 
Vi lyssnar. 

Vad kan vi på Nordström Assistans ge dig? 
 
Sedan 1998 har vi hjälpt många funktionshindrade och deras familjer till en enklare vardag. 
 
Lägg hög service och personligt engagemang till vår kunskap och långa erfarenhet, så får du 
tillgång till en av de mest intressanta aktörerna inom personlig assistans. 
 
I vår administrativa service ingår bl.a. nedanstående för att ge dig en kvalitativ lösning. 
 
- Erfaren jurist - Stöd vid rekrytering 
- Löneadministration - Ansökan om extratimmar 
- Assistentutbildning - Handledning 
- Personalmöten - Egen kundansvarig 
- Öppen ekonomisk redovisning - Kollektivavtal 
- Konkurrenskraftiga löner - Budgetrådgivning 
- Extra olycksfallsförsäkring - Gratis porto 
 

Vem är du och var finns du? 
 
Våra kunder finns från Ystad till Gällivare, de är yngre och äldre, både män och kvinnor, 
idrottsintresserade och dansintresserade m m. Oavsett vem du är, var du finns eller vilka 
intressen du har, så vet vi att vi kan leverera personlig assistans med en service- och 
kvalitetsnivå som få andra aktörer har idag. 

 

 
NYHET! NU FINNS VI MED LOKALKONTOR I MALMÖ! 

 
BESÖK OSS I MONTER X:18 PÅ NYA HJULTORGET 2-3 JUNI! 
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n mamma i Ulricehamn 
som aldrig gav upp kan 
förändra villkoren för tu-
sentals skolelever som 
idag utsätts för mobbing 
och  inte får tillräckligt 

stöd i skolan. Efter en anmälan till Barn- 
och Elevombudet krävs kommunen nu på 
432 500 kronor i skadestånd för att sonen 
har utsatts för kränkningar under flera år.

Sonen går inte längre i skola i Ulrice-
hamn utan på annan ort, där han just nu 
går om årskurs nio och kommer att få ett 
extra, tionde, grundskoleår.

Hemma i Ulricehamn hade han blivit 
mobbad och kränkt under mycket allvar-
liga former under flera år.

Men eftersom sonen till slut gav igen 
på mobbarna blev det ofta han själv som 
fick skulden för att ha ”provocerat”.

Lyssnade inte
Skolan valde att inte lyssna på mam-
mans vädjanden. Trots att sonen hade 
en dokumenterad ADHD-diagnos och 
inslag av autism tog skolan inte fram de 
resurser som behövdes för att han skulle 
kunna få en lugn och strukturerad skol-
miljö.

Helen Ekman och sonen fick kämpa 
ensamma under många år, mot mobb-
ingen och för att sonen skulle få en fun-
ge  rande skolundervisning.

Skolan gjorde det lätt för sig. Istället 
för att lösa problemen med kunskap och 
resurser såg man till att Helens son 
skicka des iväg på praktik eller fick häm-
tas hem av sin mamma. Eller skickades 
mellan olika klasser, grupper och lärare.

Försökte skjuta över problemen
Skolan försökte även skjuta över proble-
men på kommunens socialtjänst, genom 
att göra en anmälan till socialtjänsten om 
att Helens son for illa. Syftet tycks ha va-
rit att få sonen flyttad till ett elevhem. 

Det var då som Helen fick klart för sig 
att skolan hela tiden hade misskött sin 
uppgift att ge sonen utbildning anpassad 
till hans behov.

– Jag hade ingen aning om att jag kun-
de anmälan skolan, inte förrän skolan 
anmälde till socialtjänsten. Det var där 
man berättade för mig att jag kunde vän-
da mig till Barn- och Elevombudet på 
Skolinspektionen, berättar Helen.

Två långa år senare ligger BEO, Barn- 
och Elevombudet, i förhandlingar med 

Ulricehamns kommun om storleken på 
skadeståndet. Skolan och kommunen har 
nu medgett att man gjort fel, men fortfa-
rande är man inte beredd att ersätta 
Helens son för skadorna.

BEO:s skadeståndskrav på 432 500 
kronor är det största hittills, men ändå 
inte mycket med tanke på att flera år 
har gått förlorade, både för sonen som 
inte fått den undervisning han har rätt 
till och för Helen, vars egna studier spo-
lierats.

Det mest fantastiska med Helens be-
rättelse är att hon orkat med alla mot-
gångar och fortsatt sträva efter en lösning 
som skulle vara positiv både för sonen 
och skolan.

Har prioriterat samarbete
Hon har hela tiden prioriterat samarbete 
och en positiv inställning. Därför tvekade 
hon att anmäla skolan till BEO.

– Jag tycker det är bäst om man kan 
samarbeta och hitta lösningar tillsam-
mans. Jag har varit mån om att hålla mig 
väl med skolan och undvika konfronta-
tion. Det kändes inte bra att anmäla sko-
lan, eftersom jag räknade med att det 
skulle få efterverkningar.

Helen Ekman är mamman som aldrig tycks ge upp. 
Nu kan sonen få ett rekordskadestånd från skolan.

E

>

”Jag hade ingen aning om 
att jag kunde anmälan skolan”

Text: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se

Har gjort vad hon kunnat. ”Jag 
ångrar ingenting”, säger Helen Ekman.

Telefonen går varm. Helen Ekman har 
samordnat möten med skolan och på 
alla tänkbara sätt försökt finna en 
lösning.

Lämnar gamla skolan. Nu går sonen i 
en annan skola i en annan kommun, 
men Ulricehamn betalar.
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Fick rätt till slut

>

Halvmesyr. ”Man hade 
haft lång tid på sig att 
lägga upp en plan för 
stöd till min son, men i 
slutändan kändes det 
som att man rafsade 
ihop något på en kaffe-
rast”, berättar Helen 
Ekman.

FK_1003_s36-39_helenekman_v06.indd   37 2010-05-06   22.00



38 FÖRÄLDRAKRAFT # 3, 2010

Och det fick det. Det blev ”bonnstopp”, 
säger Helen. Skolan ville inte längre ha 
med sonen att göra.

Helen har dock aldrig ångrat något av 
det hon gjort.

– Nej, det finns inget jag ångrar. Det 
var nödvändigt med den brytning och 
förändring som kom efter min anmälan. 

– När man går i det vardagliga börjar 
man acceptera sådant som man efteråt 
inte kan förstå hur man accepterade. Jag 
fick ett slags tunnelseende, som inte bröts 
förrän skolan anmäldes.

Något som du ändå önskar att du ha-
de gjort annorlunda?

– Nej, jag har arbetat aktivt med alla 
de kontakter jag haft, tillkallat möten, 
kommit till skolan när det behövts, be-
sökt rektorn vid otaliga tillfällen.

– Själv har jag inte kunnat göra mer 
för att förändra, men det kunde skolan 
ha gjort. Jag finner inga ord för hur de 
har skött detta. 

– Att de försökte lägga över ansvaret 
på socialtjänsten kan jag över huvudtaget 
inte förstå. Skolan måste ha ansvaret för 
skolan, inte socialtjänsten.

Men visst hade det kunnat se annor-
lunda ut?

– Ja, absolut. Det har varit många bris-
ter i kommunikationen. Jag har sett hur 
lärarna har känt att de inte fått det stöd 
de behövt. Om de hade kunnat kommu-
nicera med rektorn hade de kunnat hitta 
lösningar och min son hade inte behövt 
bli så svårt utsatt. Men rektorn ville inte 
se att min son var utsatt. Istället uttalade 
han att de inte hade mobbing på skolan.

Nu förhandlas om skadeståndet, och 
Helen hoppas att det blir så högt att det 
blir kännbart för kommunen, men inte 
av något hämndbegär.

– De måste känna att de inte har råd 
att göra samma fel igen.

Hur orkade du hålla din linje genom 
alla år, att på ett positivt sätt försöka få 
skolan att ändra sig?

– Säg det. Jag har alltid fått höra att jag 
är bra på samarbete och är positiv och 
engagerad. Kanske inte så många skulle 
orka med detta, men för mig var det inget 
alternativ att bryta ihop. 

Måste stödja och bekräfta
– Jag såg hans utsatta situation och kände 
att jag måste stödja och bekräfta honom. 
Jag är envis och engagerad. Men det har 
varit en stor belastning, även ekonomiskt 
eftersom jag tagit studielån utan att orka 
genomföra studierna. Jag har fått ta en 
dag i taget. Min syster har betytt mycket 
för mig eftersom jag inte orkat ha så 
mycket kontakt med andra utan avsatt all 
kraft till barnen.

De första skolåren gick ganska bra för 
sonen, men i mellanstadiet kom mob-
bingproblem. Skolgången fungerade 
hjälpligt med stöd av elevassistent. På 
hög stadiet ansåg skolan att assistent inte 
var något alternativ. Istället placerades 
Helens son i en mindre så kallad resurs-
skola nära huvudskolan.

– Det var eleverna på den lilla resurs-
skolan som blev det stora problemet, sä-
ger Helen. 

– Han kom ofta hem med blåmärken. 
Det fanns alltid någon elev som var ”boss” 
och styrde bland eleverna. Jag tyckte det 

var konstigt att lärarna accepterade detta. 
De menade att det var ”på skoj”, att det 
alltid finns hierarkier, att det kunde vara 
en bra träning inför framtiden. Men för 
min son var det blodigt allvar. 

– När jag ville ta upp en diskussion 
med de andra föräldrarna fick jag höra 
att det inte var någon idé, eftersom alla 
inte var lika engagerade som jag. Och 
rektorn tyckte att det var ”så bra med re-
sursskolan, de klarar sig så bra själva”. 
Det var skrämmande.

Anmälde skolan till BEO
När Helen anmälde skolan till BEO kän-
des det ”som att en orkan drog fram”.

– De ville inte att min son skulle gå 
kvar. De sa det inte rätt ut men jag för-
stod vad de menade. På ett möte kom 
man fram till att han skulle ha praktik 
resten av terminen, varvat med undervis-
ning från andra lärare. När jag frågade 
om han inte skulle tillbaka skruvade de 
på sig. De sa att ”det är nog ingen bra idé, 
eftersom jag mist förtroendet för dem”.

För Helen kändes det som att man an-
såg att det var hennes eget fel. Trots att 
det var hon som hade kämpat för en lugn 

Fortsättning från föregående uppslag

>

”Det var nödvändigt med den 
brytning och förändring som  
kom efter min anmälan.”

n Föräldrakraft har bett Ulricehamns 
kommun om en kommentar. Ewa 
Roslund, tillfördnad chef för barn- och 
utbildningsförvaltningen, säger att 
hon inte kan uttala sig om det aktuella 
fallet, men betonar att kommunen 
arbetar med att förbättra stödet till 
skolelever som har särskilda behov.

– Vi tar alla synpunkter på allvar 
och försöker förbättra. Kommunen 
har många olika resurser som arbetar 
med barn och unga och vi strävar 
efter att förbättra samarbetet. Vi har 

ett tydligt politiskt uppdrag att inte 
ha någon annan utgångspunkt än det 
enskilda barnets bästa.

Är det här ett resultat av de 
synpunkter ni har fått från Skolin
spektionen och Barn och 
Elevombudet?

– Det är inte enda orsaken utan det 
finns också i befintlig lagstiftning 
tydliga krav på detta. De olika tillsyns-
myndigheterna ser vi som en tillgång, 
som underlättar för oss att förbättra, 
säger Ewa Roslund. +

Ulricehamns kommun kommenterar

Tunnelseende. När man går i det vardagliga                  börjar man acceptera sådant som man efteråt inte kan förstå hur man accepterade, berättar Helen Ekman.
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skolmiljö med god struktur, vilket alla 
skulle haft glädje av, medan skolan igno
rerat behoven, år ut och år in.

– Undervisningen hade inte fungerat 
alls. Han fick vara på praktik ett par da
gar, sedan fick han vara hemma ett par 
dar. Den tid han skulle ha undervisning 
kunde det bli att han fick följa med en lä
rare på något bankärende, eller bara få 
sitta i en korridor, eller bygga Eiffeltorn 
med tandpetare.

– Man provade den ena saken efter 
den andra, trots att det är struktur i var
dagen som är så viktig. 

– Man hade haft lång tid på sig att läg
ga upp en plan, men i slutändan kändes 
det som att man rafsade ihop något på en 
kafferast.

Kortsiktiga lösningar
Under åren av kortsiktiga lösningar som 
snabbt revs upp kastades sonen mellan 
praktik och olika grupper, ofta med stö
rande och skoltrötta elever, där all struk
tur och ordning saknades.

– Jag var tvungen att komma till sko
lan flera gånger per vecka, jag måste alltid 
vara tillgänglig när det inte fungerade.

Helen hade en deltidsanställning i en 
butik men försökte även genomföra egna 
studier.

– Jag drog på mig studielån men kun
de inte slutföra studierna. Det fanns inte 
utrymme för det helt enkelt.

På annan ort
I höstas blev det en förändring som He
len ändå hoppas ska hålla. Efter en lång 
träta mellan skolan och socialförvalt
ningen beslutades att hennes son skulle 
gå i skola på annan ort. Skolan i Ulrice
hamn står för kostnaderna.

Tidigare kränkningar och brister i un
dervisningen har satt djupa spår.

– Han har en väldigt lång väg kvar och 
en väldigt negativ bild av skolan. Jag hop
pas att detta blir en bra lösning, men han 
bär med sig väldigt mycket ilska efter allt 
som har hänt, säger Helen.

– Enligt lärarna har han förutsättningar 
att kunna gå ut skolan med betyg, efter ett 
extra skolår, men engagemanget är på en 
väldigt låg nivå nu. Jag hoppas att han or
kar hela vägen och kommer ut med betyg 
för att kunna gå vidare. Det som behövs 
nu är att det flyter på med lugn och ro. 

Men jag vet att han kommer att bära med 
sig spåren hela livet och frågan är om han 
kan göra något positivt av det, säger Helen.

Det är viktigt att ha rätt personer ”med 
sig”, menar Helen och syftar på läkare, 
korttidsboendet och habiliteringspersonal 
som inneburit ett stöd för henne.

– Jag har bra kontakt med den skola 
där han går nu. När jag däremot kontak
tade rektorn på den gamla skolan, som 
fortfarande har ansvaret för min sons 
skolgång, visste han inte ens att han till
hör deras skola.

Inte klart
När vi pratar med Helen är skadestånds
frågan ännu inte avgjord.

– Jag vågar inte tänka på hur det ska gå. 
Kommunen har lagt ett motbud. Vi vill 
undvika en rättsprocess eftersom det kan 
bli väldigt påfrestande och vi inte vet nå
got om utgången. Vi vill lägga det här bak
om oss, få det avslutat. Att gå vidare med 
en rättsprocess kan innebära att min son 
tvingas riva upp såren, om och om igen.+

Läs intervju med BEO på www.
foraldrakraft.se (sök på ”skadestånd”).

Tunnelseende. När man går i det vardagliga                  börjar man acceptera sådant som man efteråt inte kan förstå hur man accepterade, berättar Helen Ekman.

Fick rätt till slut
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”Ge inte efter för ha  begäret”
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Pelle Kölhed har mer erfarenhet än de fl esta av att köpa och anpassa bilar. Föräldrakraft har träffat honom. Här rullar han ut historien om nio lyckade köp – och ett dyrköpt misstag.
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På följande sidor kan 
du även läsa om:

� Med cp-skada i en motortokig familj

� Mamma tvingas åka dubbla gånger till 
samma dagis

� Familjen Tholén älskar havet

� Fem tips inför bilköpet

� Handboken för dig

� Möjligt få bilstöd tidigare än nio år

� Edvin klarade körkortet efter knappt ett 
år på folkhögskola

� En vridbar stol i uppdaterad version”Ge inte efter för ha  begäret”
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Tema bilst  d

Text: Mikael J Nyberg
mikael.nyberg@faktapress.se

..
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elle Kölhed har en erfaren-
het som få när det gäller att 
köpa och anpassa bilar. När 
Föräldrakraft träffar ho-
nom en disig marsdag i 
Ham marby Sjöstad i 

Stock holm kommer han i sitt senaste 
köp, en direktimporterad och golvsänkt 
van, samma bil som i Sverige säljs av 
Chrysler, modell Voyager. Bilen lämpar 
sig väl för ändamålet. Han kan lätt och 
smidigt ta sig in i och ut ur bilen tack vare 
en bred ramp. Förarsätet kan med hjälp 
av ett par skenor skjutas extra långt bak. 
När han rullat in med rullstolen kan han 
utan minsta bekymmer glida över till fö-
rarsätet, vrida det framåt, ge det en skjuts 
mot ratten – och så är han redo att köra. 

Förra köpet var ett misstag
Men bilen han hade före Chryslern var ett 
misstag – hans enda i en lång rad av bil-
köp. Pelle Kölhed har alltid tyckt om bilar. 
Och han vet vad han gillar, och inte gillar. 

– Ja, den gången hade jag spanat in en 
Chrysler PT Cruiser, designad efter 1938 
års Ford Tudor, berättar han. 

Pelle Kölhed hade fastnat för den, och 
viljan att skaffa just den bilen var så stark 
att han ignorerade nackdelarna. 

– Bilen var i högsta laget, men jag kla-
rade att få in rullstolen genom att plocka 
ner den i småbitar. Men en sak är att 
plocka isär rullstolen en gång hos bil-
handlaren, en annan sak att göra det tio 
gånger om dagen. Det är lätt att hitta ar-
gument för en sak som man vill ha men 
inte behöver, säger han. 

Hade bilen i fem år
Han hade bilen i fem år, sedan bytte han 
till den han har nu.

– Jag hade inte köpt bilen med tanke 
på hur min funktionsnedsättning skulle 
utvecklas, säger han. 

Nu hoppas han att hans misstag ska få 
andra i samma situation att tänka till en 
extra gång. 

– Helst ska man inte se bilar som bilar, 
utan som hjälpmedel. När du är hos bil-
handlaren, ta dig tid att föreställa dig, och 
om möjligt testa, hur det är att ta sig i och 
ur bilen. Sitt kvar en stund, och ha gärna 
någon du litar på med dig, säger han.

Att ha någon med sig kan även inne-
bära en nackdel, i värsta fall kan du upp-
leva ökad press av att någon annan är 
med vid bilköpet. Det är inte alla gånger 
lätt att vara saklig och analytisk när an-
höriga påpekar hur snygg bilen är och 
mer eller mindre uppmanar dig att köpa 
den. 

– Jag hade med mig min son. När vi tit-
tade på sådana här bilar – Pelle slår ut med 
armarna och jag förstår att han menar just 
den vi sitter i – så ville han knappt ens föl-
ja med, minns Pelle Kölhed. 

Den bil han har nu är kanske inte unik 
och läcker i samma bemärkelse som den 
förra. Men Pelle Kölhed är nöjd med den. 
Utöver ramp och vridbart förarsäte har 
den försetts med ett golvmonterat gas- 
och bromsreglage. Men i Pelle Kölheds 
fall slutar inte anpassningarna vid förar-
sätet. Eftersom han reser ofta och långa 
sträckor med bilen i sin tjänst som hel-
tidsarvoderad förbundsordförande för 
Personskadeförbundet RTP, krävdes yt-
terligare justeringar.

– Även passagerarsätet är anpassat, 
ifall jag behöver sitta bredvid som passa-
gerare, säger han. 

I speciella fall
Att få bilen anpassad både efter en roll 
som förare och passagerare är något som 
Försäkringskassan kan ge tillstånd till i 
speciella fall. 

– Man har rätt till det om man kan mo-
tivera det medicinskt eller praktiskt. Om 
jag ibland inte är i stånd att köra, men än-
då jobba, så ska min assistent kunna köra 
istället. Men det här är inte särskilt enkelt 
att få igenom, reglerna är hårda, säger han.

Pelle Kölhed ser stora fördelar att fär-
das med bil.

”En sak är att plocka isär 

rullstolen en gång hos bilhandlaren, en annan 

sak att göra det tio gånger om dagen.” 

P

Utrusta din rullstol med ett ergonomiskt  RAM-montage.

GPS-fästeLaptop-fästeIphone-fäste Paraply-fäste

www.ram-mount.se       www.ram-mount.se
RAM Nordic AB  Tel: 035 228252
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– Jag far omkring i hela landet och kör 
väldigt mycket bil. Att resa med andra 
kommunkationsmedel tar tid och är 
ibland krångligt. Tåget är halvokej, men 
sedan är man i regel beroende av special-
fordon för att komma från stationen. Jag 
har förvisso en liten elektrisk rullstol, 
men det är inte alltid som taxichaufförer 
blir glada av att se den. 

Pelle Kölhed har en polioskada som 
gjort honom förlamad i ben, bål och del-
vis i armarna. 

– Tidigare hade jag vanliga personbi-
lar. Då var jag starkare, jag hade vanlig 
manuell rullstol och plockade själv bort 
hjulen. Det var okej då, men man ska va-
ra medveten om att det sliter mycket på 
armar och axlar att göra på det sättet, sä-
ger han.

Analysera förutsättningarna
Han råder unga förstagångsbilköpare 
och föräldrar som köper en bil som ska 
anpassas till familjen att noga analysera 
de egna förutsättningarna.

– Tänk på hur behoven kommer att 
förändras och hur bilen är tänkt att an-
vändas. Befinner man sig på väg in i 
vuxen livet och kanske snart ska lämna ett 
tryggt familjeförhållande för att bo själv, 

med allt vad det innebär, så bör man väga 
in det i sitt bilköp, säger han. 

En aspekt som lätt glöms bort är eko-
nomin. 

– Att ha bil är jättedyrt i förhållande 
till färdtjänst. Friheten med en egen bil är 
oslagbar, men bilen kan också leda till 
ekonomisk inlåsning, säger han. 

Värdeminskning och underhåll
Att äga och använda en bil innebär kost-
nader för värdeminskning, bränsle, un-
derhåll – samt försäkringskostnader. En-
ligt Pelle Kölhed finns det bara två för-
säkringsbolag som har samma försäk-
ringspremie för en anpassad bil som för 
en standardbil. 

– Kolla med ditt försäkringsbolag vad 
som gäller, och jämför gärna med andra 
försäkringsbolag, säger han. 

Att kolla med fler än ett bolag är ett 
råd som gäller även kontakten med bi-
lanpassningsföretagen.

– Jag tycker att man ska kontakta 
minst två företag. Bilanspassnings-
branschen har varit något av en lycksö-
karbransch, men idag är den bättre än 
vad den varit. De är proffs, men kom 
samtidigt ihåg att de är duktiga försälja-
re, säger han.

När du provar ut anpassningarna 
måste du våga ta tid på dig. Se till, när de-
taljerna för din anpassning bestäms, att 
du verkligen når allt, att omfattningen av 
anpassningarna räcker till. 

– Ta reda på om sådant som är svårt att 
nå går att anpassa ytterligare. Allt går inte 
att anpassa i nya bilar eftersom man inte 
får göra vilka ingrepp som helst, men 
mycket är möjligt. Sätt dig i förarsätet och 
känn efter att du verkligen kan nå alla reg-
lage. Och kom ihåg att du ska inte bara 
kunna göra det en gång, utan många 
gånger, dessutom medan du kör. Kom 
ihåg att den lösning man väljer är man se-
dan ansvarig för. Du kan inte vända dig till 
Försäkringskassan efter ett par år och säga 
att anpassningen inte blev bra, säger han. 

Satt med i utredning
Pelle Kölhed satt med i bilstödsutred-
ningen i mitten av 1980-talet och kan ge 
perspektiv på dagens bilstöd. De tekniska 
möjligheterna att anpassa bilar har ut-
vecklats, men de medel som avsätts för 
bilstöd har inte ökat i takt med kostnads-
utvecklingen.

– Utredaren hade intentionen att infö-
ra kostnadsindexering, men det har ald-
rig gjorts, säger han.

Tema bilst  d
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permobil i bil
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Pelle Kölhed tycker att Försäk rings-
kas sans hållning har varierat över tiden.

–  Försäkringskassan har under vissa 
perioder gått in och gjort tolkningar och 
blivit restriktivare. Bilstödet är ett möj-
lighetsstöd, och Försäkringskassan har 
ibland försökt hitta anledningar att avslå 
eller misstänkliggöra anpassning. Nu är 
man dock inne i en fas där man inte är li-
ka restriktiv som för ett par år sedan. 
Tidigare hamnade man dessutom i situa-
tioner när man var utan pengar, och där-
för inte kunde utföra sitt arbete. Det är 

ett konstigt sätt att ge bidragsstöd på, sä-
ger han.

Pelle Kölhed anser att politikerna inte 
sett hur kostnadseffektivt bilstödet är.

– När LSS, lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade, infördes 
togs cirka 200 miljoner kronor bort 
från bilstödet. LSS är bra, men pengar-
na borde tillbaka till bilstödet. För stora 
användare av färdtjänst skulle det löna 
sig, för staten, att ge bilstöd, en bilstöds-
mil är bil ligare än en färdtjänstmil, sä-
ger han.

Pelle Kölhed ser hur tekniken går fram-
åt och möjligheterna ökar. 

– Rent tekniskt kan man i stort sett gö-
ra vad som helst med bilar idag. I Sverige 
ligger vi väldigt långt fram. Man kan få 
nästan vem som helst att köra bil. Vad 
gäller specialanpassningar finns ingen-
ting i bilstödet som hindrar dig, där är 
man generös, säger han.

Speciellt stöd
Men bilstödet är, enligt Pelle Kölhed, ett 
mycket speciellt stöd.

– Bilstödet är ett kontantstöd. Om du 
söker vanliga hjälpmedel är det aldrig 
problem att välja – experter och andra 
hjälper dig. Med bilstödet är du utläm-
nad till dig själv. Därför var vi, Per son-
skadeförbundet, med och startade Mobi-
litetscenter i Göteborg. Där kan man få 
en opartisk bedömning och goda råd. 
Det enda man annars kan råda är att vara 
väldigt noggrann, säger han. Se till att ha 
intyg som intygar rätt saker. Läkarintyget 
ska intyga att du inte kan använda all-
männa kommunikationer på grund av 
din funktionsnedsättning.

Ett utlåtande från Mobilitetscenter vä-
ger tungt, och Försäkringskassan upp-
manar ibland till besök på centret. 

– Mobilitetscenter har arbetsterapeu-
ter som är specialutbildade. De har ut-
rustning för att mäta musklers styrka, bå-
lens stabilitet etcetera. De kan göra en 
körförmågebedömning i en simulator, 
vilket är särskilt bra för ungdomar, som 
kan vara osäkra på om de kommer att 
kunna köra över huvud taget, säger han. 

Kan utvecklas ytterligare
Bilstödet kan utvecklas ytterligare, och 
regelverket skulle ha setts över i år.

– Men när jag hörde av mig till Soci-
aldepartementet i början av året fick jag 
svaret att man inte hinner i år, det är så 
mycket annat som går före. Man är med-
veten om att man har ett bilstödspro-
blem. Vi har bra förslag till förbättringar, 
men ingen orkar ta tag i det. Men det är 
bara att nöta på, säger han. +

Lätt att komma i och ur. Vridbart säte på skenor gör det lätt för Pelle Kölhed.

Fortsättning från föregående uppslag

”På Mobilitetscenter kan man få en 
 opartisk bedömning och goda råd”
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oves mamma är fantas-
tisk, hon ser alla männis-
kor, säger Loves pappa 
Bengt-Åke Granquist, 
som först tvivlade på att 
Love kunde köra mc.

Motorintresset genomsyrar familjen 
Molin Granquist, med försmak för de all-
ra största och tuffaste utmaningarna. 

Äldsta sonen Martin tävlar motocross 
och enduro, en sport som liknar cross men 
utförs i skogen över långa distanser och 
även på natten. Martin har genomfört de 
klassiska elitloppen Gotland Grand 
National och Novemberkåsan, där han 
kom på 18:e plats av 200. Endast 25 av de 
startande kom i mål, vilket säger en del om 
vilka påfrestningar som åkarna och deras 
cyklar utsätts för. Yngsta sonen Linus, 12, 
vill inte vara sämre och tävlar redan i cross. 

Intresse från pappa
Bakgrunden till sönernas intresse är inte 
svårt att spåra. Pappa Bengt-Åke Gran-
quist har sysslat med båda varianterna 
sedan länge. 

Sedan förra året är även mellanbrodern, 
Love, med på crossbanan, eller alldeles in-

till, mycket tack vare sin mamma Jessica 
Molin. Bengt-Åke minns hur han tvivlade 
när Jessica föreslog att Love, som har en 
cp-skada och assistans dygnet runt, också 
skulle få prova på att köra motorcykel. 

– Hon frågade om inte Love kunde få 
följa med och köra cross. Jo, men hur 
skulle det gå till, undrade jag. Jag satt lik-
som fast i min föreställning att motorcy-
kel måste köras på ett visst sätt, säger 
Bengt-Åke.

Lugnt på lägsta växeln
Love fick sätta sig på Linus 80-kubikare 
med assistenter på båda sidor. Assis-
tenterna gick med på sidan, och Love 
körde lugnt och försiktigt på ettan. 

– Då sa Jessica att det är så här Love 
kör motorcykel. Love tyckte att det var 
kul, han körde på sitt sätt, och det kan al-
la göra – det gäller bara att tro att det går, 
och uppmuntra. Det är ungefär som om 
jag skulle säga till dig att det inte är någon 
idé att du försöker. Då går det inte. Bättre 
går det om jag peppar dig. Sånt här är 
Jessica bra på, hon ser alla människor 
men inga hinder, och hon har lärt mig 
jättemycket. Jag levde med gamla förlega-

de föreställningar, nu är jag nästan lika 
bra som Jessica på att peppa och upp-
muntra, säger Bengt-Åke Granquist.

Efter premiärturen på lillbrorsans 
motorcykel testade Love även att köra 
fyrhjuling intill Högstabanan, en cross-
bana söder om Stockholm.

– Från tvåhjuling testade vi fyrhjuling. 
Det var givetvis mycket enklare, då räcker 
det med en assistens som sitter bakom. 
Man kan rigga upp en fyrhjuling, så att 
Love sitter stadigt, på ett helt annat sätt 
än en motorcykel. Fyrhjulingen var roli-
gare, naturligtvis. Och med den kan man 
sladda mer, säger Bengt-Åke Granquist.

Brukar kunna hyra
Familjen Molin Granquist har ingen egen 
fyrhjuling, men det brukar gå bra att hyra.

–  Vid Högstabanan fanns fyrhjulingar 
som man kunde hyra. Där finns även an-
nat roligt att prova på, som felstyrd bil 
som man kan försöka köra slalombana 
med, säger Bengt-Åke. +

Love Molin Granquist, 14, tittar inte bara på 
när bröderna kör motorcykel på crossbanan 
och i skogen. Han kör själv också.

Love gör som bröderna – på sitt sätt

Kontakta den lokala klubben
Bengt-Åke Granquist råder andra 
barn och föräldrar som vill prova på 
att kontakta den lokala motorklub-
ben. På vissa håll finns även 
tvåsitsiga gocart, vilket kan vara ett 
annat sätt att testa motorsport. +

Inte mycket stoppar Love. Här kör han fyrhjuling intill Högstabanan.

Tema bilst  d
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villingmamman Karolina 
Ehrnstedt fick avslag på 
ansökan om bilstöd till 
sina två söner. Försäk
rings kas san anser att hon 
kan åka allmänna färd

medel med en son i taget, till samma för
skola. Och utan rätt till bilstöd kan hon 
heller inte få de två extrabälten för 10 000 
kronor som hennes söner behöver för att 
kunna åka trafiksäkert.

– Vi har två söner på snart sju år som 
har autism och utvecklingsstörning, ing
en av dem talar. Vid färd i bil knäpper de 
av sig bältet. Det finns hjälpmedel för 
detta i form av ett ”extrabälte” som man 
själv trär/monterar i bilen och som gör 
att barnet inte kommer åt att knäppa upp 
bältet själv, säger Karolina Ehrnstedt.

Förskrivet av arbetsterapeut
I Stockholms läns landsting kunde man 
till för två år sedan få detta bälte förskri
vet av en sjukgymnast eller arbets tera
peut. När familjen sökte ett sådant bälte 
fick den dock veta att denna typ av ären
den nu ligger hos Försäkrings kassans 
bilstödsenhet. Karo lina Ehrn stedt var 
således tvungen att ansöka om bilstöd 
för sina söner för att kunna få dessa ex
trabälten. En tidsödande process för 
många parter, som dessutom slutade 
med avslag.

– Det spelar ingen roll om man i verk
ligheten önskar bilstöd eller inte, för att 
komma ifråga för bilanpassning oavsett 
storlek måste man först vara beviljad bil
stöd. Man ansöker då med färska intyg 
från läkare samt sjukgymnast om bilstöd 
som sedan handläggs och utreds av 
Försäkringskassan under någon eller 
några månader. Vi fick inget bilstöd då 
jag, mamma, som ansökte anses kunna 

åka allmänna färdmedel med en son i ta
get, färdmedel som i vårt fall går varan
nan timme och killarna går på samma 
förskola och därmed börjar samma tid på 
morgonen. Reglerna tar ej hänsyn till att 
man inte kan åka med båda sina funk
tionshindrade barn samtidigt, de betrak
tas helt separat av Försäkringskassan, sä
ger Karolina Ehrn stedt.

På Försäkrings kassan har man diskute
rat liknande ärenden, men har idag inga 
möjligheter att bedöma en familjs totala 
behov, enligt Maria Ingvarsson, verksam
hetsutvecklare vid enheten för vård och 
arbetsskador på Försäkrings kassan.

Kan inte se till hela familjen
– Vi har diskuterat hur vi ska förhålla oss 
till ärenden där en förälder har flera barn 
med funktionsnedsättning. Tyvärr har vi 
inte sett att det finns utrymme i nuvaran
de regler om bilstöd att väga samman fa
miljens totala behov när vi bedömer be
hovet av bilstöd. Det finns även en kam
marrättsdom som menar att vi ska bedö
ma barnens funktionsnedsättning var för 
sig. Det gör också att mamman behöver 
ansöka om bilstöd för båda barnen om 
båda har ett behov av anpassning för att vi 

ska kunna pröva rätten till bilstöd för bar
nen var för sig, säger Maria Ingvars son.

Är det rimligt att en familj som enbart 
är i behov av ”extrabälte” till sina två sö-
ner med autism och utvecklingsstör-
ning, ett par hjälpmedel för sammanlagt 
ungefär 10 000 kronor, ska behöva ansö-
ka om bilstöd, ett stöd som familjen kan-
ske inte ens är intresserat av? 

– Mamman behöver inte ansöka om 
grundbidrag till inköp av bil för att få an
passningsbidrag. Det finns alltså inget krav 
på att hon tar emot 60 000 kronor och kö
per ny bil. Hon kan ansöka om enbart an
passningsbidrag för extrabälte till hennes 
nuvarande bil. Däremot måste Försäk
ringskassan pröva om den sökande har 
rätt till bilstöd för att kunna bevilja anpass
ningsbidrag. Den prövningen är grunden 
för att kunna få bilstöd och ställer lika om
fattande och höga krav oavsett vad ansö
kan gäller. Så har det varit sedan bilstödet 
infördes 1988, säger Maria Ingvarsson.

Vad avser Försäkringskassan göra 
för att i framtiden slippa den typ av 
orimlighet som familjen beskriver?

– Eftersom bilstödet är utformat med 
tanke på dem som har väldigt stora för
flyttningssvårigheter finns det säkert 
många som inte kan få bilstöd men som 
ändå har behov av en mindre anpass
ning för att kunna åka trafiksäkert. 
Därför finns sannolikt behov av någon 
ytterligare stödform för att kunna få 
mindre bilanpassningar, säger Maria 
Ing vars son.

Assistent hjälper till
Karolina Ehrnstedt har tills vidare löst si
tuationen genom att en assistent, som sit

ter bredvid barnen 
när de färdas i bil, ser 
till att pojkarna inte 
spänner upp sina bäl
ten.

– Jag kan inte för
stå varför man har 
lagt en sådan typ av 
anpassning under 
bilstöd. Det handlar 
om 300400 barn 
som är inskrivna på 
Autismcenter för små 
barn i Stockholms 

län. Tänk om hälften av dem någon gång 
knäpper upp bältet? Då ska alltså alla de 
föräldrarna söka om bilstöd, när man  
istället borde kunna låna ett sådant bälte 
av hjälpmedelscentralen under något el
ler några år, säger hon.+

Tvillingmamma tvingas 
åka med en son i taget
Barnen går i samma förskola, och mamman upp-
manas göra resan dubbla gånger, först med ena 
sonen, sedan med den andra. Utan rätt till bilstöd 
kan hon heller inte få de extrabälten som hon be-
höver till sina barn.

T
Bältet som familjen vill ha. Extra
bältet från Careva kostar cirka 5 000 
kronor.

Karolina 
Ehrnstedt

Föräldrakraft har sökt äldre- och folkhälsoministern Maria Larsson för en kommentar
Föräldrakraft har bett det ansvariga 
statsrådet, äldre och folkhälsominister 
Maria Larsson (KD), kommentera dels 
att en verksamhetsutvecklare på För säk

rings kassan uppger att det nuvarande re
gelverket inte lämnar utrymme för att 
bedöma ett behov för en hel familj, dels 
det orimliga i att en förälder ska behöva 

gå igenom hela processen med att ansö
ka om bilstöd för att kunna få ett extra
bälte motsvarande 5 000 kronor. Maria 
Lars son har inte svarat. +
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”Till Mo-
bilitets-
center 
kan vem 
som helst 
vända 
sig. Har 
du inte 
möjlighet 
att åka dit 
kan du 
ringa eller 
rmejla.”

            tips inför köp av bil
1. Vägverkets proffs hjälper dig. 
Köp inte bil förrän du varit i kontakt 
med någon av Vägverkets trafik-
inspektörer. Att hjälpa dig med val av 
bil är deras jobb. Det kan till exempel 
vara så att den anpassning du behö-
ver göra inte är möjlig i just den bil du 
tänkt köpa. En robot som lyfter in din 
rullstol i bilen går till exempel bara att 
montera i stora bilar.

2. Bilen ska hålla länge. Bilstödet 
varar  i nio år, din bil bör alltså inte vara 
för gammal, eller gått för långt, när du 
köper den. Vägverket brukar rekommen-
dera att den inte ska vara äldre än tre år 
och inte gått mer än 6 000 mil.

3. Korta eller långa sträckor. Det är 
viktigt att tänka på hur du kommer att 
använda bilen. Åker du mest korta 
sträckor kan det vara enklare att ha en 
rullstolsplats där barnet sitter kvar i 
rullstolen. Åker du mest långa sträckor 
kan ett specialanpassat bilsäte vara att 
föredra.

4. Mobilitestscenter kan ge råd. 
Mobilitetscenter ligger i Göteborg och 
drivs av RTP, NHR, DHR och RBU. Dit 
kan vem som helst vända sig med sina 
frågor om bilanpassning. Har du inte 
möjlighet att besöka Mobilitetscenter 
kan du ringa eller mejla. Läs mer på 
www.mobilitetscenter.se

5. Ekonomi. En sak är kostnaden för 
att anskaffa en bil, en annan sak är 
kostnaden för att äga och bruka bilen. 
Gör en noggrann kalkyl där du även tar 
med kostnader för service, bränsle och 
försäkring.

� Handboken ”Åka säkert – om trafiksäkerhet 
för barn med funktionshinder” ger dig som 
förälder till barn med cp-skada, ryggmärgs-
bråck, autism och andra funktionsnedsättningar 
tips och råd hur du kan göra bilfärden säkrare. 
� Forskning har visat att många föräldrar 
känner oro över barnens säkerhet när de färdas 
i bil, både i den egna bilen och i skolskjuts eller 
färdtjänst.
� Den första versionen av handboken kom 
2003. Den nya och omarbetade upplagan finns 
även på engelska, serbokroatiska, persiska och 
arabiska. Handboken finns även att ladda ned 
som film på www.vti.se.

Åka säkert – handbok på fyra språk

5

Sörbyvägen 71, Luleå • Tel 0920-25 15 75, 073-183 80 04 • www.gdevice.nu

DIN BILANPASSARE I NORR

Anpassning av fordon för funktionshindrade

Medlem i branchorganisationen - Svensk fordonsanpassning

Vår specialitet – din frihet!

www.autoadapt.se

Vi har hjälpt många 
familjer med problemet 
att komma i och ur bilen

Kom till Hjultorget monter A:08 och 
se vad vi kan göra för din familj!
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åttillverkaren Hanterbara 
båtar hann inte börja serie-
tillverka sin senaste skapel-
se med bogramp och stora 
öppna ytor, som nu går un-
der namnet Fred 25, förrän 

försäljningen började. Famil jen Tholén 
köp te själva prototypen redan i höstas.

Fredrik Tholén och Susanna Larsson 
fick upp ögonen för Hanterbara båtars 
pro totyp och demonstrationsexemplar 
på Leva & Fungera-mässan förra året. 
Båten hade mycket av det som familjen 
letat efter. Den breda bogrampen och de 
stora plana golvytorna skulle ge dottern 
Amanda goda chanser att fritt röra sig i 
båten med sin rullstol – och i framtiden 
kanske hantera den helt själv.

– Vi är väldigt nöjda. Förutom storle-
ken är det bra att Amanda själv kan han-
tera båten, komma i och ur, och manöv-
rera. Här kan du med rullstol komma 
runt styrpulpeten, vilket är unikt. Vi har 
aldrig sett det någon annanstans. Ska 
man kunna vara självständig så är det en 
nödvändighet. 

Intresse sedan länge
Båtintresset har funnits inom familjen 
under lång tid. 

– Vi, eller i alla fall jag – nu har jag fått 
med mig övriga – har alltid gillat hav och 
båtar. Vi har redan haft en annan anpas-
sad båt, norska Pioneer Multi, som också 
har bogramp. Tack vare den har jag slup-
pit att lyfta och bära Amanda, men man 

kan inte sköta den själv om man sitter i 
rullstol. Den har varit bra, men ju äldre 
Amanda blir, desto större krav på själv-
ständighet ställer hon. Och det är något 
vi stödjer, säger Fredrik Tholén.

Den tidigare båten var en öppen plast-
båt med styrpulpet. Den nya båten är en 
aluminiumbåt med större motor och med 
andra sjöegenskaper. 

Har hunnit med en provtur
Familjen fick båten i september förra 
året, och har inte hunnit använda den så 
mycket. Men en provtur har Amanda, 13, 
varit ute på. 

– Vi provade den utanför Stockholm, 
det ösregnade, säger Amanda Tholén.

Har du frågat pappa om du kommer 
att få köra båten själv?

– Nej, inte än, men det ska jag nog gö-
ra, säger hon.

Båten har redan utrustats med ett 
extra tillbehör, en lift.

– Vi utrustade den med extra kranlift 
där bak för att göra den ännu mer tillgäng-
lig för vår dotter. Med liften kan hon ta sig i 
och ur båten själv med hjälp av en sladd-
buren fjärrkontroll, säger Fredrik Tholén.

Liften gör det även möjligt för Aman-
da att helt själv ge sig iväg på en sim tur, 
sitsen går att styra så att den hamnar 50-
60 cm under vattenytan. Därifrån kan 
hon simma och bada, tills hon vill in i 
stolen igen.

– Liften kan Amanda även använda för 
att komma upp på högre bryggor, men 

då får någon lyfta hennes rullstol, säger 
Fredrik Tholén. 

När Fredriks sambo, Susanna Lars-
son, var på Leva & Fungera senast fråga-
de hon tillverkaren om det var möjligt 
att få båten med en lift. Hennes fråga sti-
mulerade till ytterligare utveckling av 
produkten och under försäsongens två 
stora båtmässor har liften visats som 
tillbehör. 

Serietillverkningen samt val av utom-
bordsmotor hjälper till att hålla nere pri-
serna, och leverantören anger en prislapp 
en bra bit under miljonen.

Räknar med stor användning
Fredrik Tholén räknar med att få stor an-
vändning av båten, inte enbart för sin dot-
ter. Fredrik Tholén och Susanna Larsson 
var med och startade företaget Amanda 
Assistans som idag har ett 40-tal brukare 
och cirka 300 användare. 

Idag är Fredrik och Susanna anställda 
på företaget, men kanske är det dags att 
starta en ny verksamhet. 

– Båten lämpar sig för att göra orga-
niserade utflykter på havet för männis-
kor i rullstol, till exempel fisketurer som 
hittills alltid varit stängda för rullstols-
burna. Jag har länge retat mig på alla 
dessa skeppare som säger att de har fis-
keturer för alla olika grupper. Kan man 
inte rulla ombord har man inte gjort tu-
rerna öppna för alla. Något sådant har vi 
tankar på att kanske utveckla, säger Fred -
rik Tholén.+

”Den här kan Amanda köra själv”

B

Här kan Amanda rulla i och ur. Pappa Fredrik Tholén vill också ha kul och passar på att testa liften.    Foto: Jonas Nilsson

Nytänkande inom båtindustrin gör havet mer tillgängligt
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Försäkringskassan tar chansen på Hjultorget

”Möjligt få nytt bilstöd 
tidigare än nio år”
Försäkringskassan medverkar på Hjultorget i början av juni 
med en monter och seminarium. Vi ställer här fem frågor till 
Maria Ingvarsson, verksamhetsutvecklare vid enheten för 
vård- och arbetsskador på Försäkringskassan. 

Vad kommer du att tala om och vad kommer 
Försäkringskassan att bjuda på under mässdagarna?

–  Vi kommer att ha en monter där besökare kan träffa 
handläggare från bilstödsenheten, och vi kommer att ha ett 
seminarium. Vi vill visa hur det går till att ansöka om och få 
bilstöd. Det är väldigt mycket man behöver tänka på, och många 
tidpunkter att hålla reda på, vi vill guida lite i djungeln. Vi vill 
också visa hur samspelet mellan oss och Vägverket ser ut och vad 
man bör tänka på i kontakten med bilanpassningsföretag.

En del användare upplever att Försäkringskassans vilja att 
godta eller avslå ansökningar har varierat över tid. 

– Reglerna om bilstöd är väldigt övergripande. Vi har uppdate-
rat vår vägledning för hur vi ska förhålla oss till bedömningar i 
bilstöd, och vi har nu fått några kammarrättsdomar att stödja oss 
på. Detta innebär att man nu kan få ett nytt bilstöd beviljat om 
man måste köpa ny bil när, och på grund av, att barnet växt och 
därför fått nya behov på grund av funktionsnedsättningen som gör 
att man inte kan anpassa den gamla bilen. Tidigare gällde att om 
man skulle få ett nytt bidrag tidigare än nio år måste hälsotillstån-
det ha ändrats, att barnet växer och därför fått nya behov kan alltså 
vara tillräckligt för att vi ska kunna bevilja bidrag på nytt.

Är det, enligt dig, enkelt att gå igenom den här processen, 
eller upplevs den som krånglig och byråkratisk?

– Jag sitter på huvudkontoret och jobbar med generella frågor. 
Därför är det svårt för mig att svara på hur processen upplevs av 
våra kunder. Vi koncentrerade handläggningen av bilstöd 2007 
samtidigt som det var regeländringar. Efter det följde en inkör-
ningsperiod. Det tog ett tag innan vi kom på fötter igen, organi-
sationen var inte riktigt beredd på att hantera alla frågor som 
uppstod och det tog lång tid innan kunder fick sitt beslut. Men 
min upplevelse är att det sista året har fungerat väldigt bra. Vi har 
en del kontakt med RTP, och den respons vi får därifrån är att de-
ras medlemmar är mer nöjda nu, säger Maria Ingvarsson.

Ungefär varannan ansökan om bilstöd får avslag.
– Ja, det är fortfarande ganska många som inte får sina 

ansökningar beviljade. Det är svårt att få bilstöd, om man jämför 
med hur många som söker. Men även om beviljandegraden 
sjunkit något generellt sett så är det inget som påverkat bidrags-
grupp 5, föräldrar och barn. För den gruppen tycks det snarare 
som att allt fler bilstöd beviljats. 

Du säger att ni vill ”guida i djungeln”. Kan du förtydliga vad 
som väntar besökarna på Hjultorget?

– Att ansöka om bilstöd är lite speciellt på det sättet att 
Försäkringskassan är finansiär till ett bilköp och anpassning. Du 
får inte köpa bilen förrän du fått beslut om bilstöd, och när du 
väl fått klartecken måste du köpa bilen inom ett halvår. Vill du ha 
bilen anpassad ska du träffa Vägverket, och därefter ett anpass-
ningsföretag för att få en offert. Vi vill ta chansen att förklara och 
förtydliga hela processen kring bilstöd, till exempel vad vi gör 
och vad brukaren själv har för ansvar. Alla är inte på det klara 
med vad de som köpare har för ansvar. Man ska vara medveten 
om att man har ett ansvar gentemot bilhandlaren och anpass-
ningsföretaget som vilken konsument som helst. +

Läs hela artikeln på www.foraldrakraft.se

Fred 25 döpt efter 
upphovsmannen

Båten Hantera byggde Fred 
Berg qvist för att kompensera för 
sin egen allt gravare Parkinson. 

Prototypen fick namnet Hantera 750, 
men inför serietillverkningen ändrades 
namnet.

– Nu heter den Fred 25, som en hyll-
ning till Fred, men också ett namn som vi 
tror kan fungera internationellt, säger 
Mar cus Svensson, pressansvarig på Han-
terbara båtar.

Det första serietillverkade exemplaret 
premiär visades på båtmässan i Göteborg 
tidigare i år, i montern Båtliv för alla. 

Båten kommer att extrautrustas med 
ett system för joystickstyrning som gör 
det möjligt att gasa och styra båten med 
en enda spak. 

Fred 25 är utrustad med bland annat 
bogpropeller, hydraulisk styrning och 
fjärrstyrd bogramp. Tack vare det mo-
dulbaserade tillbehörsprogrammet kan 
man skräddarsy sin båt från avskalad ar-
betsbåt till familjebåt. +

Läs mer: www.hanterbarabatar.se

Tema bilst  d
..

Nya 
Hjultorget 
– en chans 
att prova 
ett fordon
Hjultorget 
utlovar en 
nystart och 
arrangörerna 
marknadsför 
sig i år under 
namnet Nya 
Hjultorget, och 
kommer att 
visa ”spän-
nande” 
satsningar på 
anpassade 
fordon och 
bostäder.
Bland annat 
kommer det 
att finnas 
möjlighet att 
provköra bilar 
med olika 
utrustning.

Var: Kista-
mässan, 
Stockholm
När: 2-3 juni
hjultorget.nu

Din guide 
i bilstöds-
djungeln. 
Maria Ingvars-
son, verksam-
hetsutvecklare 
vid enheten för 
vård- och 
arbetsskador 
på Försäk rings-
kassan, kom-
mer att vara 
med på 
Hjultorget.

Äventyrsläger 
för båtintresserade
Föreningen Stockholms funk-
tionshindrades frilufts- och 
fiskeförening anordnar tillsam-
mans med Rekryteringsgruppen 
ett äventyrsläger för barn och 
ungdomar i syfte att utbilda sig i 
frilufts- och båtliv, och att bli 
självständig på sjön.

– Vi har fått medel att köpa loss 
en båt, den blir nu en del av 
föreningens verksamhet. Tanken 
är att det läger vi ska ha inte ska 
vara avgiftsbaserat utan ske till 
självkostnadspris, säger Jonas 
Nilsson, som är ordförande i 
föreningen och en av delägarna i 
Hanterbara Båtar.

Föreningen planerar även att 
vara med på en fisketävling i 
Nynäshamn i slutet av maj. 

– Syftet är att visa att man kan 
vara på sjön även om man sitter i 
rullstol, säger Jonas Nilsson. +

Äventyrslägret är från 
29 juni till 3 juli.   
Fisketävlingen är 28-30 maj. 
Läs mer: www.stockholmsfff.se
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nder de drygt tio år som 
den unika utbildningslin-
jen har funnits har ett 
hundratal elever med oli-
ka funktionsnedsättning-
ar fått hjälp att ta ett 

B-körkort. Göran Brorsson, en av grun-
darna till körkortsutbildningen, minns 
hur det började.

– Det var en förälder som vädjade för 
sin son om en möjlighet för honom att ta 
körkort, de bodde tio mil härifrån. Sonen 
hade lyckats få ett jobb, men inte körkort. 
Mamman bad oss försöka starta en ut-
bildning för honom. Jag tog upp det med 
Mellansels rektor, sedan sökte vi starthjälp 
hos Hjälpmedelsinstitutet, säger han.

Det som började med en vädjan från 
en förälder var snart Sveriges första stu-
diemedelsberättigande utbildningslinje 
för körkortsteori.

Får prova på i tio dagar
De elever som är intresserade av att gå 
utbildningen kan först ta del i en prova- 
på-kurs som varar tio dagar.  

– Prova på-kursen börjar i slutet av 
våren, den bör man gå för att komma in 
på vår skola, säger Göran Brorsson.

Om man trivs och vill gå hela utbild-
ningen väntar ytterligare två terminer. 
Man läser trafikteori och även vissa kärn-
ämnen. 

– Vad som är nytt är att vi i år har ett 
avtalsupplägg med en lokal trafikskola, 
som kommer hit. Så körningen är mer 

integrerad. Detta för att kunna möta 
Vägverkets nya krav på ett nytt så kallat 
sammansatt prov, vilket innebär att både 
teori- och uppkörningsprovet ska ge-
nomföras med som mest två veckors 
mellanrum, säger Göran Brorsson. 

Skolan erbjuder individanpassat stöd. 
– Vårt mål är att erbjuda ett individu-

ellt stöd till alla för vilka inlärningsproces-
sen är komplicerad och ofta långsam. Vi 
vänder oss särskilt till alla som tycker 
att  trafikteorin är alltför svår att ”självstu-
dera” på en vanlig trafikskola. Vi gör det 
inom folkbildningens ram, det ska inte va-
ra plånboken som avgör om du kan ta 
körkort, säger Göran Brorsson.

Vissa delar måste betalas
Men även om teoriundervisningen be-
rättigar till studiemedelsstöd måste öv-
ningskörningstimmar och uppkörning 
betalas. 

– Folkhögskolan har, som andra trafik-
skolor, gjort en upphandling så att man 
kan erbjuda eleverna ett något lägre pris 
vid övningskörning, säger Göran Brorsson.

Göran Brorsson är idag speciallärare 
på en vanlig gymnasiesärskola, men var 
under fem, sex år den som startade upp 
utbildningen på Mellansel.

– Jag fungerar idag som mest som  råd-
givare och är den som skriver de viktiga 
intygen till Vägverket för kursdeltagarna. 
Utifrån individuella behov kan man då få 
både förlängd tid vid provet och även gö-
ra ett helt enskilt teoriprov.+

Unik möjlighet vid långsam inlärning

Körkort med studiemedel
På Mellansels folkhögskola i Örnsköldsvik fi nns 
en unik möjlighet att ta körkort utan att kost-
naderna behöver bli stora.

U

Edvin Sandegård är en av 
 eleverna som klarat körkortsteo-
rin tack vare studier på Mellan-
sels folkhögskola.
När Föräldrakraft träffar honom i föräld-
rahemmet på Lidingö utanför Stockholm 
har det gått några år sedan han tog kör-
kort. Men han minns hur han kämpade för 
att klara teoriprovet, och hur glad han blev 
när han fick godkänt.

– De andra i klassen hade åkt iväg ut-
omlands. Men jag valde att stanna kvar 
för att studera, säger han.

Klar i förtid
Under den tid klasskamraterna åkte iväg 
kunde Edvin ägna ännu mer tid åt studi-
erna. Redan när ett par månader återstod 
av den andra och sista terminen klarade 
han testet.

Edvins pappa Svante Sandegård minns 
samtalet från skolan med det glädjande 
beskedet.

Edvin klarade       teoriprovet

En bragd. Edvin Sandegård trivdes på                                     Mellansels folkhögskola – och klarade  
teoriprovet.

”Vårt mål är 
att erbjuda 
ett individu-
ellt stöd till 
alla för vilka 
inlärnings-
processen 
är komplice-
rad och ofta 
långsam.”
Göran Brorsson, 
Mellansels 
folkhögskola

Behöver du ett fordon anpassat efter dina förutsättningar? 
Hos oss anpassas alla fordon oavsett bilmärke och vi har 

en av branschens mest kompletta produktprogram. 
Se mer av våra produkter och tjänster på vår unika 

webbportal: www.handikappanpassning.se

U n i k a ,  s k r ä d d a r s y d d a  o c h 
n d a n p a s s a d e  f o r d o n s l ö s n i n g a r 

f ö r  a l l a s  b e h o v

Installatörvägen 4
461 37 Trollhättan
Tel 0520-200 130
info@handikappanpassning.se

U n i k a ,  s k r ä d d a r s y d d a  o c h 
k U n d a n p a s s a d e  f o r d o n s l ö s n i n g a r 
f ö r  a l l a

MedleM i Branschföreningen
svensk fordonsanpassning

FK_1003_s40-51_tema_bil_v10.indd   50 2010-05-07   13.57



# 3, 2010 FÖRÄLDRAKRAFT 51     

Tema bilst  d
..

Läs mer på
www.mellansel.fhsk.se/trafik 

– Det var väldigt speciellt för Edvin att 
lyckas med det här. Han kämpade hårt 
och målmedvetet både kvällar och helger. 
Det var en stor prestation av honom att 
plugga in teorin. Han brukar fortfarande 
rabbla namnet på vägskyltar när vi är ute 
och åker, säger han.

Edvin vid ratten
Senaste resan var hem från Leksand, där 
familjen hade firat påsk. Vid ratten den 
gången satt Edvin.

En annan gång kanske turen går till 
Mel lansel. Edvin bodde där under knappt 
ett års tid, och kom bara hem under loven, 
och han minns tiden där med glädje, och 
håller ännu kontakten med en handfull av 
de tiotalet klasskamrater han hade. 

Han har många gånger tänkt att han 
ska åka tillbaka och hälsa på, men än så 
länge har alltid annat kommit emellan. +

Edvin klarade       teoriprovet

”Det var en 
stor presta-
tion att plugga 
in teorin. Han 
brukar fortfa-
rande rabbla 
namnet på 
vägskyltar när 
vi är ute och 
åker.”

Svante 
Sandegård, 
Edvins pappa

En bragd. Edvin Sandegård trivdes på                                     Mellansels folkhögskola – och klarade  
teoriprovet.

Det vridbara sätet Turnout, som 
gör det möjligt för personer med 
en rörelsenedsättning att lättare 
stiga i och ur bilen, har kommit i 
ny och förbättrad version. 

Tillverkaren Autoadapt säger sig bland 
an nat ha vidareutvecklat klämskyddet 
och infört ett självdiagnostiserande fel-
sökningssystem som ska eliminera risken 
att sätet fastnar i utvridet läge. 

Nya Turnout har även fått speciellt 
framtagna och förlängda glidskenor vilka 
bidrar till att sätet kommer ut ytterligare 
7,6 cm från bilens sida.  

– Tack vare Turnout 2 kan en bilist med 
rörelsesvårigheter få ett vridbart bilsäte, 
vilket enkelt kan anpassas till en individu-
ell funktionsnedsättning, samtidigt som 
sätet ger samma komfort och säkerhet 
som bilens originalsäte, dess utom smälter 
Turnout 2 omärkligt in i bilens interiör, 
säger Harald Frey tag, mark nadschef på 
Autoadapt. +

 Läs mer: www.autoadapt.se

Turnout, från Autoadapt

Produktnytt i varje nummer Har DU en produktnyhet? Mejla en beskrivning och 1-2 bilder till info@faktapress.se

Crossit, från CarevaTurnout – nya versionen kan inte fastna

Uppdaterad. Autoadapt har kommit 
med en ny version av Turnout.
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Abilia
www.abilia.se

Gewa och Falck Igel har gått samman och blivit Abilia! Genom 
sammanslagningen får vi ett större utbud av hjälpmedel och vi 
kan satsa mer på design, utveckling och innovation.
Abilia erbjuder hjälpmedel inom kommunikation, kognition och 
omgivningskontroll/larm. Med hjälp av modern teknik ger vi fler 
människor möjlighet till ökad delaktighet, självständighet och 
självförtroende. 

        

Anatomic Sitt
www.anatomicsitt.com 

Zitzi Delfi Pro är sittsystemet med stora anpassningsmöjlighe-
ter för barn och ungdomar med särskilda sittbehov. Allt för att 
uppnå en så optimal sittställning som möjligt och samtidigt 
tillåta brukaren att växa i samma stol.

Assistansia
www.assistansia.se

Assistansia ingår i Humana, Sveriges största privata assistans-
anordnare med verksamhet över hela landet. Vår storlek ger 
oss möjligheter att driva utvecklingen framåt för både kunder 
och assistenter genom olika utbildningar och aktiviteter. 
Utgångspunkten för vårt arbete är att alla människor har rätt till 
ett bra liv. Det är kundernas önskemål som styr vårt arbete. Vi 
sätter människan i centrum.

Autoadapt
www.autoadapt.se

Autoadapt erbjuder bilanpassningslösningar för att öka ditt 
oberoende och ge dig friheten åter. Våra ledande produkter 
Turny, Turnout and Carony är innovativa lösningar för att 
komma i och ur ditt fordon.

BOSSE Råd, Stöd & 
Kunskapscenter
www.bosse-kun-
skapscenter.se

BOSSE erbjuder: Rådgivning och stöd i frågeställningar som 
har med livet som funktionshindrad att göra. Assistans-
utbildning och handledning. Kollo för barn och ungdomar. 

EO-Funktion
www.eofunktion.se

Skapad för rörelse! EO-Funktion skapar möjlighet för rörelse, 
på ett fysiologiskt, anatomiskt och utvecklingsmässigt optimalt 
sätt, för dem som behöver det allra mest. Rörelse minskar 
spasticitet, ökar styrka och funktion och förbättrar cirkulation 
och mag-tarm funktion med mera. Kort sagt, rörelse är vägen 
till en bättre livskvalitet. Vi visar våra unika koncept, NF-Walker 
och Innowalk på Hjultorget 2010. 

  

Frösunda LSS AB
www.frosunda.se

Vad är livskvalitet för dig? Frösunda erbjuder individuellt stöd 
genom personlig assistans, daglig verksamhet, boende, 
coachning, skola och ledsagning, för högsta livskvalitet. 
Oavsett. Personlig utveckling, självständighet, trygghet och 
trivsel är ledord i vårt arbete. Som kund hos oss får du tillgång 
till plusprogram med lärorika aktiviteter. Frösunda är kvalitets-
certifierade enligt ISO 9001:2008, det gör valet ännu tryggare 
för dig som kund. 

Föreningen JAG 
www.jag.se

JAG - trygg assistans med självbestämmandet i fokus, utan 
vinstintresse. JAG är en ideell riksorganisation för människor 
med omfattande funktionsnedsättningar som behöver 
beslutsstöd. Som medlem i JAG blir du sedd av människor som 
förstår dig och dina behov och finns där när du behöver. JAG 
vågar ta strid för dig och utgår ifrån att du själv vet bäst om hur 
du vill leva dit liv.

     

  företag och organisationer med        fokus på Hjultorget

HELA DENNA SIDA ÄR INFORMATION FRÅN ANNONSÖRER I NUMMER 2-3, 2010 HELA DENNA SIDA ÄR INFORMATION FRÅN ANNONSÖRER I NUMMER 2-3, 2010 
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Handikappanpassning i 
Trestad AB
www.handikappanpass-
ning.se

Vi har 20 års erfarenhet av fordonsanpassning med fokus på 
innovativa lösningar för personer med funktionshinder. Vårt 
motto är att tillgodose kundens behov - därför levererar vi unika 
lösningar efter kundens önskemål.

Nordström Assistans AB
www.nordstromassis-
tans.se

Vi har sedan 1998 lyssnat på behov och önskemål från en 
ständigt växande skara kunder kring deras personliga assis-
tans. Det är nämligen ditt liv och ingen annan än du bestämmer 
hur din assistans ska fungera. Ring, så lyssnar vi!

nordström assistans

Nordström Assistans är en av de större assistanssamordnarna på marknaden idag. Sedan 
1998 har vi arbetat med personlig assistans. Vi har hjälp många funktionshindrade och deras 
familjer till en bättre livskvalitet med hjälpt av personlig assistans. Med en hög servicegrad är 
vi eftertraktade på marknaden. Hos oss får våra kunder inte bara hjälp med all administration 
utan även stöd när det gäller rekrytering, utbildning och handledning, vi medverkar vid 
personalmöten och erbjuder hjälp i juridiska frågor.

Välkommen att kontakta oss! tel. 020-80 90 90

Det är ditt liv, 
hur vill du ha det? Vi lyssnar.

Skicklig jurist som kostnadsfritt  hjälper dig vid frågor som rör din assistansersättning.
Kollektivavtal och marknadsmässiga  löner för dina assistenter.

Öppen redovisning, dvs. du har inblick i din assistans kostnader och intäkter. 
Du påverkar själv  hur assistansersättningen används. 
Du når oss gratis  från fast telefon på 020-80 90 90.

Annons Nordstro ̈ms _Föräldrakraft.indd   1 09-12-16   15.06.11

Permobil
www.permobil.se 

Det blir spännande att få visa upp bredden av styrsätt inom 
våra tre områden. Kompakta styrpaneler, vårdarstyrning och 
alternativa styrsätt. Nytt flexibelt styrsystem i bil, val utifrån 
behov. Datorsyrning direkt från rullstolen med ex bluetooth 
anslutning. Dessutom Dual Entry golvsänkt bil med ramp både 
bak och på sida, i den visar vi ett nytt koncept för att åka 
bakåtvänt med rullstol i bil.

Pressalit Care
www.pressalitcare.com

Pressalit Care inreder badrum och kök med produkter som 
anpassas efter brukare och vårdare. Vårt koncept är väl 
beprövat och används i alla boendeformer. Det ger trygghet för 
både kund och brukare.

Round-A-Mount Nordic
www.ram-mount.se

Utrusta din rullstol med ett ergonomiskt RAM-fäste.
Ett fäste kan ni kombinera med olika hållare för GPSen,
Laptopen, mobiltelefonen, paraplyet, muggen eller skrivblocket.

Sirius Humanum
www.sirius-humanum.
se

Hos oss är omtanke den viktigaste tanken. För att du ska få den 
bästa assistansen behöver du de bästa assistenterna som du 
trivs och har det bra med. Med omtanke skapar vi möjlighet till 
ett innehållsrikare liv.

Särnmark Assistans AB
www.sarnmark.se

Som assistansanordnare och servicepartner möter vi på 
Särnmark dig och din familj utifrån era individuella behov och 
önskemål och skapar tillsammans en personlig assistans som 
ni vill ha den. Särnmark startades för 18 år sedan av Mikael 
Särnmark, som själv förvärvat ett funktionshinder, och Cecilia 
Ekholm, som då var hans personliga assistent. Vi finns i 
Stockholm, Visby, Uppsala och Linköping.
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Köpings och hela Sveriges 

Linda vilar från tv-inspelningar. 
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”Nej, nu åker vi 
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Det svänger i riksdagen
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Särskolan
Öppen famn
för elever på
sommarjobb

Bilanpassning
14 sidor med 

experternas tips

435 000 kronor
Mamman som kan få 

rekordstort skadestånd
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Vi är många olika organisationer och företag som medverkar i Almedalen 2010 och som tror på ett samhälle där alla behövs 

och alla får vara med. Tillsammans lyfter vi frågor som är viktiga för en framtid fylld av tillförsikt, ansvar och delaktighet.

i en annan del      av almedalenMed plats för alla

Almedalens unga politiska ledare om skolan, jobben och tillgäng ligheten.

– Hitta rätt i almedalen med Föräldrakrafts guide– vi för fram din fråga till polikerna
– Blir vården för dyr för sällsynta 

diagnoser?– Unga som vill ha svar före valet
Vi samarbetar  

”I en annan del av Almedalen”

vad vill Jytte?Jytte Guteland, SSU, och övriga ledare för 
de politiska ungdomsförbunden medverkar 
i Föräldrakrafts utfrågningar.

1. Magnus Andersson, Centerns ungdomsförbund  
2. Jytte Guteland, SSU 3. Charlie Weimers, Kristdemo

kratiska Ungdomsför bundet  
4. Adam Cwejman, Liberala 
ungdomsförbundet 5. Ida Gabrielsson, Ung vänster  6. Niklas Wykman, Moderata 

ungdomsförbundet 7. Maria 
Ferm, Grön ungdom

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

musikalen som ska få politikerna att vakna
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GLADE PÄR KAN
FÅ EN OSCAR
Från Hudiksvall till Broadway. 
Nu gör Glada Hudik-teatern film. 
Vi träffar Pär Johansson. 

SÄRSKOLANS ELEVER TAR EMOT I ALMEDALEN GUIDE: IDROTT

Nu även som ljudtidning!
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Föräldrakraft � nns på plats 
på Nya Hjultorget på Kistamässan i norra Stockholm. 
Gör gärna ett besök i vår monter E:14, där du kan ge 
oss tips på artiklar och tycka till om tidningen. 

Stora hjälpmedelsguiden. Missa inte Föräldrakraft nr 4, då vi åter-
kommer med en ny stor guide om hjälpmedel för barn, unga 
och unga vuxna. Ute redan den 13 augusti 2010.
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Pappa Pappa Johan

Olivia
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När 
övning 
blir 
lek
– I början trodde jag att 
det fanns en mall för hur 
ett barn med Downs 
syndrom skulle utveck-
las. Men nu har jag för-
stått att det finns det 
inte! Det berättar Wivi-
ca Kauppi vars älskade 
dotter Olivia föddes för 
fem år sedan.

Dessutom: Bilder som lockar till samtal /48 
Ann-Marie Stenhammar: Lyssna på mig! /50

>

Mamma Wivica

Text: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se
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ivica Kauppi har länge 
och otåligt varit på jakt 
efter ”allt” som kan sti-
mulera dottern Olivias 
utveckling. 

Nu handlar det myck-
et om kommunikation med tecken och 
med bilder. Allra hetast är bildstödet.

– Det var svårt att komma igång. Hon 
struntade i bildkartorna, men plötsligt 
förstod hon och började härma gubbar-
na på bilderna, säger Wivica och illustre-
rar med att peka på en sur figur som 
sträcker ut tungan för att säga ”Blä”.

Allt lossnade på kurs
Det var i samband med att Wivica gick en 
föräldrakurs om AKK, alternativ och 
kompletterande kommunikation, genom 
habiliteringen i Borås och Alingsås som 
allt lossnade. 

Efter denna första AKK-kursen följde 
en fortsättningskurs. 

– Då fick vi sätta upp mål för våra 
barn. Det var en jättesvår utmaning. 

– Men det var då, när vi började an-
vända tecken, tal och bilder i olika leksi-
tuationer, som vi började nå henne på 
riktigt.

På fortsättningskursen använde för-
äldrarna videokamera för att filma olika 
situationer och kunna analysera utveck-
lingen.

– Vi satt vid lekbordet, pekade på bil-
der och fånade oss. Då lärde sig Olivia 
fort nya ord och utvecklades. Det var så 
jag lärde mig hur man kan utveckla kom-
munikationen i leksituationer. Nu pratar 
hon mer och mer och använder bilder för 
att prata hela meningar. 

Har haft bråttom
Olivias föräldrar har haft bråttom med att 
komma igång.

– När hon börjar skolan om ett drygt 
år kommer hon att få arbeta med bilder 
och vi vill förbereda henne, säger Wivica.

Föräldrakursen var avgörande för att 
förstå hur man lockar till kommunikation.

– Nu vet jag vad jag ska göra för att 
Olivia ska tycka att det är roligt. Hon frå-
gar nu själv efter att ”spela” och hör sig 
själv säga meningar med blandat tecken, 
bilder och tal. Hon blir så stolt och med-
veten. ”Oj, sa jag det?”

Träningen har blivit en rolig lek för 
Olivia. Och lillebror, som är två och ett 
halvt år, sporrar henne.

– Hon blir glad av att få så mycket re-
spons, säger Wivica, som berättar att det 
har varit mycket frustration när Olivia 
försökt säga saker, men inte fått fram or-
den.

Hon har då tittat ned på golvet, med 
ett väldigt missnöjt uttryck i ansiktet. 
När hon får fram det hon vill säga blir 
hon desto gladare.

En naturlig del
Hemma hos familjen i byn Björlanda, på 
landet mitt emellan Borås och Göteborg, 
har bilder blivit en naturlig del. Den för-
sta tidens oro kring Olivias funktions-
nedsättning har sedan länge skingrats. 
Man fokuserar på behoven, löser dem 
och gläds åt resultaten.

På datorn i arbetsrummet tillverkar 
Wivica egna bilder och bildkartor anpas-
sade till just Olivia. Det har blivit så na-
turligt att Olivia själv frågar efter bilder, 
som när hon häromdagen besökte bad-
huset. Efter att ha åkt vattenrutschbana 
konstaterade hon lite undrande att det 
inte fanns någon lämplig symbol för den.

– I början var det svårt att sätta nivån 
för hur mycket, och när, vi skulle ha bil-
der. Jag funderade över om vi skulle be-

Olivias träning har bli-
vit en rolig lek

Olivias träning har blivit en lek

W

Färgstark kommunikation. Wivica Kauppi tycker att datorn och datorspelen också är ett bra hjälpmedel för Olivia. 
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höva tapetsera hela huset med bilder. 
Men nu har vi hittat en balans och an-
vänder bilder i lek, träning och på bords-
tabletter, berättar Wivica. 

Efter grundkurs och fortsättningskurs 
känner Wivica att det fortfarande finns 
stora utvecklingsmöjligheter.

– Jag kan tänka mig att gå fler AKK-
kurser och sätta nya mål som utmanar 
mig, säger Wivica.

En sådan utmaning skulle kunna 
handla om att få att Olivia att börja prata 
satser med fyra, fem ord. 

Videofilmar och analyserar
Även hemma använder hon sig av tekni-
ken hon lärt sig på kurserna. Hon video-
filmar med kamera diskret placerad på 
stativ, analyserar och försöker komma på 
förbättringar.

– Det sker lite spontant, när det passar 
här hemma.

Tillsamman läser de även böcker med 
tecken och Wivica försöker få dottern att 
själv tyda tecknen.

Flera gånger varje vecka blir det både 
spel, lek med dockor och träning av ord-
satser och meningsbyggnader. Lillebror 
är med och tecknar han också.

– Talet kommer mer och mer, berättar 
Wivica. Olivia är lite som vilket barn som 
helst och smälter bra in i leksituationer. 
Ibland hamnar hon lite utanför med 
jämnåriga men tillsammans med barn 
som är lite yngre är hon fint med i leken.

– Om det är många barn och vuxna 
kan hon bli osäker och backa.

Sången är också en naturlig del av trä-
ningen och sätter ännu mer fart på ord-
förrådet. Det är klassiska Pippi-, Emil- 
och Bolibompavisor som nöter in nya 
ord. Även på datorn är det Emil och 
Pippi som är populära, då i form av spel. 
Och Pettson och Findus. Datorspel som 

har åtskilliga år på nacken men som fort-
farande tillhör de bästa. Men nya före-
teelser, exempelvis YouTube, får också 
ökad betydelse för Olivias utveckling.

Vad är det som ger dig mest inspira-
tion och energi?

– Det räcker med att titta på Svenska 
Downföreningens eller Hatten förlags 
webbsida så får man tips om nya produk-
ter som vi kan ha nytta av. Jag ska också 
gå en kurs i datorprogrammet In Print 
hos Dart, och där är de så entusiastiska! 
Där har vi också spelat in filmer med 
Olivia i utbildningssyfte och det lockar 
oss till nya utmaningar. På så sätt har 
Dart fått en kvitto på att de tagit fram ett 
bra material, och jag har fått kvitto på att 
jag har gjort ett bra jobb.

– Under sex månader tecknade vi i 
”tomma luften”, utan att få någon reak-

tion hos Olivia. Jag kämpade med att öka 
mitt eget ordförråd. När Olivia väl visade 
respons kändes det jättestort!

Första ordet som Olivia snappade upp 
från teckenspråket var ”lampa”, sedan ”äta”. 
Därefter har mycket hänt. Att börja bygga 
meningar var en av milstolparna. 

Nytt stort steg
Hösten nästa år väntar ett nytt stort steg, 
då Olivia börjar särskolan i Kinna, där 
bilder också används i utbildningen. 

– Det är tryggt att veta att Olivia redan 
förstår konceptet, att det inte blir något 
helt nytt när hon kommer till skolan.

Wivica är generös med beröm till både 
habiliteringen och Dart. Men det står än-
då klart att det är föräldrarnas eget arbete 
som betyder mest. Wivica köper och pro-
ducerar materialet själv, även om hon då 
och då stämmer av med habiliteringen. 
”Vi kan inte göra det bättre här”, säger 
man på habiliteringen. 

För Wivica är det ändå viktigt att ha 
ett bollplank och en objektiv utvärdering 
av de egna insatserna. Och det är viktigt 
för henne att våga ta för sig.

– Behöver jag hjälp med något så vet 
jag vem jag kan kontakta, via habilite-
ringen har vi fått ett bra kontaktnät, säger 
Wivica. +

”Nu vet jag vad jag ska locka 
med. Hon frågar själv efter att 
’spela’ och hör sig själv säga 
meningar med tecken, bilder 
och tal.” 

Två veckor efter Olivias födelse ringde 
en kurator från habiliteringen hem till 
Wivica Kauppi. 

Kuratorn erbjöd hjälp och puffade 
bland annat för kurser som alla närstå-
ende kunde delta i. Wivica var otålig 
och snart var det full fart med tecken-
kurser för både föräldrar, anhöriga och 
förskolepersonal.

– När Olivia var tre månader gick vi 
första teckenkursen, både jag och Johan 
och farbror Daniel och faster Karin. För 
farmor och farfar, som är lite äldre, har 
det varit lite svårare att ta till sig tecken-
språket, men de har också lärt sig en hel 
del, berättar Wivica. 

På förskolan i Sätila såg rektorn till 
att många av medarbetarna, både på 

Olivias avdelning och andra, gick teck-
enkurs. Syskon i Dalarna fick lära sig 
teckenspråk på distans. 

– I början kände jag att alla måste 
teckna, jag kände panik över hur viktigt 
det var för Olivia! berättar Wivica.

Stort behov av trygghet
– Jag hade ett väldigt stort behov av 
trygghet och krävde att alla skulle ställa 
upp. Jag ville inte vara själv kring Olivia, 
det kändes så utsatt. Jag ville ge Olivia 
alla möjligheter till utveckling. Nu har 
jag blivit lugnare och känner att alla bi-
drar till hennes utveckling.

Men Wivica suger fortfarande ivrigt 
åt sig nytt material och boktips om 
tecken- och bildkommunikation. 

– Jag går ofta in på Hatten förlags 
webbsida för att se vilka nyheter som 
finns. Där finns väldigt bra material. 
Det drivs av en mamma som har egna 
erfarenheter, berättar Wivica som även 
håller koll på webbsidorna för Svenska 
Downföreningen och Special peda go-
giska skolmyndigheten.

– Nu har vi kommit i en fas där vi 
känner oss trygga, men vi vill fortsätta 
ligga steget före – inte ta det som det 
kommer. 

– Nu vet jag att Olivia förstår syftet 
med bildhanteringen och vi kan ut-
veckla ordförrådet och använda fler ord 
i vardagen, säger Wivica som även hop-
pas kunna gå fler AKKkurser hos habili-
teringen. +

Så började det ...

En kurator ringde och erbjöd hjälp

En serie av symboler
n In Print ingår i en serie symbol-
program från Widgit Software. 
Dessa har fått samlingsnamnet 
Communicate.
n In Print används för att skapa 
böcker, nyhetsblad, scheman, 
arbetsblad, veckobrev, instruktio-
ner, bildstödskort, överlägg till 
samtalsapparater med mera. +
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ilder blir allt vanligare för 
kommunikation. Men de 
används också på nya 
sätt. Tidigare handlade 
det mycket om enkelrik
tad information, till ex

empel att presentera dagens schema. 
Susanne Olsson är förälder till Mal

colm, som är nio år och har autism. Vi 
träffar henne på mötet hos Dart i 
Göteborg när hon sitter och jobbar med 
bildkartorna vid ett av borden tillsam
mans med bland annat Anette Myrholt. 
Anette är lärare till Malcolm i en särsko
leklass med inriktning autism i 
Landalaskolan.

Sammanlagt är det cirka 15 personer 
samlade i den här salen, alla har koppling 
till barn med autism. I salarna intill finns 
andra föräldragrupper med inriktning på 
andra funktionsnedsättningar.

Föräldrarna och personalen på Dart 
träffas gruppvis och ibland alla tillsam
mans. 

Ingår i ett projekt
Verksamheten ingår i ett projekt som kal
las Pragma, eller ”pragmatiskt organisera
de kommunikationskartor för barn med 
omfattande kommunikationssvårigheter”.

– Vi har jobbat med bildstöd för Mal
colm under lång tid, men ibland har det 
blivit svårt med motivationen. Syftet 
med det här projektet är att förtydliga vår 
kommunikation med Malcolm och hjäl
pa honom att få lust att kommunicera, 
berättar Susanne som fick kännedom om 
Pragmaprojektet i våras och anmälde sitt 
intresse till Dart. 

Fyra gånger har föräldrarna och övri
ga deltagare hittills träffats, en gång per 

månad. Det har redan gjort stor skillnad i 
vardagen.

– Tidigare använde vi bilder främst för 
att visa dagens schema. Nu handlar det 
mer om att ha bilder som handlar om 
den aktivitet man är i, just nu. Vi har 
öppnat upp kommunikationen och de 
nya bilderna ger fler val, säger Susanne.

Malcolms lärare Anette håller med om 
att de nya bildkartorna har gett både bar
nen och de vuxna runt omkring honom 
nya verktyg.

– Nu har vi bilder som passar för leken 
utomhus. Det lockar till att prata mer. Och 
vi använder dem även som uppföljning, 
för att prata om vad vi gjorde på lekplat
sen tidigare på dagen eller dagen före.

– Visst har vi försökt göra så här tidi
gare, men nu blir det bättre struktur och 
ordning och reda, säger Anette.

Nya bildkartor
Varje gång föräldrarna träffas skapar de 
nya bildkartor för olika ändamål. Några 
dagar efter mötet dimper färdiglamine
rade kartblad ned i brevlådan hemma 
hos familjerna. Dubbla uppsättningar 
när så behövs, för hem respektive skola.

– Vi tar fram varianter för olika sam
manhang. Om kartorna ska tas med ut är 
det bra om de är i fickformat, säger Su
sanne Olsson.

Nya bilder öppnar för mer samtal och 
mer berättande. Men de gör det också 
möjligt att lugna ned och anpassa tempot 
till barnets nivå.

– Som vuxen är det jättesvårt att förstå 
vilket bombardemang det blir när vi pra
tar på som vanligt. Talet är ett väldigt 
maktmedel, säger Susanne.

Genom att prata, och samtidigt be

kräfta genom att peka på bilder, kan 
kommunikationen bli lugnare och mer 
rakt på sak.

– Min Malcolm har ju ett talat språk 
och då kan bildkartorna användas som 
en ram för samtalet. Han har inte till
räcklig fantasi för att prata fritt men med 
bildboken kan han berätta mycker mer.

Anette intygar att bildkartorna har en 
lugnande effekt. 

– Malcolm behöver inte fråga lika 
mycket och han behöver inte bli så frus
trerad över att inte kunna förstå eller 
göra sig förstådd. Om vi ska göra ett be
sök på Eldorado kan vi prata igenom 
vad som ska hända, då blir besöket lug
nare, och sedan kan vi prata om det ef
teråt också.

När vi tittar in hos Dart är Susanne 
och de övriga föräldrarna i autismgrup
pen alla upptagna i idéutbyte och plane
ring. Det har blivit sen eftermiddag och 
flera av deltagarna har bråttom hem, 
men det är lite svårt att bryta upp när en
gagemanget är så stort som här. 

Dagens möte har inletts med avrap

Pragma-projektet

Bilder lockar till 
samtal och ger barn 
makt över berättandet
Barn och unga får ökade möjligheter att uttrycka 
sig själva och berätta med hjälp av bilder. Vi har 
besökt en träff med föräldrar som deltar i Pragma, 
ett projekt som ligger i frontlinjen när det gäller att 
göra bildkartor mer användbara och flexibla.

B

”Visst har vi försökt göra så här tidigare, men nu blir             det bättre struktur och ordning och reda.”
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portering av hur det har gått den senaste 
månaden. Deltagarna har visat upp sina 
respektive bildböcker och tipsat varandra 
om vad som har fungerat eller inte. 

Fungerar inte alltid
Nya bilder är inte alltid så framgångsrika, 
men då förbättrar man bildkartorna eller 
gör om dem från grunden. Det handlar 
också om att ha lagom många bilder på 
en karta. Vissa barn kanske bara klarar ett 
fåtal bilder på en och samma karta, me
dan andra kan ha många bilder. Alla är 
inte heller mogna för att använda foton. 

– Det är en ahaupplevelse att få testa 
bildkartorna på varandra. Vi har gjort 
övningar där vi låtsas att inte ha något ta
lat språk. När jag skulle testa att bara pe
ka, och Anette talade fort blev det jätte
svårt att hänga med och jag förstod min 
sons situation, säger Susanne.

Katarina Öryd, som deltar i en annan 
av föräldragrupperna inom projektet, 
ansluter. Hon har en elvaårig dotter, 
Alice, som har Retts syndrom.

– Att få träffas här på Dart är otroligt 

bra, både för att jag får delta i projektet 
och för att det finns så duktiga logopeder 
här, säger Katarina.

Hon tycker att det tidigare har varit 
svårt att få rätt vägledning för dotterns 
kommunikationsbehov.

– Vi har inte haft någon tydlig metodik 
och det har blivit ett bollande mellan vad 
som är skolans och habiliteringens an
svar och var vi som föräldrar kommer in.

Genom sin medverkan i Prag ma
projektet har det äntligen blivit möjligt 
att sätta upp mål och driva utvecklingen 
framåt. 

Har hamnat i centrum
Nu känner hon att dottern äntligen har 
hamnat i centrum. Det är enkelt att ta 
fram nya bilder och bildkartor som snabbt 
kan testas, både hemma och på skolan. 

– Annars har det varit en jätteapparat 
för oss som familj att producera bilder, 
säger hon.

Dessutom har det, för Alice del, varit 
lite olika syn på bildanvändningen hem
ma och på skolan. Det har handlat om 

hennes förmåga att använda många olika 
bilder. 

– Under lång tid upplevde vi som för
äldrar att vi jobbade med allför få bilder, 
suckar Katarina. Det var lite som att behö
va lära sig alfabetet innan man fick börja 
prata. Nu har vi introducerat många nya 
bilder för Alice och vi märker att hon fång
ar upp en del av dem, berättar Katarina.

Kreativt skapande
De månatliga mötena är fyllda av kreativt 
skapande som sedan resulterar i snabb 
produktion av nya bildkartor.

– Medarbetarna på Dart är väldigt ly
hörda för oss föräldrar, det är ju från oss 
idéerna till bilder kommer, säger Su san
ne. 

– Samtidigt är det så skönt att vi får 
göra fel. Då gör vi bara om eller gör nytt. 
Vi kan alltid förändra eller göra tillägg, 
säger Katarina.

Lite oro inför framtiden finns dock. 
De månatliga mötena på Dart pågår till 
och med oktober. Vad som därefter hän
der har mammorna ingen koll på.

Så här gör vi. Föräldrar och 
pedagoger på Dart delar med sig av 
erfarenheter och skapar hela tiden nya 
bildkartor för att locka till mer kommu-
nikation. På stora bilden från vänster 
Susanne Olsson, Katarina Öryd och 
Anette Myrholt.

Fakta Pragma
n Pragma är ett projekt som drivs 
av Dart och RBU i Göteborg med 
omnejd. Pragma står för pragma-
tiskt organiserade kommunika-
tionskartor för barn med omfattan-
de kommunikationssvårigheter. 
Projektet stöds ekonomiskt av 
Allmänna Arvsfonden.
n De bildkartor som utvecklas i 
projektet ska främja kommunika-
tion och barnets möjligheter till 
lärande och utveckling av språk, 
tänkande och social identitet. 
Kartorna ska vara strukturerade 
utifrån hur språk används i samtal 
mellan människor och kunna 
användas på meningsfulla sätt i 
vardagen. De ska vara enkla att 
använda och innehålla ett stort 
ordförråd. Vidare ska kartorna 
kunna byggas ut i takt med 
förändrade behov hos barnet och 
vara anpassade till olika funktions-
nedsättningar.
n Projektledare är Anna Carlstrand 
som är logoped vid Dart. +

”Visst har vi försökt göra så här tidigare, men nu blir             det bättre struktur och ordning och reda.”
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– Nej, det är en intressant fråga, säger 
Katarina. Men vi kommer nog att ha en 
överlämning så att alla, vi därhemma, sko-
lan och habiliteringen, kan jobba vidare.

– Den största utmaningen kan bli 
bildhanteringen, tror Susanne. Det är så 
många inblandade – assistenter, korttids 
och så vidare – så vem ska producera bil-
derna och hur får man materialet att se 
likadant ut på olika platser?

En svår uppgift
Katarina tror att det ”som vanligt” blir 
föräldrarna som får koordinera arbetet 
och driva på. Det känns som en svår 
uppgift.

– Om vi ska jobba vidare med att ut-
veckla bilderna måste vi träffas – logo-
ped, skolpersonal och vi hemma. Annars 
kommer det att stagnera, säger Katarina.

– Det vi gör hemma och det som sker i 
skolan måste följas åt, betonar Susanne.

Även om Pragma just nu är en stor 
framgång kommer det att behövas väg-
ledning och stöd även i framtiden, inte 

minst till föräldrarna och barnen, efter-
som förutsättningarna är så olika på oli-
ka skolor.

Fortsätter att resonera
Vi fortsätter resonera kring hur arbetet 
med bilder kan vidareutvecklas. 

– Jag skulle kunna tänka mig bilderna i 
ett datorhjälpmedel istället för bara pär-
mar, säger Katarina. Min Alice skulle 
kunna ha en MyTobii på sin rullstol och 
peka på datorskärmen. Vi har pratat med 

habiliteringen om att hon ska få testa 
MyTobii, eller motsvarande produkt från 
Abilia. Alice har Retts syndrom och 
många andra flickor med Retts har börjat 
använda ögonstyrningsdator. Jag tror att 
sådana datorer kommer att bli viktiga 
hjälpmedel efterhand som de blir mer 
tillgängliga kostnadsmässigt. Det verkar 
som att det har blivit lite enklare att få 
dem förskrivna.

– Alice pratar inte alls men använder 
däremot tecken. Jag märker att hon blir 
mer och mer nyfiken, det blir allt fler bil-
der och allt fler pärmar...

Nyfi ken på datorhjälpmedel
Susanne är också nyfiken på datorhjälp-
medel för sonen Malcolm. 

– Det finns ju handdatorer och mo-
biler med program för att få struktur 
och ordning, men jag kan tänka mig att 
det blir mer och mer hi tech-hjälpmedel 
som iPhone. Det skulle kunna bli myck-
et enklare med handdatorer och vi skul-
le slippa stå hemma och laminera bil-
der. 

– Det ideala vore ett program som 

”Visst har vi försökt göra så här tidigare, men nu blir             det ordning.”
Fortsättning från föregående uppslag

>>

Fakta Dart
� Dart är ett centrum för kommu-
nikation och dataresurser. Här 
erbjuds utredning, utbildning och 
utveckling kring kommunikation 
och datorbaserade hjälpmedel för 
barn, ungdomar och vuxna med 
funktionshinder, deras familjer och 
personal. Dart drivs av Västra 
Götalandsregionen. 
� Mer information finns på 
hem sidan www.dart-gbg.org

Mo Gårds verksamhet grundar sig på gällande 
lagstiftning inom omsorg, socialtjänst och skola 
(främst LSS och SoL). Vi tar vår utgångspunkt i en 
humanistisk människosyn där alla människor har 
lika värde, möjligheter att utvecklas och samma 
grundläggande behov. 

hemort. Detta innebär att vi skräddarsyr tjänsten i 
brukarens närmiljö. Denna flexibla insats genomförs 
givetvis med samma krav på kompetens och kvalitet 
som vid våra andra enheter. Mo Gård erbjuder även 
folkhögskola på flera platser i landet samt gymnasies
ärskola och grund- och gymnasieskola på uppdrag.

givetvis med samma krav på kompetens och kvalitet 
som vid våra andra enheter. Mo Gård erbjuder även 
folkhögskola på flera platser i landet samt gymnasies-
ärskola och grund- och gymnasieskola på uppdrag.

Vi har boenden och behandlingsverksamheter på 
olika platser i landet, där vi också kan erbjuda an-
passade möjligheter till arbete, sysselsättning och 
fritid. Vi erbjuder också vår kompetens på brukarens 

Mo Gård | Mertens Väg 5 | 612 40 Finspång | Tel Växel: 0122-236 00 | Fax: 0122-236 90 | Texttel: 0122-236 80 | mogard@mogard.se | www.mogard.se

Mo Gård - Teckenspråk och alternativ kommunikation
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Lättsamt möte. Projektledaren Anna Carlstrand (mitten) i samtal med två av 
föräldrarna på ett Pragma-möte hos Dart.

kan användas på samma sätt oavsett om 
det är i datorn, mobilen eller teven. Idag 
är de olika programmen för bildbe-
handling inte kompatibla med varan-
dra, så man skulle behöva ha alla. Det är 
problem med licenser och att bilderna 
ägs av sina leverantörer, säger Susanne.

In i anpassade datorer
Förr eller senare måste bilderna in i smi-
diga och anpassade datorer och förhopp-
ningsvis dröjer det inte så länge. 

– Till slut behöver man ha massor av 
olika böcker med bilder för olika sam-
manhang. Jag såg en flicka som hade en 
jättestor pärm med många olika flikar för 
känslor, händelser och så vidare, säger 
Susanne Olsson.

Att kunna uttrycka sig på många olika 
sätt blir allt viktigare. Det räcker inte 
med enkla bildkartor med bara ett fåtal 
alternativ. 

– Det får inte vara så att min dotter 
bara ska kunna välja mellan två olika sa-
ker. Hon kanske vill berätta något som 
hon funderar på inom sig, säger Katarina 
Öryd. +

”Visst har vi försökt göra så här tidigare, men nu blir             det ordning.”

Funktionella produkter för alla åldrar som 
tröskelkilar, resekuddar, läs- och skriv-

hjälpmedel samt produkter för rehabträning.
Kontakta oss gärna för personliga lösningar!
Tel 018-137500 Kungsgatan 23, 753 32 Uppsala

www.vobislivskvalitet.se

vobis fk 1002.indd   4 2010-03-04   11.01

0371-39 01 00 | www.eurovema.se 

ito

Skapad med 
familjen i fokus!

ny väska. 
specialdesignad 
av oss!

Teckenkurser

Tecknologen AB
Håkan Ernklev  0511 - 290 18 el 0705 - 66 48 22  

www.tecknologen.se hakan@tecknologen.se

- din resurs när det gäller tecken -

Grundkurser  
stockholm 
STO038 20 - 24 sept 5 dagar  4 350:-

göteborg
GÖT042 20 - 23 okt 4 dagar  3 590:-

luleå
LUL034 23 - 27 aug 5 dagar  4 350:- 

Under en inspirerande, rolig och effektiv kurs får du lära dej massor 
med användbara tecken och får dessutom kunskap och råd om hur du 
kan använda dem på bästa sätt.

Våra kurser ger dej den kunskap och  
den inspiration du behöver!

Pris inkl material och fika (moms tillkommer)
Föräldrar och andra som betalar kursen personligen, får 20% rabatt  
(=priserna ovan är inkl moms för dem)   

Kurserna vänder sig främst till personer som använder teckenkommu-
nikation (TAKK) i möten med barn i behov av tecken. 
För fler grundkurser, påbyggnadskurser och mer info, se vår hemsida.

I vår skrift "Barn & tecken - vad och varför?" sammanfattar vi kortfattat 
men konkret, våra tankar kring att teckna med barn och ger lite tips och 
idéer kring teckenanvändning, tillgänglighet m.m. Beställ skriften kost-
nadsfritt genom att maila till Håkan (hakan@tecknologen.se). 

"Barn & tecken vad och varför?"
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är min son kommuni
cerar använder han 
stödtecken, gester och 
bilder. Under hans snart 
30 åriga liv, och särskilt 
på senare år, har jag kom

mit att fundera över ”expertens” välme
nande men ibland nästan mekaniska 
påstående att ”som förälder är du expert 
på ditt barn och det är du som förstår 
honom bäst”. Hur kan hon (det är nästan 
alltid en hon) veta det? Förmodligen är det 
så men… gör jag egentligen det? Blir 
tveksam och lite orolig.

I takt med min egen stigande ålder har 
min skepsis till den här sanningen ökat. 
Kanske beror det på att ju äldre man blir 
desto säkrare blir man på att man faktiskt 
vet betydligt mindre än man trodde att 
man visste när man var ung. Det stämmer 
för mig. Förr var jag ganska övertygad om 
att jag förstod vad min son uttryckte. 
(Även andra komplexa frågor var enkla 
och självklara.) Men numera tänker jag 
allt oftare: Kanske vet jag inte alls vad han 
önskar, njuter av, vill och kan! Jag kanske 
har misstolkat, stängt vägar för honom 
som han hade velat pröva – och kunnat 
pröva. 

Och – vad han väljer att inte förmedla 
till mig som förälder, vet jag inte mycket 
om. Det här dilemmat som man, det vill 
säga jag, som förälder befinner mig i 
innebär ett balanserande mellan att 
skapa trygghet och skydda min son för 
faror och att släppa taget och låta honom 
pröva, ge sig iväg på egna vägar. 

Jag hade behövt stöd
Hjälp! ... hade jag velat ha. Jag hade 
behövt ett stöd under min föräldrabana 
bestående av att då och då få bolla, 
diskutera de här grundläggande frågorna 
jag grunnade på: Gör jag rätt? Ska jag 
släppa? Men tänk om något händer 
honom då? Tolkar jag honom rätt? 

Med mina personliga reflektioner och 
drygt 35 år i arbete med och för barn och 
unga bestämde jag mig för att ta reda på 

vad vetenskapen har att säga om barn 
och ungas möjligheter att påverka sin 
situation. 

I fokus var förutsättningar för barn 
och ungdomar att vara delaktig när de 
möter verksamheterna de har kontakt 
med på grund av sin funktionsnedsätt
ning. Döm om min förvåning när jag 
efter snudd på två års sökande kommer 
fram till att forskning om den här viktiga 
frågan nästan helt saknas, i vårt land och 
i övriga Norden. 

Lika förvånad blev jag av att England 
har kommit en bra bit på väg. Där finns 
information som vänder sig till små och 
stora barn, interaktiva webbplatser för 
ungdomar att tanka information från 
och få kontakt med andra på. Myndig
heter har gett direktiv om att inga barn 
får uteslutas från möjligheten att 
uttrycka sina åsikter och sin vilja om det 
som berör dem. Särskilt betonas att det 
även gäller barn som behöver kognitivt 
och kommunikationsstöd! 

Ledde till en bok
Boken ”Lyssna på mig! Barn & ungdo
mar med funktionsnedsättningar vill 
vara delaktiga i möten med samhällets 
stödsystem” är resultatet av mina 
efterforskningar. I den återges bland 
annat vad barn och unga själva uttrycker 
i frågan. Även goda idéer om hur vuxna 
kan gå tillväga för att stötta barnens 
påverkansmöjligheter finns i boken. 
Arbetet med Lyssna på mig! har varit 
lärorikt för mig som mamma och i mitt 
arbete. Bland annat har jag fått bekräftel
se på det viktiga i att barnets delaktighet 
förutsätter föräldrarnas delaktighet! 

Boken ingår i projektet Egen växt
kraft. Barn och ungdomars delaktighet. 
Ett treårigt projekt som drivs av 
Handikappförbunden tillsammans med 
Barnombudsmannen och med medel 
från Arvsfonden. 

Ann-Marie Stenhammar
Utredare och utbildare
www.stenhammar.se

N

”Lyssna på mig!”

Hur kan någon veta att det är jag som 
förälder som bäst förstår mitt barn? 
Frågeställningen gör Ann-Marie Stenhammar 
både tveksam och orolig. Ann-Marie Stenhammar

”Men numera tänker 
jag allt oftare: Kanske 
vet jag inte alls vad han 
önskar, njuter av, vill 
och kan!” 

En ny fundering ...
Kan en formulering  
innebära delaktighetshinder?
Efter slutfört arbete med Lyssna på mig! 
har jag fått en ny fundering. Jag funderar 
över om formuleringen i Barnkonven
tionens artikel 12, den om barns rätt att 
komma till tals. Kan uttrycket ”med 
hänsyn till ålder och mognad” innebära 
delaktighetshinder? För små barn? För 
barn och ungdomar med kommunika
tionsvårigheter? I ljuset av den kunskap 
som idag finns tror jag att innebörden i 
”mognad” behöver förtydligas. 
Kunskaper jag syftar på handlar både om 
små barns kompetens om sådant som 
rör dem själva och om förmågor hos 
barn och ungdomar med kommunika
tionssvårigheter som uppdagas när de 
får tillgång till fungerande kommunika
tionsstöd. +

Almedalen
börjar här
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Vi är många olika organisationer och företag som medverkar i Almedalen 2010 och som tror på ett samhälle där alla behövs 
och alla får vara med. Tillsammans lyfter vi frågor som är viktiga för en framtid fylld av tillförsikt, ansvar och delaktighet.

i en annan del 
     av almedalen
Med plats för alla

Almedalens 
unga politiska ledare 
om skolan, jobben 
och tillgäng ligheten.

– Hitta rätt i almedalen med 
Föräldrakrafts guide

– vi för fram din fråga till politikerna
– Blir vården för dyr för sällsynta 

diagnoser?
– Unga som vill ha svar före valet

Vi samarbetar  

”I en annan del av Almedalen”

vad vill Jytte?
Jytte Guteland, SSU, och övriga ledare för 
de politiska ungdomsförbunden medverkar 
i Föräldrakrafts utfrågningar.

1. Magnus Andersson, 
Centerns ungdomsförbund  
2. Jytte Guteland, SSU 3. 
Charlie Weimers, Kristdemo
kratiska Ungdomsför bundet  
4. Adam Cwejman, Liberala 
ungdomsförbundet 5. Ida 
Gabrielsson, Ung vänster  
6. Niklas Wykman, Moderata 
ungdomsförbundet 7. Maria 
Ferm, Grön ungdom

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

musikalen som ska 
få politikerna att 
vakna
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Vi kan inte fortsätta blunda för 
problemet med dyra särläkemedel
Ska patienter med sällsynta diagnoser 
ha rätt till läkemedel och annan vård 
som är livsnödvändig?

Både inom vården och olika pa-
tientgrupper växer oron för att nya 
livsviktiga läkemedel kommer att 
anses vara för dyra.

– Vi kan inte fortsätta blunda 
för problemet, säger Elisabeth Wal-
le  nius, ordförande för Riks för-
bundet Sällsynta diagnoser.

Nyligen stoppades den statliga 
subventionen av Kuvan som är det 
enda läkemedlet för behandling av 
diagnosen KPU, som drabbar fem 
till tio barn i Sverige varje år.

Nu är dessa patienter beroende 
av enskilda sjukhus eller landstings 
vilja att betala för läkemedlet. 

Elisabeth 
Wallenius.

Hur är det att vara elev i den svenska 
skolan för unga med ADHD eller andra 
neuropsykiatriska svårigheter?

– Det är viktigt att lärare, föräldrar 
och andra berörda förstår vad det 
innebär när en elev har fått en di-
agnos, säger Ann Lund, utredare på 
Hjälpmedelsinstitutet.

Angelica, Axel, Sara, Jakob och 
Anna har alla neuropsykiatriska 
diagnoser, en eller flera, vilket på-
verkat deras skolgång i hög grad.

Vid ett seminarium i Högskolan 
i Visby ger Ann Lund svar på många 
av frågorna kring dessa elevers situ-
ation.

Hon kommer att dela med sig 
av ungdomarnas egna berättelser.

Så blev det för mig!

Musikalen som ska väcka politikerna
Premiär på JAG:s Grease.

Förra gången det var riksdagsval 
utsågs Föreningen JAG till ”Årets 
lobbyist” i Almedalen. I år gör 
före ningen en ny storsatsning på 
politikerveckan. Då blir det också 
premiär för JAG:s uppsättning av 
musikalen Grease.

Smygpremiär
Musikalen hade smygpremiär när 
föreningen hade årsmöte, så nu är 
det mesta klart inför den riktiga 
premiären, som ska äga rum den 7 

Foto: Mats Lindberg.

I januari uppmärksammades 
att Simon, 2 år, inte längre skulle 
få medicinen subventionerad. Si-
mons föräldrar ställdes inför valet 
att själva betala en halv miljon 
kronor för medicinen eller avstå 
från den.

– Problemet med finansiering 
av nya dyra särläkemedel kommer 
att bli allt vanligare, säger Elisabeth 
Wallenius.

Vården uppmärksammas
Sällsynta diagnoser kommer att 
uppmärksamma vården för per-
soner som har sällsynta diagnoser, 
frågan kommer då även att debat-
teras av en panel med bland annat 
socialutskottets ordförande Ken-
neth Johansson, C. +

Äntligen är det 
dags

ilket parti tänker 
du rösta på i årets 
val? Du som är 
osäker kan få bra 
vägledning under 

årets politikervecka i Almedalen 
4-10 juli. Här ryms även de 
smala eller komplexa frågor som 
annars lätt hamnar i medieskug-
gan. 

I Föräldrakraft kan du följa 
debatten. Läs till exempel vår 
enkät med ledarna för de 
politiska ungdomsförbunden i 
detta nummer. Men för att 
verkligen få svar av politikerna 
på just dina frågor bör du vara 
på plats i Almedalen. Ingen 
tidning täcker in mer än en 
bråkdel av de frågor som tas upp. 

Som journalist har jag haft 
stor nytta av politikerveckan de 
fyra senaste åren. Utbudet av 
intressanta seminarier är enormt 
och det myllrar av politiker, 
generaldirektörer och andra 
beslutsfattare. Inget annat 
arrangemang erbjuder lika stora 
möjligheter att få kunskap och 
direktkontakt med beslutsfattare.

I år blir det extra intressant. 
Inte bara för att det är valår och 
Almedalen är bästa tillfället att 
göra utspel. Nej, det som gör 
4-10 juli riktigt spännande är att 
så många organisationer och 
andra aktörer inom området 
funktionsnedsättningar är på 
plats!

Det är också under politiker-
veckan som Föräldrakraft 
kommer att begära svar från 
politikerna på just dina frågor 
– melja dem till info@
faktapress.se

V
Text: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se

Vi ses i Almedalen!
Missa inte Föräldrakrafts 
gatutält på Hamngatan. På 
torsdagen har vi seminarier i 
Högskolan. På tisdagskväl-
len mingel i Café Fornsalen.

I Almedalen
Seminarium:  
Sällsynta 
diagnoser, 
vårdens utma-
ning!
Paneldebatt.  
Tid: 8 juli, kl 13
Plats: Hög-
skolan, sal E30

I EN ANNAN DEL 
     AV ALMEDALEN
MED PLATS FÖR ALLA

– Vi har genomfört en studie 
där tio ungdomar intervjuats om 
sina erfarenheter av sin skoltid, sä-
ger Ann Lund.

Alla gör så gott de kan
Ann Lund menar att alla elever gör 
så gott de kan med de förutsätt-
ningar som finns.

– Alla har enligt skollagen rätt 
att få det stöd och den hjälp de be-
höver för att klara av skolans olika 
mål. Ibland behöver vissa ungdo-
mar mer stöd än andra. För att 
den hjälp de behöver ska vara än-
damålsenlig behövs kunskap både 
om funktionsnedsättningar och 
vilket stöd samhället kan bistå 
med, säger Ann Lund. +

I Almedalen
Seminarium: 
”Så här blev det 
för mig!”, 
Hjälp medels-
institutet 
Tid: 8 juli, kl 11 
Plats: 
Högskolan, 
sal E30

juli i JAG:s lokal på Jungfrustigen i 
Visby. 

Föreningens medlemmar kom-
mer att vara aktiva på många olika 
sätt i Almedalen. I planeringen 
finns bland annat ett par mingel-
kvällar med dans på Wisby Strand.

Öppna möten
Måndag-fredag blir det också all-
männa möten med olika politiker.

– Vi kommer att bjuda på in-
tressanta samtal med företrädare 
för alla riksdagspartier, säger Kers-
tin Sellin på JAG. +

Ann Lund.

Vi har planerat för det här länge. 
Snart är vi framme. Äntligen.

I Almedalen
Musikal: 
Grease
Tid: 7 juli, kl 12 
Plats: 
Jungfrustigen 1 

HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS
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Hjälpmedelsinstitutet
Tfn 08-620 17 00 
Fax 08-739 21 52 
Texttfn 08-759 66 30
E-post registrator@hi.se  
www.hi.se 

Hjälpmedelsinstitutet 
– ett nationellt kunskapscentrum  
inom området hjälpmedel och 
tillgänglighet för människor med 
funktionsnedsättning. 

Möt oss i tältet på Skeppsbron 
under Almedalsveckan!

Hjälpmedelsinstitutet
gör skillnad

Prioriterade områden 

•  Kognitiva funktions-
 nedsättningar

•  Skola till arbete

•  Äldre med funktions-
 nedsättningar

Tanken bakom 
Hjälpmedelsinstitutets 
prioriterade områden 
är att bättre ta till 
vara de möjligheter 
som hjälpmedel ger. 

Fritt val av hjälpmedel
Ett försök med Fritt val av 
hjälpmedel har bedrivits 
i landstingen Kronoberg, 
Stockholm och Sörmland 
och avslutades vid årsskiftet. 
Syftet var att pröva hur 
enskilda kan få ökad möjlig-
het att själva välja hjälpme-
del och vem som ska utföra 
utprovning och anpassning.
www.hi.se/
frittval

•   VÅRA REGERINGSUPPDRAG  •   VÅRA REGERINGSUPPDRAG  •   VÅRA REGERINGSUPPDRAG  •

Hjälpmedel i fokus
Ett projekt som 
har målet att 
sätta personer 
med psykisk funk-
tionsnedsättning 
på kartan. 
Vi arbetar med tre 
huvudområden – att ta fram bra 
information, utforma utbild-
ningar och stödja innovation 
och kreativitet för framtagning 
av nya hjälpmedel och metoder. 
www.hi.se/hjalpmedelifokus

Service- och signalhundar
Hjälpmedelsinstitutet har fått 
i uppdrag av regeringen att 
under tre år 
genomföra en 
försöksverksam-
het för att öka 
användandet 
av service- och 
signalhundar. Dessa hundar 
är tränade att hjälpa personer 
med funktionsnedsättning med 
olika tjänster i det dagliga livet.
www.hi.se/soshundar

Teknik för äldre
Teknik för äldre 
har fördelat 66 
miljoner kronor för 
utveckling av ny 
teknik, bra produk-
ter och boende för 
äldre och deras anhöriga. 
Teknik för äldre är indelat 
i tre fokusområden: 
Anhöriga, Boende och Informa-
tion om och tillgänglighet till 
bra produkter. 
www.teknikforaldre.se 

Ring på fl era sätt! 
Skype, MSN och annan 
lättillgänglig teknik gör det 
möjligt att ringa på nya sätt 
som funkar bra för många. 
Har du svårigheter att tala, 
använder tecken-
språk eller tecken 
som stöd fi nns nu 
lättanvända och 
billiga lösningar.
www.hi.se/
alternativtelefoni 

•   VÅRA REGERINGSUPPDRAG  •   VÅRA REGERINGSUPPDRAG  •

g

HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS
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Ungdomsorganisationer vill ha besked före valet
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Föräldrakrafts läsare begär svar av politikerna

Hur ska barn med språkstörning få rätt stöd i skolan?
kompetens som behövs, för att 
stötta barn med språkstörning.

– Att få kunskap är en viktig 
förutsättning för både kognitiv 
och intellektuell utveckling. Får 
man inte kunskap i skolan bidrar 
det indirekt till att skapa eller 
förvär ra utvecklingsstörning hos  
språk  stör da elever.

Annika tror att många bedöms 
ha intellektuella svårigheter när de 
egentligen har språksvårigheter.

Agnetas frågor
Fler vill ha svar på frågor som rör 
språkträning. It-pedagogen Agneta 
Nilsson formulerar sina frågor så 
här:

1. När kommer vi i alla skolor se 
att barn med språkstörning redan 

Annika 
Westermark.

från förskoleåldern får tillgång till 
datorer med lärverktyg?

2. När kommer lärarutbildning-
en att ta upp språkstörning och lä-
ra ut vad ett barn med språkstör-
ning har för behov?

3. När kommer pengar att av-
sättas så att bra lärverktyg finns på 
samtliga lärarutbildningar i hela 
Sverige? +Mer debatt

Se även debatt 
på foraldra kraft.
se: ”När ska 
elever med grav 
språkstörning/
dyslexi få 
samma möjlig-
heter att komma 
åt kunskap som 
övriga elever?”

För Annika Westermark i Väster ljung 
är rätten till språk en av de viktigaste 
valfrågorna, eftersom språket 
har en avgörande roll för elevens 
utveckling. 

– Ett fungerande språk är en förut-
sättning för att kunna ta rodret i 
sitt eget liv. En förutsättning för so-
cial samvaro, trygghet, och själv-
känsla, säger Annika som själv är 
mamma till en pojke med språk-
störning och Downs syndrom.

Rätt att lära sig svenska
– Den nya språklagen från 2009 ger 
alla boende i Sverige rätt att lära sig 
svenska och det är skolan som ska 
ansvara för detta, säger Annika. 
Tyvärr har skolorna ofta inte den 

– Detta kan vi inte längre accep-
tera, säger språkrören Daniel Pol-
lak och He lena Svensson.

Längre resor
– Det medför längre resor och 
mer  kostnader i form av förlorad 
arbetsinkomst och övernattningar 
på resor som med den normala 
tågtrafiken skulle kunna ordnas 
på en dag.

Det är en stor försämring jäm-
fört med SJ:s tidigare service.

– När ska SJ erbjuda bra service 
och tillgänglighet för personer med 
nedsatt rörelseförmåga? undrar 
Daniel Pollak och Helena Svensson.

Unga rörelsehindrade vill även 
ha svar på frågan om när diskrimi-
neringslagen skärps för att förbju-
da bristande tillgänglighet.

– Alla säger sig vara för till-
gänglighet, men när man börjar 
prata kostnader låter det annor-
lunda, säger Daniel Pollak som 
själv kommer att kräva besked i 
Al me dalen. +

Två ungdomsorganisationer vill 
ha svar av politikerna i frågor om 
 tillgängliga tågresor respektive 
 teckenspråk.

Unga Hörselskadade kräver att få 
klart besked om när elever med 
hörselskada får sin lagstadgade rätt 
att lära sig teckenspråk.

Det borde vara enkelt att få svar 
på frågan, anser Unga Hörsel-
skadade, eftersom Sverige förra året 
fick en ny språklag som bland annat 
säger att den som är döv eller hörsel-
skadad ”ges möjlighet att lära sig, 
utveckla och använda det svenska 
teckenspråket”. Enligt språklagen 
gäller det även personer som av ”an-
dra skäl” har behov av teckenspråk.

– När ska Sverige börja följa vår 
egen språklag och ge elever med 
hörselskada rätt att lära sig tecken-
språk? säger Julia Willig, ordföran-
de för Unga Hörselskadade.

Vill ha besked från SJ
När ska SJ:s rullstolsliftar börja 
fungera? är den konkreta fråga som 
organisationen Unga Rörelse hind-
rade vill ha besked om.

SJ har problem med rullstols-
liftarna på X2000- och Intercity-
tågen. Idag får man antingen 
hjälp med en manuell lift eller åka 
taxi till eller från någon av dessa 
stationer. Ett tredje alternativ kan 
vara att man får åka taxi hela res-
vägen.

Fråga politikerna via oss
Vilka frågor vill du ha svar på 
i valrörelsen? Ställ din fråga 
via Föräldrakraft, så ser vi till 
att du får svar av respektive 
partis ledare eller talesper-
son i den aktuella frågan.

– När ska SJ göra tågen tillgängliga? undrar Daniel Pollak och Helena Svensson, Unga 
Rörelsehindrade.

– När får elever 
rätt till tecken-
språk? frågar 
Julia Willig, 
Unga Hörsel-
skadade

För mer info
��� Unga Rörelse hindrade har sin 
webbplats på www.ungarorelse-
hindrade.se
��� Unga Hörsel skadade finns på 
www.uh.se
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 Carema i 

Visby  
 Almedalsveckan

Välkommen till vår mötesplats på Restaurang Jodas innergård nere  
vid hamnen. Vi möts dagligen söndagen den 4/7 till fredagen den 9/7  
kl 10.00–16.00 och har lunchseminarier med hållpunkter 11.00–14.00.  
Vi bjuder på en lunchbaguette och dryck, lite skugga och lugn samtidigt 
som vi för en dialog om nedanstående: 

Söndag
Daglig verksamhet 
Stora Blå Kultur spelar och berättar hur man jobbar  
tillsammans med kreativitet och livsglädje och om  
vikten för alla att få tillgång till sin begåvning
 
Måndag 
Missbruk och Psykiatri 
”Tillgänglig psykiatri för fler”: KBT på nätet i praktiken. 
Så minskar vi köerna till psykiatrin.
  
Tisdag
Bemanning i vården
”Tillgänglig vård för fler tack vare hyrläkare.”  
Hyrläkarna ett kostnadseffektivt alternativ. 
  
Onsdag
Äldreomsorg
”Vem lyssnar på den äldre? Vi måste ha tillgång  
till makten över vårt eget liv.”

Torsdag
Mönsterarbetsplats 
Ett samarbete med kommunal. ”Det går att förnya, 
Framtidens omsorg finns hos medarbetarna.”
  
Fredag 
Autism
”Ingen kan klara allt, men, alla kan klara något.  
Om att leva med autism i det moderna samhället.”

Carema Care är ett av Sveriges ledande företag inom omsorg. Vi ger stöd, service, vård och omsorg till äldre människor samt till personer med 
funktionsnedsättning, missbruksproblem eller psykiska sjukdomar. Vi utvecklar omsorgen med kvalitet och nytänkande. Carema Care finns i hela 
Sverige samt i Norge

Kontakta oss gärna

Om du vill veta mer är du varmt välkommen att ta kontakt 
med oss. 

Lotta Mårtensson
Marknadskoordinator. Gruppchef. Mobil 0733-77 5117
 
Carema Care AB
Vretenvägen 13, box 1565, 171 29 Solna

www.caremacare.se
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Ungdomsförbunden i enkät: Vad vill du          göra för unga med funktionsnedsättning?

Adam Cwejman
Liberala ungdomsförbundet

Magnus Andersson
Centerns ungdomsförbund

Niklas Wykman
Moderata ungdomsförbundet

Charlie Weimers, Kristdemo-
kratiska Ungdomsförbundet

Jytte Guteland
SSU

Maria Ferm
Grön ungdom

Ida Gabrielsson
Ung vänster

1. Hur vill du förbättra
stödet i skolan för 
elever med funktions-
nedsättning? 

Regeringen har inrättat 
Specialpedagogiska skolmyn-
digheten, återinfört speciallä-
rarna och satsat 900 miljoner 
på att ge elever med särskilda 
behov det stöd de behöver. Vi 
behöver fler riktiga reformer i 
den riktningen. Jag ser fram 
emot den nya skollagen. Där 
ökas elevers rättsäkerhet och 
föräldrar får möjlighet att sätta 
hårt mot hårt mot skolor som 
inte ger deras barn det stöd de 
behöver. 

Skolan måste bli mer indivi-
danpassad. Vi tycker inte att 
alla människor kan eller ska 
pressas in i samma mall. 
Vi har alla olika önskemål och 
behov. Och skolan måste bli 
bättre på att ta till vara allas 
olika förutsättning och olika 
kunskaper. Lärarutbildningen 
måste bli mer anpassad till att 
behandla verkligheten.

Skolan måste vara tillgänglig 
för alla och erbjuda individu-
ellt stöd åt dem som vill ha det. 
Viktigt är också att fortsätta att 
utmana elever så att alla 
känner att skolan är en plats 
att växa i.

Till exempel genom att skolor 
bör ha krav på sig att vara 
tillgängliga även för den med 
funktionsnedsättning för att 
bli beviljade tillstånd. Elever på 
dövskolor bör få ha samma 
kravnivåer som andra skolor.

Alla skolor ska vara tillgängliga 
för alla barn och unga. Idag 
lever inte alla skolor upp till 
kravet om fysisk tillgänglighet. 
Det kräver vi att kommunerna 
åtgärdar. Alla elever ska få det 
stöd som krävs för att klara 
skolan. Oftast handlar det om 
att skolorna behöver ha fler 
pedagoger som kan stötta. För 
de som behöver särskola vill vi 
att skolgången fysiskt integre-
ras mer med övriga skolor. 
Elever som går i särskolan ska 
så långt det är möjligt integre-
ras i den övriga skolan.

Genom att exempelvis koppla 
tillgänglighet till tillståndsgiv-
ning för att starta skolor.

Det finns idag problem med 
att handikappade elever blir 
hänvisade till speciella skolor, 
till exempel dövskolor. Det 
skapar en vi-och-dom känsla 
som vi vill motverka. Ung 
Vänster anser att funktions-
hindrade elever ska integreras 
i det ordinarie skolväsendet. 
Det är också viktigt att elever 
med särskilda behov garante-
ras rätt till personlig assistent.

2. Vad vill du göra för
att unga med funk-
tionsnedsättning ska 
kunna komma in på 
arbetsmarknaden? 

En jobbpolitik för alla är en 
jobbpolitik för unga med 
funktionsnedsättning. Vi bör 
fortsätta att göra det billigare 
och enklare att anställa unga 
och även bygga ut systemet 
med individuella nedsättning-
ar av avgifter och skatter. 
Oppositionen vill göra det 
dubbelt så dyrt att anställa 
unga med funktionsnedsätt-
ning. Det ger inte fler jobb. 

Se till individen mer. Alla 
människor har olika förutsätt-
ning att arbeta. Viktigast är att 
samhället ger alla en chans att 
få jobba om de kan. Hur 
mycket och med vad varierar 
från person till person. 
Arbetsförmedlingen har gjort 
sitt. Inrätta privata alternativ 
som specialiserar sig på olika 
typer av jobb. Mer information 
kring olika funktionsnedsätt-
ningar kan bidra till att företag 
får upp ögonen. 

Alla gynnas av att det skapas 
fler jobb. Vissa gynnas extra 
mycket om reglerna på 
arbetsmarknaden blir mindre 
stela och lättare att anpassa till 
individens behov.

Bland annat genom en större 
satsning på yrkesutbildningar 
med särskilt fokus på personer 
med funktionsnedsättningar 
och sänkt arbetsgivaravgift vid 
anställning av personer med 
funktionsnedsättning.

Samhället kan stötta genom att 
satsa på fler jobb i välfärden, 
utveckla Samhall och ge stöd 
till privata arbetsgivare som 
vill anställa genom lönebidrag. 
Ett positivt exempel på hur 
arbetsförmedlingen kan 
fungera har vi funnit i Örebro 
där Activa hjälper unga med 
funktionsnedsättning att få 
jobb. Idén bygger på individu-
ella lösningar och att testa sig 
fram, en metod som ger 
resultat. SSU vill att deras 
arbete får fungera som 
nationell idébank. 
www.s-activa.se

Unga med funktionsnedsätt-
ning är dubbelt utsatta på 
arbetsmarknaden och är 
överrepresenterade bland de 
långtidsarbetslösa. För att 
Arbetsförmedlingen ska kunna 
erbjuda bättre stöd behövs 
extra resurser. De rödgröna 
har därför kommit överens om 
att avsätta 25 miljoner kr till 
Arbetsförmedlingen för mer 
individuellt stöd för unga med 
funktionsnedsättning.

Ung Vänster vill ha en aktiv 
arbetsmarknadspolitik där 
arbetsförmedlingen spelar en 
central roll och kan erbjuda 
utbildning, praktik och 
självklart arbete åt alla.

3. Hur vill du 
påskynda processen 
för att göra Sverige 
fullt tillgängligt för 
alla? 

Jag är glad över att politikerna 
på allvar får upp ögen för dessa 
frågor och hoppas Stockholms 
S:t Julian-pris kan sprida sig 
till fler städer. Det offentliga 
måste gå före. Det är oaccepta-
belt att vår välfärd inte omfat-
tar alla. I främsta hand har vi 
möjlighet att påverka offent-
ligheten, i andra hand den 
privata sfären. 

Se till att kommuner och 
landsting jobbar aktivt för att 
skynda på processen lokalt. 
Naturligtvis handlar det om en 
blandning av ekonomisk 
politik och attitydarbete. Vi 
måste satsa pengar på rätt sätt 
samtidigt som man informerar 
mer om funktionsnedsättnin-
gar och alla människors rätt till 
full tillgänglighet. 

Sverige måste vara tillgängligt 
för alla, särskilt på arbetsmark-
naden. Vi måste också arbeta 
mer intensivt mot alla former 
av diskriminering.

Offentliga upphandlingar ska 
ställa krav på att företagen 
upprätthåller tillgänglighet. 
Utökad rätt till tolk eller 
ledsagare. Tydligare, utvärde-
ringsbara krav för det natio-
nella tillgänglighetsarbetet.

Den gröna omställningen av 
samhället ska också bli en 
tillgänglighetsreform. När 
samhället nu ska anpassas och 
bli grönare ska tillgänglighet 
också bli ett absolut krav i all 
fysisk upprustning och 
nybyggnation. Ge 
Diskriminerings ombuds-
mannen starkare muskler så 
att lagstiftning som finns 
efterföljs.

Gör otillgänglighet till diskri-
minering och skärp kraven på 
nybyggnation. Inför sanktio-
ner för de som bygger otill-
gängligt.

Ung Vänster anser att reger-
ingen bör ge kommunerna 
skyldighet att anpassa offent-
liga lokaler och allmänna plat-
ser för funktionshindrades 
behov.

Vad tycker de politiska ungdomsförbunden
om skolan, jobben och tillgängligheten? 
Föräldrakraft tar pulsen på dem.

De är inte särskilt upproriska i förhållan-
de till sina moderpartier. Men visst finns 
viktiga skillnader.

Föräldrakraft har gjort en enkät bland 
ordförandena för riksdagspartiernas 
ung domsförbund.

Ungdomsförbundens syn på handi-
kappolitiken speglar i stor utsträckning 
riksdagspartiernas program. 

Ett exempel på skillnader är att SSU 

vill slåss för att särskolan ska komma 
närmare den vanliga skolan.

– Elever som går i särskola ska så långt 
det är möjligt integreras i den övriga sko-
lan, säger Jytte Guteland, SSU.

De socialdemokratiska ungdomarna 
lyfter även fram Activamodellen i Öre-
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Ungdomsförbunden i enkät: Vad vill du          göra för unga med funktionsnedsättning?

Adam Cwejman
Liberala ungdomsförbundet

Magnus Andersson
Centerns ungdomsförbund

Niklas Wykman
Moderata ungdomsförbundet

Charlie Weimers, Kristdemo
kratiska Ungdomsförbundet

Jytte Guteland
SSU

Maria Ferm
Grön ungdom

Ida Gabrielsson
Ung vänster

1. Hur vill du förbättra
stödet i skolan för 
elever med funktions
nedsättning? 

Regeringen har inrättat 
Specialpedagogiska skolmyn-
digheten, återinfört speciallä-
rarna och satsat 900 miljoner 
på att ge elever med särskilda 
behov det stöd de behöver. Vi 
behöver fler riktiga reformer i 
den riktningen. Jag ser fram 
emot den nya skollagen. Där 
ökas elevers rättsäkerhet och 
föräldrar får möjlighet att sätta 
hårt mot hårt mot skolor som 
inte ger deras barn det stöd de 
behöver. 

Skolan måste bli mer indivi-
danpassad. Vi tycker inte att 
alla människor kan eller ska 
pressas in i samma mall. 
Vi har alla olika önskemål och 
behov. Och skolan måste bli 
bättre på att ta till vara allas 
olika förutsättning och olika 
kunskaper. Lärarutbildningen 
måste bli mer anpassad till att 
behandla verkligheten.

Skolan måste vara tillgänglig 
för alla och erbjuda individu-
ellt stöd åt dem som vill ha det. 
Viktigt är också att fortsätta att 
utmana elever så att alla 
känner att skolan är en plats 
att växa i.

Till exempel genom att skolor 
bör ha krav på sig att vara 
tillgängliga även för den med 
funktionsnedsättning för att 
bli beviljade tillstånd. Elever på 
dövskolor bör få ha samma 
kravnivåer som andra skolor.

Alla skolor ska vara tillgängliga 
för alla barn och unga. Idag 
lever inte alla skolor upp till 
kravet om fysisk tillgänglighet. 
Det kräver vi att kommunerna 
åtgärdar. Alla elever ska få det 
stöd som krävs för att klara 
skolan. Oftast handlar det om 
att skolorna behöver ha fler 
pedagoger som kan stötta. För 
de som behöver särskola vill vi 
att skolgången fysiskt integre-
ras mer med övriga skolor. 
Elever som går i särskolan ska 
så långt det är möjligt integre-
ras i den övriga skolan.

Genom att exempelvis koppla 
tillgänglighet till tillståndsgiv-
ning för att starta skolor.

Det finns idag problem med 
att handikappade elever blir 
hänvisade till speciella skolor, 
till exempel dövskolor. Det 
skapar en vi-och-dom känsla 
som vi vill motverka. Ung 
Vänster anser att funktions-
hindrade elever ska integreras 
i det ordinarie skolväsendet. 
Det är också viktigt att elever 
med särskilda behov garante-
ras rätt till personlig assistent.

2. Vad vill du göra för
att unga med funk
tionsnedsättning ska 
kunna komma in på 
arbetsmarknaden? 

En jobbpolitik för alla är en 
jobbpolitik för unga med 
funktionsnedsättning. Vi bör 
fortsätta att göra det billigare 
och enklare att anställa unga 
och även bygga ut systemet 
med individuella nedsättning-
ar av avgifter och skatter. 
Oppositionen vill göra det 
dubbelt så dyrt att anställa 
unga med funktionsnedsätt-
ning. Det ger inte fler jobb. 

Se till individen mer. Alla 
människor har olika förutsätt-
ning att arbeta. Viktigast är att 
samhället ger alla en chans att 
få jobba om de kan. Hur 
mycket och med vad varierar 
från person till person. 
Arbetsförmedlingen har gjort 
sitt. Inrätta privata alternativ 
som specialiserar sig på olika 
typer av jobb. Mer information 
kring olika funktionsnedsätt-
ningar kan bidra till att företag 
får upp ögonen. 

Alla gynnas av att det skapas 
fler jobb. Vissa gynnas extra 
mycket om reglerna på 
arbetsmarknaden blir mindre 
stela och lättare att anpassa till 
individens behov.

Bland annat genom en större 
satsning på yrkesutbildningar 
med särskilt fokus på personer 
med funktionsnedsättningar 
och sänkt arbetsgivaravgift vid 
anställning av personer med 
funktionsnedsättning.

Samhället kan stötta genom att 
satsa på fler jobb i välfärden, 
utveckla Samhall och ge stöd 
till privata arbetsgivare som 
vill anställa genom lönebidrag. 
Ett positivt exempel på hur 
arbetsförmedlingen kan 
fungera har vi funnit i Örebro 
där Activa hjälper unga med 
funktionsnedsättning att få 
jobb. Idén bygger på individu-
ella lösningar och att testa sig 
fram, en metod som ger 
resultat. SSU vill att deras 
arbete får fungera som 
nationell idébank. 
www.s-activa.se

Unga med funktionsnedsätt-
ning är dubbelt utsatta på 
arbetsmarknaden och är 
överrepresenterade bland de 
långtidsarbetslösa. För att 
Arbetsförmedlingen ska kunna 
erbjuda bättre stöd behövs 
extra resurser. De rödgröna 
har därför kommit överens om 
att avsätta 25 miljoner kr till 
Arbetsförmedlingen för mer 
individuellt stöd för unga med 
funktionsnedsättning.

Ung Vänster vill ha en aktiv 
arbetsmarknadspolitik där 
arbetsförmedlingen spelar en 
central roll och kan erbjuda 
utbildning, praktik och 
självklart arbete åt alla.

3. Hur vill du 
påskynda processen 
för att göra Sverige 
fullt tillgängligt för 
alla? 

Jag är glad över att politikerna 
på allvar får upp ögen för dessa 
frågor och hoppas Stockholms 
S:t Julian-pris kan sprida sig 
till fler städer. Det offentliga 
måste gå före. Det är oaccepta-
belt att vår välfärd inte omfat-
tar alla. I främsta hand har vi 
möjlighet att påverka offent-
ligheten, i andra hand den 
privata sfären. 

Se till att kommuner och 
landsting jobbar aktivt för att 
skynda på processen lokalt. 
Naturligtvis handlar det om en 
blandning av ekonomisk 
politik och attitydarbete. Vi 
måste satsa pengar på rätt sätt 
samtidigt som man informerar 
mer om funktionsnedsättnin-
gar och alla människors rätt till 
full tillgänglighet. 

Sverige måste vara tillgängligt 
för alla, särskilt på arbetsmark-
naden. Vi måste också arbeta 
mer intensivt mot alla former 
av diskriminering.

Offentliga upphandlingar ska 
ställa krav på att företagen 
upprätthåller tillgänglighet. 
Utökad rätt till tolk eller 
ledsagare. Tydligare, utvärde-
ringsbara krav för det natio-
nella tillgänglighetsarbetet.

Den gröna omställningen av 
samhället ska också bli en 
tillgänglighetsreform. När 
samhället nu ska anpassas och 
bli grönare ska tillgänglighet 
också bli ett absolut krav i all 
fysisk upprustning och 
nybyggnation. Ge 
Diskriminerings ombuds-
mannen starkare muskler så 
att lagstiftning som finns 
efterföljs.

Gör otillgänglighet till diskri-
minering och skärp kraven på 
nybyggnation. Inför sanktio-
ner för de som bygger otill-
gängligt.

Ung Vänster anser att reger-
ingen bör ge kommunerna 
skyldighet att anpassa offent-
liga lokaler och allmänna plat-
ser för funktionshindrades 
behov.

bro som en lösning för att unga med 
funktionsnedsättningar ska få jobb.

Ett annat intressant förslag kommer 
från Charlie Weimers, KDU, som vill att 
offentliga upphandlingar ska ställa krav 
på att företag upprätthåller tillgänglig-
het.

Under valrörelsen blir även ungdoms-
förbunden tvungna att ta ställning i 
många frågor om barn, unga och unga 
vuxna med funktionsnedsättningar.

Inte minst i Almedalen – där handi-
kapprörelsens ungdomsförbund utlovar 
ökat tryck i år. +

Missa inte vår  
utfrågning i Almedalen
Föräldrakraft anordnar frågestund 
med ungdomsförbundens ledare.   
Tid: Olika klockslag, se guide sid 61.
Plats: Hamngatan resp Skeppsbron.
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Söndag 4 juli 2010 
Tid saknas Moderaternas handikappolitik. K-G 

Bergström frågar ut representant för 
Moderaterna om handikappolitik under 15 
minuter. Därefter eftersnack med analys. 
Arrangör: Handikappförbunden. Plats: Gatutält 
på Skeppsbron.

Tid saknas tema likabehandling. Europeiska 
Socialfonden EFS och Handikappförbunden 
anordnar under söndagen och måndagen 
konferenser om likabehandling, dels en runda-
bordsdiskussion, dels en publik tillställning.

Tid saknas dagliga katastrofövningar. Eventuellt semina-
rium om inkludering i krigs- och katastrofsitua-
tioner. SHIA och MSB (f d Räddningsverket)

11.00 rBU har talartider på Donners plats klockan 
11.00 söndag, måndag och onsdag. Agnetha 
Mbuyamba och gäster.

11.00-14.00  Kreativitet och livsglädje för alla! Caremas 
dagliga verksamheter visar upp sina talanger och 
Stora Blå Kultur spelar. Restaurang Jodas 
innergård, Skeppsbron 24, Carema bjuder på 
lunchmacka med dryck.

20.00 föreningen JaG bjuder in allmänheten till 
mingelkväll med dans på Wisby Strand.

Måndag den 5 juli 2010
Tid saknas  Vi står med öppna armar. Icas satsning på att 

erbjuda praktik och jobb för personer med 
funktionsnedsättningar. Ica-handlaren Paul 
Dino Larsson berättar och svarar på frågor.

09.00-10.00  livsinriktad rehabilitering och sjukförsäk-
ringsreglerna. Frukostseminarium med 
Personskadeförbundet RTP och Gunnar Axén 
(m), socialförsäkringsutskottets ordförande, 
Veronica Palm, (s) vice ordförande i socialför-
säkringsutskottet, Kjell Rautio, utredare TCO, 
Björn Johnson, forskare från Malmö högskola. 
Vårdförbundets lokal/gård på Hästgatan.

10.00-11.30  seminarium om handikappforskning. 
Högskolan.

10.30  föreningen JaG har upptaktsmöte med 
företrädare för alla riksdagspartier. 
Jungfrustigen 1.

11.00-14.00  tillgänglig psykiatri för fler. Carema. Gäst: 
Johan Kreichberg. Plats: Restaurang Jodas 
innergård, Skeppsbron 24, Carema bjuder på 
lunchmacka med dryck.

12.00-12.15  Vad vill adam Cwejman, ordförande för 
Liberala ungdomsförbundet? Föräldrakraft 
frågar ut om politiken för barn, unga och unga 
vuxna med funktionsnedsättningar. 
Hamngatan.

13.00  Bortom stereotyperna: Vem syns i media? 
Personer med funktionsnedsättning skildras ofta 
ensidigt negativt som en svag grupp med stora 
vårdbehov. Kan trenden vändas? Deltagare: 
Ann-Sofie Magnusson, JMG, Göteborgs univer-
sitet, Rickard Bracken, projektledare, Handisam, 
Lise-Lotte Risö Bergerlind, Svensk Psykiatrisk 
förening (SPF), Anki Sandberg, samordnare 
psykiatrinätverket NSPH Arrangör: NSPH och 
Handisam samt SPF. Högskolan rum B 23.

13.00-13.15  Vad vill Magnus andersson, Centerpartiets 
ungdomsförbund? Föräldrakraft frågar ut om 
politiken för barn, unga och unga vuxna med 
funktionsnedsättningar. Hamngatan.

13.00  sKl-seminarium om vården. Spegelsalen på 
Visby Hotell.

Tid saknas Vänsterns handikappolitik. K-G Bergström 
frågar ut Lars Ohly under 15 minuter. Därefter 
eftersnack med analys. Arrangör: 
Handikappförbunden. Plats: Gatutält på 
Skeppsbron. 

14.00-16.00  Kolla dina födelsemärken och andra prickar 
inför solsäsongen. Carema Sjukvård erbjuder 
prickmottagning måndag, tisdag och onsdag. 

14.30  sKl-seminarium om ekonomi. Spegelsalen på 
Visby Hotell.

16.00  sKl-seminarium om skola. Spegelsalen på 
Visby Hotell.

17.30-18.30  rehabilitering till socialbidrag? Många 
människor med funktionsnedsättningar kan och 
vill arbeta. Med stöd och rehabilitering kan de 
också komma ut i arbetslivet. Men när insatser-
na tar slut gör ofta anställningen det också. 
Måste det vara så? Diskussion med bl a 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 
Bräcke Diakoni. Café Amalia, Hästgatan 3. 

Tisdag den 6 juli 2010
Tid saknas  psykisk-hälsa café. 6 och 7 juli. Arrangörer är 

Akademiska sjukhuset i Uppsala, psykiatrin på 
Gotland, Svenska föreningen Barn och 
Ungdomspsykiatri, Nationell Samverkan för 
Psykisk Hälsa, Svenska Psykiatriska Föreningen 
och Beroendecentrum Stockholm. Hästgatan 10, 
Visby Kaffe & Chokladaffär. 

Tid saknas folkpartiets handikappolitik. K-G Bergström 
frågar ut partisekreterare Erik Ullenhag under 
15 minuter. Därefter eftersnack med analys. 
Arrangör: Handikapp förbunden. Plats: Gatutält 
på Skeppsbron. 

Föräldrakraft rekommenderar!

Seminarier, debatter och utfrågningar som du helst inte bör missa.

Adam  
Cwejman

Magnus 
Andersson
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10.00-10.15  Vad vill Maria Ferm, Grön Ungdom? 
Föräldrakraft frågar ut om politiken för barn, 
unga och unga vuxna med funktionsnedsätt-
ningar. Hamngatan.

11.00-12.30  Vart är personlig assistans på väg? Ska den 
inskränkas eller utvecklas? Deltar gör bland 
annat Kenneth Johansson, C och Bengt 
Westerberg (moderator). Arrangör: RBU. Plats: 
Wisby Strand Kongress.

11.00-11.15  Vad vill Ida Gabrielsson, Ung vänster? 
Föräldrakraft frågar ut om politiken för barn, 
unga och unga vuxna med funktionsnedsätt-
ningar. Hamngatan.

13.00-13.15  Vad vill Charlie Weimers, Kristdemokratiska 
ungdomförbundet? Föräldrakraft frågar ut 
om politiken för barn, unga och unga vuxna 
med funktionsnedsättningar. Hamngatan.

13.15-14.45 Läsk och godis rockar fett – hur bryter vi dåliga 
konsumtionsvanor? debatt mellan ungdomar 
och vuxenvärlden. Seminarium och debatt om 
ungdomars kost och hälsa. Sveriges Tandläkar-
förbund. Kårhuset Rindi.

15.00 -16.30  En skola för alla? Svensk skola sägs vara till för 
alla, men i själva verket fungerar inte undervis-
ningen för elever med neuropsykiatriska funk-
tionsnedsättningar. Anki Sandberg, ordförande 
Riksförbundet Attention, Rosita Brolin, specialpe-
dagog och forskarstuderande, Katarina Michanek, 
skolöverläkare på Gotland, Lena Josefsson, 
samtalsledare och politiska partierna. Arrangör: 
Riksförbundet Attention. Högskolan rum B 23.

16.00 - 17.15  Vi har Tourette – en film om att leva med tics. 
Det finns många fördomar när det gäller 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det 
finns en stark energi i Tourette och den kan 
vändas till något bra. Deltagare: Anki Sandberg, 
ordförande Riksförbundet Attention, Eric 
Donell, regissör och projektledare, Henrik 
Pelling, psykiater. Arrangör: Riksförbundet 
Attention. Högskolan rum B 22. 

17.00-23.00  Föräldrakrafts kvällsmingel med 150 ledande 
personer inom handikapprörelse, politik och 
andra aktörer.

17.30-18.30  Vågar skolan utmana barn med rörelsehinder? 
Enligt läroplanen ska skolan möta, utmana och 
stödja alla barn. Bräcke Diakoni inbjuder till 
diskussion om hur även elever med rörelsehin-
der kan garanteras en god utbildning. Café 
Amalia, Hästgatan 3.

Ida 
Gabrielsson

Charlie  
Weimers

>

Maria
Ferm
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Onsdag den 7 juli 2010
8.30-10.00 Aktivt liv, en lönsam investering för individ och 

samhälle. Frukostseminarium med Svenska 
Handikappidrottsförbundet. Deltagare är bland 
annat skytten Jonas Jacobsson, forskaren Åsa 
Llinares Norling och professor Jan Leksell. En 
del av ”Idrottens Dag” som Riksidrottsförbundet 
står som paraplyorganisation för. Plats: i en träd-
gård med ingång genom muren från Alme dals-
parken (mitten på muren, väderstreck NO). 

09.00  SKL-seminarium om jämställdhet i sal Surliden 
på Strand Hotell.

12.00-12.15  Vad vill Jytte Guteland, SSU? Föräldrakraft 
frågar ut om politiken för barn, unga och 
unga vuxna med funktionsnedsättningar. 
Hamngatan.

12.00  Grease, musikal av Föreningen JAG. 
Jungfrustigen 1. 

12.30 Centerpartiets handikappolitik. K-G 
Bergström frågar ut socialutskottets ordförande 
Kenneth Johansson under 15 minuter. Därefter 
eftersnack med analys. Arrangör: 
Handikappförbunden. Plats: Gatutält på 
Skeppsbron. Tiden är preliminär.

17.30 Slagen. Ordlös. Maktlös. Hur kommunicerar 
vi kring våld när orden saknas? Utvecklings-
centrum Dubbelt Utsatt presenterar kartlägg-
ning av grafiska Alternativa Kompletterande 
Kommunikationssätt (AKK) och berättar om 
sitt arbete med att ta fram nya pictobilder kring 
våld. Café Amalia, Hästgatan 3. Arrangör Bräcke 
Diakoni.

Torsdag den 8 juli 2010
Tid saknas Socialdemokraternas handikappolitik. K-G 

Bergström frågar ut representant för Social-
demo kraterna under 15 minuter. Därefter 
eftersnack med analys. Arrangör: Handi-
kappförbunden. Plats: Gatutält på Skeppsbron. 

08.00-09.30  Handikappförbunden och Handikapp-
historiska föreningen lanserar ”Bana väg”, en 
bok om handikappolitikens historiska betydelse. 
Bengt Lindqvist deltar vid lanseringen. Visby 
Högskola.

09.00-10.00 Föräldrakraftdagen i Högskolans sal E30. Vi 
bjuder på kaffe och fralla från klockan 9.00.

10.00-10.45  En verktygslåda i arbetet med ungdomar och 
unga vuxna med Aspergers syndrom och 
högfungerande autism. Seminarium anord-
nat av Solhagagruppen. Högskolan, sal E30.

10.00 - 11.30  ADHD-behandling inom Kriminalvården, 
extremt lönsamt. Behandling av ADHD är 
lönsamt både ur samhällsekonomisk synvinkel 
och för individen. Frågan är varför man 
väntade så länge och varför myndigheter har så 
svårt att ta till sig resultatet? Arrangör: 
Riksförbundet Atten tion och Kriminalvården. 
Högskolan rum B 23.

11.00 -11.45 Så här blev det för mig. Så kan lärare och 
föräldrar förstå vad det innebär att vara elev 
med ADHD. Ann Lund, Hjälpmedelsinstitutet. 
Högskolan, sal E30.

12.00 -12.45 Varför behövs en ny branschorganisation 
inom LSS-området? Göran Fredriksson, VD 
för Frösunda, berättar om den nya branschor-
ganisationen för företag som är verksamma 
inom boende och daglig verksamhet inom 
LSS-området. Arrangör: Frösunda. 
Högskolan, sal E30. 

13.00 -13.45 Sällsynta diagnoser, vårdens utmaning! Vi 
är sällsynt många, var ska vi lägga vår röst? 
Riksförbundet Sällsynta diagnoser och 
Ågrenska. Seminarium med Kenneth 
Johansson, C, och talespersoner för andra 
partier. Högskolan, sal E30.

13.00 -14.30  Vem får jobba? Ett seminarium om arbets-
marknaden och psykisk ohälsa. Under det senaste 
decenniet har det successivt blivit färre och färre 
personer med nedsatt arbetsförmåga som har 
jobb. Hur ska trenden kunna ändras? Deltagare:  
Ingrid Burman, ordförande HSO, Rickard 
Bracken, projektledare Attityduppdraget, Anki 
Sandberg, samordnare psykiatrinätverket NSPH, 
Jan-Olof Forsén, NSPH. Arrangör: NSPH, HSO 
och TCO. Högskolan rum B 23.

13.00-14.30  Sociala kooperativ breddar arbetsmarknaden. 
EFS-rådet. Nova Bar.

14.00 -14.45 Jämställdhet en förutsättning för jämlikhet. 
Forum – Kvinnor och Funktionshinder. Karin 
Hjalmarsson. Högskolan, sal E30.

15.00 -15.45 Ingen kan göra allting men alla kan göra något. 
Inspirationseminarium kring kreativitet och 
livsglädje i omsorgen anordnat av Carema 
Care. Deltagare är Helena Söderqvist, rektor, 
Anna Wallentin, ansvarig för daglig verksam-
het, Lotta Mårtensson och Anna-Maria 
Jakobsson, Kommunikation, Carema Care. 
Högskolan, sal E30.

15.00 - 16.30  Arvet efter Milton. I slutet av år 2006 lade 
Anders Milton fram sitt förslag till hur svensk 
psykiatri skulle upprustas. Vad har pengarna 
använts till? Vilka brister återstår att ta itu med? 
Deltagare:  Anders Andersson, riksdagsledamot, 
socialutskottet, Ing-Marie Wieselgren, SKL, 
Rickard Bracken, projektledare 
Attityduppdraget, Olle Hollertz, Svensk 
Psykiatrisk förening, Anki Sandberg, samordna-
re psykiatrinätverket NSPH, Jan-Olof Forsén, 
NSPH. Arrangör: NSPH och Handisam. 
Högskolan rum B 23, 

16.00 -16.45 Vikten av att bara få vara förälder – 
 självkänsla, självförtroende och framtid för 
barn med funktionsnedsättning. Nilian 
Lauberg, mamma till Zamuel, 15 år, och 
Cecilia Ekholm, Särnmark, föreläser. 
Arrangör: Särnmark. Högskolan, sal E30.

Fredag den 9 juli 2010
Tid saknas Kristdemokraternas handikappolitik. 

K-G Bergström frågar ut representant för 
Kristdemokraterna under 15 minuter. Därefter 
eftersnack med analys. Arrangör: Handikapp-
förbunden. Plats: Gatutält på Skeppsbron. 

Jytte 
Guteland
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telefon 08-505 23 500, www.frosunda.se

• Gatutält
• Mingel
• Seminarium

Destination: Almedalen
Uppdrag: Livskvalitet

Vi deltar med gatutält, politikermingel i Café Fornsalen och med seminarium i Högskolan. 
Träffa också Team Frösundaprofilen och simmaren Christoffer Lindhe som i en olycka förlorade 
båda benen och en arm. Besök oss i vårt gatutält på Hamngatan! 

Följ oss på www.frosunda.se och Facebook under Almedalsveckan 5-8 juli. 

Frösunda är på plats under politikerveckan i Almedalen 
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i en annan del 
     av almedalen
Med plats för alla

Ett gott liv - hela livet

Våra tjänster inom LSS och SoL
 
•  Specialförskola
•  Korttidsboende
•  Barn- och ungdomsboende
•  Kolloverksamhet
•  Ledsagning

 
•  Utvecklingsboende
•  Utredning och behandling
•  Daglig verksamhet
•  Gupp- och serviceboende
•  Gruppboende, 65+

 
 
 
 
 

Välkommen att kontakta oss för mer information:  Försäljningschef Lasse Camehagen
 E-post:  lasse.camehagen@solhagagruppen.se  •  www.solhagagruppen.se

I en annan del av AlmedalenVi deltar som utställare under del av Almedalsveckan, 5-8 juli
VÄLKOMMEN!

att lyssna på ett föreläsningspass med
Jeanette Johansson-Ånmark, Regionchef Syd

TEMA:
”En verktygslåda i arbetet med ungdomar 
och unga vuxna med Aspergers syndrom och högfungerande autism”

Ungdomar kollar tillgängligheten
Slingpatrullen undersöker om det finns hörselslinga, 
teckenspråkstolk och skrivtolk på seminarierna. Det är fjärde 
året i rad som tillgängligheten kollas av Unga Hörselskadade 
(UH). Denna gång i samarbete med Sveriges Dövas 
Ungdomsförbund (SDU), Riksförbundet för döva, hörsel-
skadade och språkstörda barn (DHB), Vuxendöva i Sverige 
(VIS), Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB), Dövblind 
ungdom (DBU). Riksteaterns Tyst Teater ingår också i årets 
grupp som kommer att röra sig runt i Visby. Gruppen 
kommer även att erbjuda minikurser i teckenspråk och korta 
sketcher av Tyst Teater. Se även webbsidan www.uh.se

Föräldrakraftdagen i Högskolan
Följande samarbetsparterns anordnar seminarier i 
Högskolans sal E30 under torsdagen den 8 juli.
09.00 Föräldrakraft bjuder på kaffe och fralla
10.00 Solhagagruppen
11.00 Hjälpmedelsinstitutet
12.00 Frösunda
13.00 Riksförbunder Sällsynta diagnoser och Ågrenska
14.00 Forum Kvinnor och Funktionshinder
15.00 Carema Care
16.00 Särnmark

11.00-14.00  autism: Ingen kan klara allt, men, alla kan 
klara något. Om att leva med autism i det 
moderna samhället. Carema bjuder på lunch-
macka med dryck. Restaurang Jodas innergård, 
Skeppsbron 24.

15.30-15.45  Vad vill Niklas Wykman, Moderata ungdoms-
förbundet? Föräldrakraft frågar ut om politi-
ken för barn, unga och unga vuxna med 
funktionsnedsättningar. Skeppsbron.

20.00  föreningen JaG bjuder in allmänheten till 
mingelkväll med dans på Wisby Strand.

Lördag 2010-07-10
13.00 Miljöpartiets handikappolitik. K-G Bergström 

frågar ut Maria Wetterstrand under 15 minuter. 
Därefter eftersnack med analys. Arrangör: 
Handi kappförbunden. Plats: Gatutält på 
Skeppsbron. 

Med reservation för ändringar.  
Uppdaterad information finns på www.foraldrakraft.se

Föräldrakrafttältet på Hamngatan:
Här möter du, förutom Föräldrakraft, bland annat:
yyy PARO
yyy Kompis Assistans
yyy Solhagagruppen
yyy Frösunda
yyy Särnmark
Dessutom sker de flesta utfrågningarna av de politiska ung-
domsförbundens ledare här på Hamngatan.
Ett detaljerat program för gatutältet kommer att publiceras på 
www.foraldrakraft.se i god tid före Almedalsveckan.

Niklas 
Wykman

Tillgängligt? Invasion väntar Hamngatan i Visby.
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I sommar reser 
vi till Gotland!

”I sommar reser vi till Gotland” på får 
webb. Plus en puff för ”almedalensidan” på 
www.foraldrakraft/almedalen [se dump till 
höger]

/VALTER

I sommar åker vi till Gotland!

Föräldrakraft tipsar här om tillgängliga 
och roliga utflyktsmål på Gotland.

Gotland har en tillgänglighetsguide som 
är framtagen av kommunen och handi-
kapprörelsen på Gotland. Här finns 
information om var det finns trappor och 
hissar, om ramper, hörselslingor och 
handikapptoaletter. 

Guiden finns på www.gotland.se/
tillganglighetsguiden

Gotlands turistbyrå, www.gotland.info, 
har tillsammans med stadsarkitektkontoret 
tagit fram en besökskarta som beskriver tre 
tillgängliga stråk i Visby. Slinga 1: Vid hav, 
ringmur och genom parker. Slinga 2: 
Ruiner i Visby. Slinga 3: Klinten och På Föräldrakrafts hemsida finns tips på tillgängliga 

och roliga utflyktsmål. Här är några saker att ha koll på.

Gotland har en tillgänglighetsguide som är framtagen av 
kommunen och handikapprörelsen på Gotland. Här finns 
information om var det finns trappor och hissar, om 
ramper, hörselslingor och tillgängliga toaletter. Guiden 
finns på www.gotland.se/tillganglighetsguiden

Vidare har Gotlands turistbyrå, www.gotland.info, tagit 
fram en besökskarta som beskriver tre tillgängliga stråk i 
Visby. Slinga 1: Vid hav, ringmur och genom parker. Slinga 
2: Ruiner i Visby. Slinga 3: Klinten och trästaden. 

Kartan finns att hämta bland annat hos turistbyrån på 
Skeppsbron 4-6 i Visby. 

Turistbyrån kan vara en bra plats att starta sina aktiviteter, 
där är det tillgängligt och där finns en internetstation som är 
höj- och sänkbar, förutom all information samlad.

Speciella naturtyper
Några platser värda att besöka:

I en av ladugårdslängorna på Vamlingbo Prästgård hittar 
du Naturum Gotland.

Naturum har en utställning som ger dig en översikt över 
Gotlands speciella naturtyper och spännande arter. Den är 
en inspirationskälla innan du tar dig vidare ut i Gotlands 
natur. +

��� Många fler tips på Almedalssidan på 
www.foraldrakraft.se/almedalen

KOMPIS

En fung
erande

 vardag
.

Alla människor har en rättighet att bestämma 
över sitt liv. Det är lika självklart för oss som för 
dig. Därför sätter vi i alla lägen fokus på kundens 
behov och önskningar. Kvalitet för oss betyder 
att kunna möta och tillgodose våra kunders olika 
förväntningar, dessutom med en nära och per-
sonlig kontakt. Genom vårt synsätt skapar vi till-
sammans förutsättningar för gemenskap, frihet, 
glädje och trygghet.
Helt enkelt en fungerande vardag. 

Välkommen att kontakta oss 
om du vill veta mer: 

Vansbro 0281-59 51 60
Ludvika 0240-159 60     
Hudiksvall 0650-59 50 60
Stockholm 08-600 51 60
Helsingborg 0737-19 17 74

www.kompisassistans.se

En fung
erande

En fung
erande

 vardag
.

 vardag
.En fung
erande

 vardag
.En fung
erande

Alla människor har en rättighet att bestämma Alla människor har en rättighet att bestämma 
över sitt liv. Det är lika självklart för oss som för 
dig. Därför sätter vi i alla lägen fokus på kundens 
behov och önskningar. Kvalitet för oss betyder 
att kunna möta och tillgodose våra kunders olika 
förväntningar, dessutom med en nära och per-
sonlig kontakt. Genom vårt synsätt skapar vi till-
sammans förutsättningar för gemenskap, frihet, 
glädje och trygghet.
Helt enkelt en fungerande vardag. 

Välkommen att kontakta oss 
om du vill veta mer: 

Vansbro 0281-59 51 60
Ludvika 0240-159 60     
Hudiksvall 0650-59 50 60
Stockholm 08-600 51 60
Helsingborg 0737-19 17 74

www.kompisassistans.se

Värt ett besök. Har du inte varit på Gotland tidigare 
kanske det är dags nu?

FK_1003_s63-77_Almedalen_v14.indd   75 2010-05-07   13.02



76 FÖRÄLDRAKRAFT # 3, 2010

I EN ANNAN DEL 
     AV ALMEDALEN
MED PLATS FÖR ALLA

Närhet. Utnyttja 
närheten till 
politiker och 
beslutsfattare, 
uppmanar Karin 
Lindvall, projekt-
ledare för 
Almedals-
veckan.
Läs en längre 
version av 
artikeln på 
foraldrakraft.se

Upptäck det oväntade!
Öppna diskussioner och debatt kärnan i Almedalsveckan

rin Lindvall, Gotlands kommuns 
projektledare för Almedals veckan.

Ska kunna planera
– Vi vill att besökarna på ett tidigare 
stadium ska kunna planera sitt del-
tagande samtidigt som vi vill sätta 
kvalitet före kvantitet, säger Karin 
Lindvall som varit projektledare för 
veckan sedan 15 år tillbaka.

Almedalsveckans officiella ka-
lendarium har i år gjorts om för att  
öka fokuset på diskussioner och 
debatt. 

En nyhet för året är att det kom-
mer att finnas gotländsk snabbmat 
för stressade besökare. En krögare 
på ön serverar specialiteter någon-
stans nära Almedalsbiblioteket.

Är du sugen att själv sprida ditt 
budskap men du har varken bokad 
lokal eller resurser som räcker till? 
Almedalsveckan har något som he-
ter ”Öppen talarplats” på tre plat-
ser nämligen Donners plats, 

Hamn  plan och Östertorget. Där 
kan vem som helst ansöka om en 
plats hos polisen för att sprida sitt 
budskap.

Under Almedalsveckan sänds 
morgon-tv direkt från Visby och 
två kvällstidningar sänder webb-tv. 
Efter partiledartalen hålls varje 
kväll en debatt klockan 20.00 en bit 
bakom scenen.  +

Planera vistelsen i Visby i god tid 
rekommendear Karin Lindvall, projekt-
ledare för Almedalen. 

I år gör handikapprörelsen en ex-
tra stor satsning på att synas under 
politikerveckan i Almedalen. 
Många medlemmar och sympati-
sörer gör sig redo att besöka Visby. 

Nu är hög tid att planera resan, 
men vad behöver man tänka på 
som arrangör och som besökare?

9 000 personer
Under årets Almedalsvecka kom-
mer uppskattningsvis 9 000 perso-
ner att delta. Antalet arrangörer 
väntas bli ännu större än tidigare 
och, att döma av tidigare trender,  
deltar företrädare för de politiska 
partierna i minst 50 procent av 
evenemangen. 

– Vi strävar efter öppna diskus-
sioner och debatt, det som är kär-
nan i Almedalsveckan, berättar Ka-

Några goda råd från Karin

��� Kom i god tid.
��� Planera din tid med hjälp av 
kalendariet.
��� Utnyttja närheten till politiker 
och makthavare, prata med nya 
människor.
��� Intressera dig för saker utanför 
ditt gebit, se Almedalsveckan 
som en kompetensuppgradering 
för egen del.
��� Rör dig mycket på stan, det är 
där allt händer!

Jämställdhet är  
en förutsättning  
för jämlikhet

Välkommen till vårt seminarium  
i Högskolan i Visby.

Vad? Ett seminarium om arbetet med att mot-
verka alla former av diskriminering mot flickor 
och kvinnor med funktionsnedsättning. 

Vem? Karin Hjalmarsson, ordförande för 
Forum - Kvinnor och Funktionshinder, föreläser.

När? Torsdagen den 8 juli 2010 
klockan 14.00-14.45.

Var? Högskolan i Visby, sal E 30.

Varmt välkomna!

Besök vår webbsida på 
www.kvinnor-funktionshinder.se

forum kvinnor kvartssida fk1003.indd   4 2010-05-02   00.29

Mikael Särnmark, grundare och delägare 

Personlig assistans 
som du vill ha den

Det är din assistansersättning! 
Vad får du för pengarna?

Välkommen till vår förläsning under Almedalsveckan 
»Vikten av att bara få vara förälder« 
torsdag den 8 juli kl 16.00 Högskolan Sal E30

    

Att bestämma över sitt liv är en rättighet därför tror vi 
på en individuell lösning där du gör valen.

Hos oss kan får alla
•  Full insyn i din assistansekonomi
•  Egen kontaktperson 
•  Juridisk rådgivning
•  Utbildningar och föreläsningar
Prova oss!
Det kostar inget att låta oss ta fram 
ett förslag på hur din assistansekonomi 
kan se ut. Du förbinder dig inte till något. 
Hör av dig så kan vi titta på vilka förut-
sättningar som finns för att vi ska kunna 
möta dina behov och önskemål.

Vill du veta vad vi kan göra för dig? 
Stockholm Visby Uppsala Linköping
08-505 920 00   0498-66 09 00 018-490 91 00 013-480 49 00
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Gör ett besök på 

www.foraldrakraft.se

och du hittar:

senaste nytt 

om Almedalen

aktuellt program

dagliga nyheter

och mycket mer

På www.foraldrakraft.se 

hittar du även en sida 

bara om Almedalen, 

www.foraldrakraft.se/almedalen

kraterna: Mona Sahlin
��� Fredag 9 juli Kristdemokraterna: 
Göran Hägglund
��� Lördag 10 juli Miljöpartiet kl 11: 
Peter Eriksson & Maria 
Wetterstrand.

Missa inte heller utfrågningarna 
av partiledare i Handikappför bun-
dens tält på Skeppsbron. +

Alla är där! Och den här gången är det 
statsminister Fredrik Reinfeldt som 
inleder årets Almedalsvecka med sitt 
tal söndagen den 4 juli. 

Almedalsveckan brukar slå nya 
rekord. Under de senaste tre åren 
har arrangemang och ackrediterade 
journalister fördubblats. Förra året 
noterades drygt 1 000 arrangemang.

Stort fokus på partiledarna
Mest uppmärksamhet får alltid 
partiledartalen från scenen i 
Al me  dalen. I år ser programmet ut 
så här:
��� Söndag 4 juli Moderaterna: 
Fredrik Reinfeldt
��� Måndag 5 juli Vänsterpartiet: 
Lars Ohly
��� Tisdag 6 juli Folkpartiet: Jan 
Björklund
��� Onsdag 7 juli Centerpartiet: 
Maud Olofsson
��� Torsdag 8 juli Social demo-

Besked inför valet
Veckan när alla partiledare ger svar

Café Fornsalen mitt i Visby. Här möts politiker, 
handikapporganisationer och beslutsfattare vid ett 
mingel, på tisdagskvällen, arrangerat av 
Föräldrakraft. Foto: Gotlands Museum.

Populär även 
här? Maria 
Wetterstrand 
sista dagen.

Idag
• Låg kunskapsnivå
• Ingen samordning
• Osäker vård
• Ågrenskas (   ) kompetens 
   når inte fram tillräckligt

Imorgon
• Hög kunskapsnivå
• Kompetensen samlad
• Kunskapsutbyte
• Kostnadseffektivt
• Säker, konsekvent vård
• Ågrenskas (   ) kompetens 
   används effektivt

SäLLSynta dIagnOSer, 
vÅrdenS utmanIng!

Vi är sällsynt många, var ska vi lägga vår röst?
Seminarium torsdag den 8/7 13.00 Högskolan med

Kenneth Johansson, Ordförande i socialutskottet (C)
och talespersoner för andra partier.

www.sallsyntadiagnoser.sewww.agrenska.se

Besök oss på  
Almedalsveckan!
Vi finns tillsammans med Föräldrakraft 
på Hamngatan i centrala Visby

PARO välkomnar LSS-utredningens förslag om 
tillstånd och tillsyn.

Assistansföretagare bli medlemmar i PARO: Vi 
bevakar och påverkar branschens utveckling 
samt skapar möjligheter till inflytande och nät-
verkande mellan företag i hela landet.

Assistansberättigade: Välj företag som är 
medlemmar i PARO vilket är en garant för att 
assistansen bedrivs med fokus på kvalitet.

Assistansföretagare och assistansberättigade 
är varmt välkomna att besöka oss på  
Almedalsveckan för att prata personlig  
assistans.

Vi finns i Föräldrakrafts tält på Hamngatan 
under måndag 5 juli-torsdag 8 juli.

www.paro.nu

paro kvartssida fk1003.indd   4 2010-05-02   00.19
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Visuell läroplan. Isabell 
Karlström har lättare att  
motivera sig när hon vet vad 
som förväntas av henne.  

FK_1003_s78-89_sarskolan_v08.indd   78 2010-05-07   13.11



>>
# 3, 2010 FÖRÄLDRAKRAFT 79     

Tema särskolan

DebaTTen om särskolans 
vara eller icke vara har 
TysTnaT. nu är DeT ingen 
som ifrågasäTTer sär-
skolan som egen skol-
form. men bakom ku-
lisserna pågår vikTiga 
föränDringar som rör 

blanD annaT läro- och 
kursplaner, kvaliTeTs-
uTveckling och lärar-
uTbilDning. i DeTTa Tema 
speglar vi några akTu-
ella frågor inom båDe 
grunDsärskolan och 
gymnasiesärskolan – 
och TiDen efTer skolan.

Här kan du läsa: Visuella kursplaner gör elever delaktiga på helt nytt sätt  |  Elevernas bästa sommarjobb  |  Ica Maxi står med 
öppna armar  |  Nytt larm om felaktiga placeringar  |  Så blir särskolan i framtiden  
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>>örhoppningen är att vi-
suella kursplaner ska gö-
ra kursplanen begriplig 
för elever med utveck-
lingsstörning.

Visuella kursplaner 
finns redan på grundsärskolan i Visby. 
De började användas när höstterminen 
drog igång på Solbergaskolan och nu 
har man goda erfarenheter att dela med 
sig av.

– Nu sätter vi oss med varje elev och 
går igenom kursplanen, säger Ulla Pers-
son, som är lärare för särskoleeleverna på 
skolan i Visby.

Det är Ulla och lärarkollegan Yvonne 
Hansson som förvandlat den traditionel-
la textbaserade och trista kursplanen till 
bilder och enkel text. Den nya visuella 
kursplanen för årskurserna 5-9 består av 
bilder och enkla ord.  

– Vi har inte brutit ned den på respek-

tive årskurs, eftersom varje årskurs har 
ett så brett spektrum.

Att lära känna kursplanen kan bli en 
aha-upplevelse för en elev. 

– En del elever är svåra att motivera och 
då kan kursplanen också skapa ett behov 
att lära. När vi pratar igenom kursplanen 
kan eleven få syn på sin egen kunskap och 
bli motiverad att vilja lära sig mer. För-
vänt ningarna blir synliga och många säger 
spontant ”det där vill jag lära mig”.

Bra även för föräldrar
Även föräldrar har glädje av kursplanen. 
Med tydliga bilder och beskrivande ord 
blir det enklare för alla att samtala om må-
len med undervisningen.

– Det är särskilt viktigt för föräldrar 
som själva har en lindrig utvecklingsstör-
ning. Det här skapar delaktighet som ger 
ett verkligt inflytande.

Per Hammarberg och Isabell Karl-

ström är båda 13 år 
gamla och går i sär-
skolans årskurs sju på 
Solbergaskolan. När 
vi träffar dem, mitt 
under vårterminen, är 
det frågor om eld och 
brand som engagerar 
dem allra mest i un-

dervisningen. Ett besök på Visbys 
brandstation är på gång och det ser bå-
da fram emot med stor entu siasm.

– Vi hade brandövning på skolan en 
gång, berättar Per och Isabell tillsammans. 

– Om det brinner tjuter brandvarnarna 
och då ska man gå ut. Man ska inte stressa 
för då kan man ramla och folk kan börja 
trampa på varandra. 

Nyligen hälsade klassen på i stadens 
reningsverk. 

– Jag tänker aldrig gå dit igen, det luk-
tar blä! utropar Isabell.

– Nej, det var kul, säger Per och får se-
dan lite medhåll av Isabell. 

Det var i alla fall ett lärorikt besök och 
eleverna kom hem med insikter om hur 
avloppsrening går till och vad man inte 
får slänga i toaletten.

Vi frågar vilka andra skolämnen som 
är aktuella just nu.

– Om kroppen och alla kroppsdelarna, 
säger Per och Isabell som exempel på ny-
vunnen kunskap.

– Men brand är roligare, för då får 
man åka på besök till brandstationen, 
tillägger de.

Annars tycker Per att bad och idrott är 
de två roligaste aktiviteterna på skolan, 
medan Isabell helst ägnar sig åt syslöjd 
och elevens val.

När vi frågar hur det går med mate-
matik och svenska får vi snabbt tummen 
ned från både Per och Isabell. Men strax 
kommer de på att matte faktiskt kan vara 
ganska kul. Om det handlar om pengar.

– Vi har ett pengaprogram i datorn och 
där kan man lära sig hur pengarna räcker. 
Det är roligast i början, för då är det lätt 
som en plätt, utbrister Isabell glatt.

Former och geometri är en annan 
matematikövning som fastnat i min-
net.  Men är det också roligt att lära?

– Ja... sådär.
Båda verkar dock trivas i skolan och 

de plockar glatt fram böcker och bildkar-
tor, som visar vad de håller på med under 
lektionerna. Det är mycket bilder som 
stöd för minnet, symboler av samma slag 
som i kursplanen. 

Symboler och korta ord
Varje dag får de ett schema som även det 
baseras på symboler och korta ord. Den 

Aha-upplevelse på skolan

Visuella kursplaner gör 
eleverna mer delaktiga

Från text till 
bild. Ulla 
Persson och 
Yvonne 
Hansson har 
översatt den 
traditionella 
kursplanen.

Om man inte är intresserad av plugget är det inte 
lätt att lära sig något. Och om kursplanen är 
obegriplig är det svårare att bli motiverad. Sär-
skolan i Visby är på god väg att ändra på detta. 

F

”Det bästa med skolan är den goda maten och salladsbordet.”
Per Hammarberg

En grundsärskola för elever med autism.
Marcusskolan

www.enigmaomsorg.se

• Tydlig struktur
• Personlig pedagogik
• Hög personaltäthet
• Arbete mot ökad självständighet

Vi kan också erbjuda fritidshem, korttidshem och boende.

Våra verksamheter präglas av:

Vi finns i nya och fräscha lokaler i Spånga

Du är hjärtligt välkommen att ta kontakt för mer information.

Placeringsansvarig
Pierre Selim
Tfn direkt: 08-768 44 47
Mobil: 070-766 27 15
p.selim@enigmaomsorg.se
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här dagen står det bland annat slöjd och 
filmvisning på Isabells schema. Där fram-
går även att det till lunch är spagetti och 
köttfärssås.

– Det bästa med skolan är den goda 
maten och salladsbordet, säger Per.

Isabell stämmer in:
– Tjoho, idag är det köttfärssås!
Att Visby blivit först med visuella 

kursplaner beror åtminstone delvis på en 
skolinspektion år 2007, då stadens sär-
skola fick klart för sig att elevernas delak-
tighet kunde vara bättre. 

Skolan ansökte hos kommunen om 
pengar till ett utvecklingsarbete och fick 
klartecken.

– Uppgiften blev att skriva en rapport 
med förslag till åtgärder. Vi insåg att vi 
måste göra något mer för att göra elev-
erna delaktiga i utbildningsmålen. Och 
för att bli det måste de förstå kurspla-
nen, berättar Ulla Persson och Yvonne 
Hansson.

En eftermiddag per vecka
De kom fram till att kursplanen kan visu-
aliseras med bilder och enkel text. Sagt 
och gjort – de satte genast igång och ar-
betade med detta en eftermiddag per 
vecka under hela förra läsåret.

– Det var himla kul och intressant! Det 

blev en sporrre att hitta enklare ord för 
de begrepp som användes i kursplanen. 
Vi var tvungna att tänka till – vad står det 
egentligen? 

Att hitta bra bilder var inte heller det 
lättaste. Datorprogrammet Communi cate 
In Print och olika bilddatabaser användes, 
men Ulla och Yvonne tog även fram egna 
bilder genom att fotografera volymmått, 
tidtabeller, rea-prislappar och så vidare. 

– Vi har tänkt på hela livsperspektivet, 
bilderna ska inte bara ha koppling till 
skolvardagen.

Att symbolisera olika områden inom 
naturorienterade ämnen tillhörde det 
svåraste. Hur visar man förbränning och 
olika energikällor på bild? Inte så lätt, 
men även det hittade Ulla och Yvonne 
symboler för.

Ryktet sprider sig
Ryktet om de visuella kursplanerna har 
spritt sig bland särskolor runt om i 
Sverige. Förra våren gavs en förhandstitt 
under Särskolans rikskonferens, som då 
ägde rum i just Visby. 

Många skolor har hört av sig till Ulla 
och Yvonne för att få veta mer om deras 
erfarenheter. Än så länge är det dock inte 
aktuellt att sprida kursplanerna på samt-
liga särskolor i landet. Ett skäl att vänta är 

att det kommer nya kursplaner hösten 
2011, med delvis ny struktur på utbild-
ningen, så materialet måste snart revide-
ras.

– Vi hoppas att andra särskolor ska 
kunna använda visuella kursplaner i 
framtiden. Vi får många förfrågningar 
om att visa upp dem men vi har inte tid 
för det just nu, utan vi hänvisar till de fil-
mer om kursplanerna som finns på 
Skolverkets webbsida, säger Ulla Persson.

– Det är också skönt att få testa kurs-
planen i vår egen skola under ett läsår. 
Det blir en kvalitetssäkring.

Nu verkar man dock vara ganska säkra 
på att kursplanen håller måttet och att det 
inneburit ett lyft för elevernas delaktighet.

– Det har verkligen fallit i god jord och 
blivit bra verktyg för både elever och pe-
dagoger. Även om vi ännu inte jobbat ett 
helt läsår med kursplanen har vi märkt 
en tydlig skillnad, säger Ulla Persson och 
Yvonne Hansson. +

Läs mer:
På Skolverkets webbsida finns en 
presentation av de visuella kursplaner 
som används i Visby. Bland annat finns 
en videofilm på www.skolverket.se/
sb/d/2413/a/16660

Tema särskolan
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arje sommar erbjuds alla 
elever på gymnasiesär
skolan i Visby jobb un
der två veckor eller mer, 
och de flesta nyttjar ock
så möjligheten att tjäna 

pengar och få arbetslivserfarenhet.
Ett typiskt jobb är att städa upp runt 

om i stan och på strandpromenaderna 
under morgontimmarna, för att turist
stråken ska hållas snygga och rena.

Almedalsveckan är en av de veckor 
som det blir mest skräp, i gott sällskap 
med ”Stockholmsveckan” och Medel
tidsveckan.

Hedrande uppdrag
I sommar har eleverna fått ett särskilt he
drande uppdrag. Man ska ordna förlägg
ning, frukost och annan service åt bru
karkooperativet JAG som reser till Visby 
under politikerveckan med ett 30tal 
bru kare och ännu fler assistenter.

– De kommer att utnyttja hela särsko
lans kapacitet, berättar Jan Svensson, rek
tor för Desideria.

När vi hälsar på hos Jan Svensson och 
hans elever är planeringen igång. Vilka 
elever som ska ingå i de olika arbetslagen 
är ännu inte klart, men Jan håller själv på 
att undersöka hur man får tag i tillräck
ligt många sängar.

– Det är inte så lätt, men det måste fin
nas överskott av sängar i olika lager.

Rickard, Fredrik och Tommy
Vi träffar Rickard Karlsson Jalmelid, 
Fred rik Gynning och Tommy Blomberg 
som är tre av eleverna som förra året 
sommararbetade på Tofta Camping, på 
”Gotlands riviera” ett par mil söder om 
Visby. Även Daniel ingick i arbetslaget.

Deras insats blev så uppskattad att alla 
fyra fick fortsatt jobb resten av somma
ren, när de två veckorna som bekostats av 
kommunen och skolan var till ända.

Att killarna hade praktiserat på Tofta 
Cam ping tidigare under vårterminen bi
drog till att göra sommarjobbet lyckat. 
Cam pingen visste vad de gick för.

De är minst sagt nöjda med sommar
jobbet. Det gav lite extra guldkant efter
som lönen var 73 kronor per timme, 
 istället för normala 63 kronor (över 18 
år) eller 53 kronor (upp till 18 år).

När vi träffas en solig vårdag har kil
larna ännu inte fått klart med somma
rens jobb, men det är inget som oroar. 

– Om vi inte kan fixa jobb på egen 
hand så får vi det genom skolan, säger 
Rickard Karlsson Jalmelid. 

De går alla på teknikprogrammet trä 
och metall och är snart klara med tredje 
och näst sista gymnasieåret. Vi frågar vad 
de vill jobba med efter skolan.

– Det som finns! säger de utan att tve
ka. Helst inte städjobb, men man får ta 
det man får. Det är viktigt att få in foten. 
Vi vill jobba, inte gå på bidrag.

De har haft flera olika sommarjobb 
under gymnasietiden. 

– Första sommarlovet jobbade jag 
med farsan, som har egen kantläggarfir
ma, Kantdesign heter företaget. Men jag 
vill prova andra jobb först, sedan kanske 
jag börjar hos farsan, säger Fredrik.

På tekniska förvaltningen
Rickard och Tommy hade sommarjobb 
på kommunens tekniska förvaltning den 
första sommaren.

– Vi plockade skräp inne i stan, runt 
kongresshallen och på Snäck, berättar de.

Tofta Camping kom de i kontakt med 
genom praktik förra våren. 

– De var så nöjda att de själva ringde 
och erbjöd sommarjobb. Det var riktigt 
kul och det blev mycket vaktmästeri, tek
niskt och alltiallo. På morgonarna plocka
de vi skräp, sen var det vaktmästarsysslor.

Rickard, Fredrik, Tommy och Daniel 
turades om att jobba på campingen två 
och två under hela sommaren. Det var 
förmiddagspass klockan 812. 

– Bra tider, säger Fredrik. Då var det 
inte så mycket turister och det gick fort 
att göra jobbet.

Det var en varm sommar och när job
bet var klart för dagen lockade ofta ett 
svalkande bad.

Tråkigt hann det aldrig bli.
– Vi hade en chef och två vaktmästare 

på campingen som gav oss uppgifter var
je dag. Behövde man hjälp gick man bara 
och frågade, berättar Tommy.

Redo att hugga i

Visbys elever får 
alltid chans till jobb
När politikerveckan i Almedalen  rullar igång är 
 eleverna på stadens gymnasie särskola Desideria 
 beredda. Sommarjobbare från särskolan förser då 
besökare med frukost, boende och annan service.

V

På jakt efter sommarjobb. Fredrik 
Gynning, Richard Karlsson Jalmelid, Tommy 
Blomberg, rektor Jan Svensson, Daniel 
Pettersson och läraren Kent Bergqvist på 
gymnasiesärskolan Desi deria, där man har 
mycket bra erfarenheter av praktik.

>>
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Vad har ni för möjligheter att hitta 

egna jobb framöver?
– Det är viktigt med praktik, så att 

man lär känna folk. Man kan också gå 
runt till företag där man tror att de kan 
behöva folk.

Hur viktigt är det att det är ett speci-
ellt arbete och inte vilket som helst?

– Bara man trivs spelar det inte så stor 
roll vad man gör, menar killarna. Det ska 
vara bra kamrater som är snälla, trevliga 
och hjälper till om man har problem.

Praktiken är nyckeln till att hitta fram-
tida jobb. Tommy har praktik tre dagar 
per vecka på en lastbilsfirma, Hasses 
Gräv tjänst, men Fredrik och Rickard sak-
nar just nu praktikplatser.

– Det är svårt, för många ska ut på 
praktik samtidigt. Men ju mer praktik 
man får, desto lättare blir det att få jobb, 
säger Fredrik.

– Vi har en ny praktikhandledare som 
är bra. Hon ringer upp en massa företag, 
så vi får oftast den praktik vi frågar efter.

Tema särskolan

”Vi har en ny praktikhand
ledare som är bra. Hon ringer 
upp en massa företag, så 
vi får oftast den praktik vi 
 frågar efter.”

>>

>
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>>Ett körkort underlättar också jobbjak
ten och alla tre håller på med att träna 
 teori och körning. 

– Teorin är värst, säger Rickard. Vi 
måste plugga dubbelt så hårt som andra 
som har mer läshuvud.

Får bra handledning
En förklaring till att sommarjobbarna 
från Desideria är så populära bland öns 
arbetsgivare är att de får bra handledning 
av lärare och assistenter. 

– Vi har ett tiotal lärare som är som
maranställda under några veckor. Lärar
na tycker det är roligt. Ibland plockar vi 
in arbetsbiträden för elever som behöver 
extra handledning. Det är i regel andra 
ungdomar som har intresse för unga 
med funktionsnedsättningar. Det finns 
många intresserade som står på vikarie
listor i väntan på utbildningar. De är ofta 
vana vid att möta särskoleelever.

Gotland har en närhet och en känsla 
för människorna som gör det enklare att 
hitta sommarjobb för särskolans elever.

– Här är man personer på ett annat 
sätt än i storstäder. Man har alltid någon 
släkting eller bekant som känner till nå
gon med funktionsnedsättning. Jag vet 

att man ofta har problem med att hitta 
praktik och sommarjobb i andra delar av 
landet, men här fixar vi det.

Störst sommararbetsgivare är kom
munens tekniska förvaltning, som bland 
annat svarar för renhållningen. Men det 
finns ytterligare ett tiotal arbetsgivare 
som erbjuder platser till särskolan.

– Alla som vill får sommarjobb, säger 
Jan Svensson. Men allt kan bli bättre. Jag 
skulle önska att det var fler timmar. Sko
lans egna pengar räcker till 80 timmar, 
önskemålet är att kunna fördubbla det.

Önskemål om vanlig lön
Förhoppningen är också att fler arbetsgi
vare ska betala vanlig lön.

– Att få riktig lön har stor betydelse för 
självkänslan, säger Jan Svensson.

Men oavsett om det är skolan eller ar
betsgivaren som betalar lönen är som
marjobben värdefulla för elevernas fram
tidsutsikter.

– Man samlar på sig kompetens och 
meriter. Ju mer man kan visa att man kan 
och vill, desto större möjligheter har man 
att få fäste på arbetsmarknaden, säger Jan 
Svensson.

Näringslivet tar större ansvar för sär
skoleelevernas sommarjobb och praktik 
än kommunen, menar Jan Svensson. 

– Alla sorters företag ställer upp, men 
kommunen är rätt dålig på det. Där har 
man tajtat upp organisationen så myc
ket att det inte finns något utrymme nå
gonstans. Man organiserar om och ef
fektiviserar, ofta i konflikt med facket, 
som då inte vill gå med på lönebidrags
anställningar.

Av potten blev det intet
Av Gotlands tidigare socialdemokratiska 
majoritets löfte om en särskild pott på 
några miljoner kronor till lönebidrags
anställningar blev intet, när det blev 
maktskifte vid förra valet. 

– De borgerliga tycker tydligen att 
marknaden ska sköta det här på egen 
hand, säger Jan Svensson missnöjt.

Företag som Tofta Camping har dock 
bedömt att det är lönsamt att betala rik
tig lön till särskoleelever på sommarjobb. 
Jan Svensson gör vad han kan för att un
derlätta för arbetsgivarna.

– Vi sätter samman en grupp elever 
som kan dela på ett arbetsbiträde. Då vet 
arbetsgivaren att det fungerar. Samtidigt 
är det många som klarar sig utmärkt ut
an arbetsbiträde, säger han.

På olika sätt ser särskolan till att ge 
eleverna erfarenhet och meriter för att få 
fäste på arbetsmarknaden.

Det gäller att få in foten på arbetsmarknaden. Richard Karlsson Jalmelid, Fredrik Gynning och Tommy Blomberg är 
införstådda med att drömjobbet kan få vänta, det viktiga är att skaffa sig erfarenhet.

Fortsättning från föregående uppslag

>

>>
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Tema särskolan

– Men arbetsmarknaden är bus-svår. 
Man behöver komma igång direkt efter 
skolan och där har vi ett bra samarbete 
med Arbetsförmedlingen. Vid övergång-
en från särskolan till arbetsmarknaden 
görs psykologisk, medicinsk och praktisk 
bedömning, så att Arbetsförmedlingen 
kan sätta in rätt resurser från början. Om 
man väntar blir det ofta problem, då hin-
ner man skaffa sig dåliga vanor. Den mo-
dell vi tagit fram med Arbetsförmed-
lingen är vi väldigt nöjda med. Just nu 
deltar 18 unga i verksamheten.

– Överlämningen påbörjas redan un-
der vårterminen, när eleven får en egen 
arbetsförmedlare och en specialist på an-
passningar. De flesta behöver stöd under 
tre-fyra år, menar Jan Svensson. 

Mindre risk att bli passiv
På Gotland kan risken för att hamna i pas-
sivitet efter skolan därför vara lite mindre. 

– Det är nog bättre här än på många 
andra orter, men det är fortfarande för få 
som får arbete, säger Jan Svensson och 
ger kommunen ånyo kritik för att man är 
alltför svag när det gäller att se till att alla 
får möjlighet till arbete.

En kritik som nog även gäller resten av 
landet. Enligt Jan Svensson har samhället 
blivit allt sämre på att ta vara på alla 
män niskor. 

– Det behövs någon form av helhets-
grepp, som främjandelagen på 80-talet 
som innebar en skyldighet att anställa 
personer med funktionsnedsättningar.

Jan Svensson försöker sprida de goda 
erfarenheterna från Gotland till övriga 
landet, bland annat genom medverkan i 
Sigys, ett nätverk för rektorer inom sär-
skolan. På Sigys konferenser har han 
bland annat fått uppmärksamhet för sin 
modell för att få fram pengar till arbets-
biträden som underlättar för arbetsgiva-
re att ta emot särskoleelever. Nu har flera 
andra börjat jobba på samma sätt, där-
ibland Slottsbergsgymnasiet i Göteborg 
och Hägg viksgymnasiet i Stockholm.

Skapar arbetstillfällen
Gymnasiesärskolan skapar också egna 
ar betstillfällen för eleverna. Inom sko-
lans väggar driver man två caféer som bå-
de ger praktik och lite vinst, som går till 
förbättringar i verksamheten. I Tofta har 
man en fritidsanläggning som används 
för lägerskolor. Under sommaren hyrs 
den ut till bland annat ungdomsboende 
och gruppbostäder. Också det en verk-
samhet som går med vinst. +

”Det är 
nog bättre 
här än på 
många an-
dra orter, 
men det är 
fortfarande 
för få som 
får arbe-
te. Det be-
hövs nå-
gon form 
av helhets-
grepp,”

Fakta om Desideria
� Gymnasie särskola med 80 elever.
� Specialprogram: estet (bild eller 
media), service (café och restaurang, 
handel, omsorg och hälsa) samt teknik. 
Dessutom individuella program. +

Jan Svensson

Träningsskolans
IUP-hjälp

Beställ direkt från Butiken på www.spsm.se eller
order@spsm.se  •  Tel 020-23 23 00  •  Fax 090-13 75 30
   

Träningsskolans IUP-hjälp
A4-pärm, 98 s. Cd medföljer
Best.nr 10005 395:– (419:–)

IUP-hjälp
är ett underlag för kartlägg-
ning som i första hand rik-

tar  sig  till  lärare  i  trä-
ningsskolan. 

 Materialet utgår från 
träningsskolans undervis-

ningsområden och syftar till 
att kartlägga elevernas förmå-

gor. Träningsskolans IUP-hjälp ger ett långvarigt underlag 
för både IUP och utvecklingssamtal.

Samma underlag används och fylls på i flera år så att man 
kan följa elevens sociala och kognitiva utveckling. 

Författare: Elisabeth Teke-Ljung.

Hantera utmanande beteenden
    – undvik kränkande behandling och fasthållning

 Kursinnehåll:
• Lågaffektivt bemötande (low arousal)
• Arbeta icke kränkande ( non-aversive)
• Dämpa frustration och upprördhet
• Förståelse för orsaker till olika beteenden
• Hantera situationer utan fysiska ingrepp
• Säka ingripanden accepterade av både personal och klienter
• lagar och juridiska aspekter
• Debriefing efter incident
• Förståelse för sitt eget beteende
• Öka självförtroendet

Erkänd utbildning från England baserad på forskning och klinisk prövning. 
Erfarenheter visar på att personal och anhöriga får bättre självförtroende,
tycker bättre om sitt arbete och känner sig mindre stressad efter en genomförd 
Studio III kurs.

Kan beställas som uppdragsutbildning på er ort.

Enigma Education har ett brett utbud av utbildningar inom 
Autism, Aspergers syndrom , ADHD och Tourette.

 

08-768 20 26www.enigmaeducation.se 08-768 20 26www.enigmaeducation.se
www.enigmaeducation.se

08- 768 20 26
info@enigmaeducation.se
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Ica Maxi: 

Här är eleverna 
mer än välkomna

är vi träffas i slutet av 
mars har varuhuset två 
särskoleelever på prak
tik. Dessutom jobbar se
dan flera år tillbaka en ti
digare särskoleelev på 

varuhuset, som en daglig verksamhet.
Det får gärna bli fler, säger Dino.
– Vi har verkligen goda erfarenheter av 

både daglig verksamhet, praktik och som
marjobb. Vi har ställt tre platser till förfo
gande inom daglig verksamhet, säger han.

Han uppskattar varmt att särskoleele
verna är så glada och positiva och dessut
om vågar ta plats. 

– De bjuder på sig själva och skapar en 
positiv bild för medarbetare och kunder. 
Plus att de gör en väldig nytta. De gör 
”sin grej” förbannat bra, säger Dino och 
plockar fram en dekal med gröna, gula 
och röda gubbar.

– Vi vill ha gröna gubbar som sprider 
positiv energi, säger han och pekar på det 
glada gröna ansiktet på dekalen.

Positivt på flera sätt
För en Icahandlare som Dino Larsson är 
samarbetet med särskolan om praktikplat
ser och sommarjobb positivt på fler sätt.

Centralt har Icakoncernen tagit ställ
ning för värdegrund som innebär att alla 
Icaaffärer ska ha medarbetare som har 
funk tionsnedsättningar. Och Maxi Stor
marknad i Visby framhålls ofta som ett 
föredöme.

– Vi har inget ”skit i väggarna” efter
som vår stormarknad inte har varit igång 
så länge, vi fyller tre år i maj, säger Dino 
som en förklaring till att just denna affär 
ligger bland de främsta.

– Alla har en plats, fortsätter han. Våra 
medarbetare från särskolan är otroligt 
värdefulla för stämningen i butiksgänget. 
Det är häftigt att uppleva acceptansen för 
allas olikheter.

Både Dino och butikschefen Mats Jör
holt prioriterar arbetet med mångfald, 

men engagemanget beror inte på några 
egna personliga erfarenheter.

Dino minns dock hur han, som litet 
barn i Klintehamn, mötte många perso
ner som hade Downs syndrom och andra 
funktionsnedsättningar på ett vårdhem i 
området. 

– Det är så fantastiskt att de som förr 
satt på institution idag är ute i samhället 
och sprider så mycket glädje och energi. 
Vi vill ha ännu fler som medarbetare!

Och det gäller även sommarjobben.
– Ja, vi står med öppna armar och tar 

emot, säger Dino.

Handlar om något mer
Det handlar inte bara om att ta emot 
medarbetare vars kostnader täcks av sär
skolan eller olika stödformer.

– På sikt tror jag att fler företag öppnar 
plånboken och tar en del av kostnaderna, 
säger Dino Larssoon. Genom att anställa 
personer med funktionsnedsättningar 
blir det en annan stämning på arbetsplat
sen. Men det är klart att det gäller att hit
ta rätt personer även på den här typen av 
anställningar.

Öppenheten är en bra marknadsfö
ring för stormarknaden. 

– Kunderna uppskattar det och det är 
viktigt för oss, säger Dino.

Ett större ansvar
Han känner också att han som en av Got
lands större arbetsgivare behöver visa ett 
samhällsansvar. Och det förväntar han 
sig även av andra arbetsgivare. Det finns 
många jobb i näringslivet som kan fung
era för personer med olika funktionsned
sättningar, menar han.

– I en affär som vår kan det handla om 
att ha koll på en viss hylla eller ett visst 
sortiment. Även om någon vara skulle 
hamna fel ibland så är acceptansen och 
uppskattningen från kunderna stor.

Handeln är en viktig inkörsport till ar
betslivet och totalt sett erbjuder Maxi 

Stor marknad i Visby 100–120 praktik
platser årligen. Vidare får ett 80tal ung
domar sommarjobb. 

– Vi har ett praktikprogram som fung
erar väldigt bra och som innebär att 
praktikanterna tas väl om hand. Och det 
ger oss världens bästa möjlighet att re
krytera till sommarjobben, säger Dino. 

I arbetet med att ta emot praktikanter 
och rekrytera sommarjobbare integreras 
ungdomar med funktionsnedsättningar 
med andra ungdomar.

Bara början
Men Ica Maxi i Visby är bara i början av 
detta arbete med integration. Nu laddar 
man upp för ett nytt steg. Pär Johansson, 
ledare för Glada Hudikteatern, har en
gagerats som föreläsare. Och nästa som
mar kommer den uppskattade musikalen 
Elvis att ha nypremiär i just Visby!

Idel lovord. Dino Larsson och Mats 
Jörholt har enbart goda erfarenheter av 
sina praktikanter Carl Christina Frunk 
och Max Röckner Långa.

”Vi står med öppna armar!” utbrister Paul Dino 
Larsson, Ica-handlare i Visby, som svar på frågan 
om varuhuset inte kan ta emot fler särskoleelever 
på praktik och sommarjobb.

N
>>

”Vi har verkligen goda erfarenheter av daglig verksamhet, praktik och sommarjobb. Vi har ställt                  tre platser till förfogande inom daglig verksamhet.”
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– Vi vill verkligen se till att sprida kun-
skapen om vilka möjligheter som finns, 
säger Dino Larsson. Alla våra medarbeta-
re är ambassadörer för olikheter och 
mångfald som bara berikar.

– Det skönaste är att man blir varm 
om hjärtat när man jobbar med detta, sä-
ger Mats Jörholt.

– Jag åker själv till New York i sommar 
för att vara med om uppsättningen av 
Elvis, säger Dino Larsson.

Tidigare erfarenheter
Det är inte bara på Ica Maxi som Dino 
och Mats har fått så positiva erfarenheter 
av medarbetare med funktionsnedsätt-
ningar. Det började när de tidigare drev 
andra butiker på Gotland.

– Jag blev kontaktad av en lärare som 
frågade om jag kunde ta emot elever från 
särskolan. Varför inte, tänkte jag. När jag 
sa ”ja” blev de överväldigade, de hade fått 
nej nästan överallt, säger Mats Jörholt 
som tog emot de första praktikanterna 
från särskolan på 90-talet.

För Dino Larssons del var det med viss 
tvekan som han integrerade dels invand-

rare, del personer med funktionsnedsätt-
ningar i Icabutiken i Hemse. 

– Det var ju på landet, med många äld-
re kunder, beskriver Dino Larsson. Det 
var en barriär att ta sig över, men sedan 
blev de de mest omtyckta medarbetarna 
och ett samtalsämne i samhället.

Många arbetsgivare oroar sig för vad 
medarbetare och kunder ska tycka, men 
både Mats Jörholt och Dino Larsson 
gjorde snabbt erfarenheten att rekryte-
ringarna förbättrade stämningen. ”Alla 
blev lite gladare.”

Lyft blicken
Vad tycker du att andra arbetsgivare 
ska göra?

– Lyfta blicken! säger Dino Larsson. Se 
hur samhället ser ut. Alla har en plats. 
Många har redan testat och det fungerar. 
Hitta arbetsgrupper som fungerar. Om 
du hittar medarbetare som gärna gör det 
monotona dag ut och dag in till 100 pro-
cent så blir det en bra affär. Gå och se 
musikalen Elvis, och bjud in Pär Jo hans-
son på föreläsning, han är en fantastisk 
inspiratör. +

Skolinspektionen befarar att 
många barn felaktigt har placerats 
i särskola.  I Örebro har man hittat 
så många brister att en special-
granskning nu dras igång över 
hela landet.

– Vi måste försäkra oss om att brister-
na i Örebro inte är allmänt förekom-
mande, säger Ann-Marie Begler, ge-
neraldirektör för Skolin spek tio nen.

Inspektionen kräver att Örebro 
kommun omedelbart göra nya ut-
redningar av samtliga särskoleplace-
ringar.

– Örebro har äventyrat barnens 
rättssäkerhet och rätt till utbildning 
och stöd. Det är mycket anmärk-
ningsvärt att kommunen ignorerat 
både Skolverkets allmänna råd och si-
na egna rutiner, säger Begler.

Inspektionen har granskat 16  
sär  skoleplaceringar i Örebro. De 
flesta av de granskade utredningarna 
har så allvarliga brister att det inte 
går att ta ställning till om eleverna 
bör gå i särskola eller i vanlig grund-
skola, anser Skolinspektionen.

Örebro kommun måste nu gå ige-
nom samtliga beslut om särskolepla-
ceringar i alla kommunens särskolor, 
eftersom Skolinspektionen befarar 
att liknande brister finns i andra ut-
redningar. 

Felen i Örebro får konsekvenser 
för hela landet, eftersom Skolin spek-

tionen och Social-
styrelsen startar en 
specialgranskning 
runt om i landet.

– Beslut att pla-
cera ett barn i sär-
skolan har många 
och långtgående 
konsekvenser för 
barnet. Det är oer-
hört viktigt att ut-
redningar och be-
slut är rättsäkra 
och utgår från be-
hoven hos varje en-
skilt barn. Som till-
synsmyndighet 
måste vi försäkra 
oss om att brister-

na i Örebro inte är allmänt förekom-
mande i fler kommuner, säger Ann-
Marie Begler. +

Läs mer om Skolinspektionens 
granskning av särskolor finns på 
www.skolinspektionen.se/sarsko-
la2010

Särskolor granskas 
efter nytt larm om 
felaktiga placeringer

>>

”Vi har verkligen goda erfarenheter av daglig verksamhet, praktik och sommarjobb. Vi har ställt                  tre platser till förfogande inom daglig verksamhet.”

– Barns 
rättssäkerhet 
och rätt till 
utbildning 
äventyras, 
säger Ann-
Marie Begler, 
generaldirek-
tör Skolin-
spektio nen.

Paul Dino Larsson, butikschef

Så gör Ica
Så jobbar Ica med att skapa jobb för unga med funktionsnedsättningar. Möt Icahandlaren Dino Larsson i Föräldrakrafts gatutält på Hamngatan i centrala Visby under Almedalsveckan.
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i framtiden 

topp för felakti-
ga inskrivningar. 
Lärare ska 
specialutbildas. 
Ny kursplan och 
nya betyg som 

följer grundskolan. Gym nasie-
särskolans framtid utreds.

Det händer mer kring 
särskolan än det gjort på länge. 
Men det är ont om politiska 
stridsfrågor.

Tidigare var särskolans 
framtid en politisk stridsfråga. 

Socialdemokraterna tillsatte 
en utredning, Carlbeckkom-
mittén, med ursprungligt syfte 
att lägga ned särskolan, men 
driver inte längre frågan. 
Regeringen tar på sig äran för att 
ha räddat kvar särskolan. 

Och Marie Granlund, Social-
demokraternas talesperson, 
tänker inte ta upp striden.

– Särskolan kommer att finnas 
kvar med en S-ledd regering. 
Utredningen om att lägga ned 

– Vi skärper 
reglerna för 
inskrivning till 
särskolan för att 
förhindra felplace-
ringar, säger 
Eleonor Otterdahl 
på utbildningsde-
partementet.

särskolan var före min tid. I den 
bästa av världar skulle den 
vanliga skolan klara alla behov 
men det är en utopi. Det är 
positivt att vi har en bred 
konsensus, det tjänar särskolan 
på, säger Marie Granlund.

Den hetaste frågan just nu är att 
alltför många elever skrivs in i 
särskolan.

I april varnade Skolin spektio-
nen för att många utredningar är 
felaktiga. Problemen är så 
allvarliga att Skolinspektionen 
och Socialstyrelsen ska göra en 
landsomfattande granskning av 
särskoleplaceringar.

Utbildningsdepartementet ser 
också allvarligt på rapporterna 
om överinskrivningar.

– Det är oerhört viktigt att rätt 
elever går i särskolan. Det får 
aldrig vara så att grundskolan 
skjutsar över elever till särskolan 
för att man inte förmår att möta 
deras behov av stöd. Det är 
mycket allvarligt om det sker, 
säger Eleonor Otterdahl, poli-
tiskt sakkunnig och ansvarig för 
särskolefrågor hos utbildnings-
minister Jan Björklund.

Hon menar att regeringen redan 
har vidtagit offensiva åtgärder 
för att stoppa felplaceringar, 
genom förslaget om ny skollag, 
som Riksdagen ska besluta om 
under våren. 

– Vi skärper reglerna för 
inskrivning i särskolan. Det blir 
tydliga krav på att man måste 
göra fyra olika utredningar – en 
pedagogisk, en psykologisk, en 
medicinsk och en social bedöm-
ning. Vi förtydligar också 
definitionen att endast elever 
med utvecklingsstörning ska gå 
på särskolan. Om det handlar 
om barn med autism ska dessa 
bara gå på särskola om de även 
har utvecklingsstörning, säger 
Eleonor Otterdahl.

Hon har stora förhoppningar 
om att komma till rätta med 
felplaceringar. 

– Våra insatser i skollagen och 
en vass inspektion kommer att 
göra skillnad, säger Otterdahl.

Även Marie Granlund, S, tror att 
”Skolinspektionens idoga arbete 
får effekt”.

– Tidigare har det inte varit 
någon offentlig debatt om 
felplaceringar i särskolan. När 
diskussionen nu sprider sig kom-
mer det att få en preventiv effekt, 
säger Marie Granlund.

Analys. Vad händer med särskolan? Vi tar tempen 
på politikerna om särskolans utveckling.

S

Annonsen i NY 
rättad version och 
nytt format!
Stående 
kvartssida, layout-
en måste anpas-
sas
/Valter

Glädje

Struktur

Motivation

Sociala relationer

För ungdomar
med behov av stöd

En mycket speciell skola...

www.salbohedskolan.se

Hos oss får alla ungdomar erfarenhet och kunskap Hos oss får alla ungdomar erfarenhet och kunskap 
som gör att de utvecklas och blir mer självständiga som gör att de utvecklas och blir mer självständiga 
i sina liv.i sina liv.
   Med tydlig struktur och kognitiva hjälpmedel ger    Med tydlig struktur och kognitiva hjälpmedel ger 
vi våra ungdomar förutsättning att förstå och klara vi våra ungdomar förutsättning att förstå och klara vi våra ungdomar förutsättning att förstå och klara vi våra ungdomar förutsättning att förstå och klara 
sin vardag.sin vardag.

LivskunskapLivskunskap
IlskekontrollIlskekontroll
Social färdighetsträningSocial färdighetsträning

Vi erbjuder undervisning och boende enligt LSS och Vi erbjuder undervisning och boende enligt LSS och Vi erbjuder undervisning och boende enligt LSS och Vi erbjuder undervisning och boende enligt LSS och 
har kontinuerligt intag under hela året. Boendet har har kontinuerligt intag under hela året. Boendet har har kontinuerligt intag under hela året. Boendet har har kontinuerligt intag under hela året. Boendet har 
verksamhet dygnet runt - året om.verksamhet dygnet runt - året om.

•
•
•

Nya lagen 
från 2011
� Den nya skolla-
gen väntas börja 
gälla i juli 2011.
� Särskolans nya 
kursplan ska börja 
användas läsåret 
2011/12.
� Den nya lärarut-
bildningen ska 
beslutas före 
sommaren.
� Utredningen om 
ny gymnasiesär-
skola ska presen-
teras 15 januari 
2011 och beräknas 
införas år 2013. 

Mer information 
om utredningen 
om en ny 
gymnasie särskola 
finns här: www.
sou.gov.se/
gysarutredning
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>> För lite skola?
Även om särskolan generellt 
är väldigt omtyckt av både 
eleverna och föräldrarna, får 
den ofta kritik för att ha för 
lite fokus på utbildning. 

Regeringen försöker på 
olika sätt höja kvaliteten på 
utbildningen, och därmed 
förbättra elevernas framtids
utsikter i samhälle och på 
arbetsmarknad. 

– Det är viktigt att 
understryka att föräldrar 
allmänt sett är väldigt nöjda 
med särskolan. Man upple
ver att barnen får gott stöd 
och individuell hjälp. Men 
det har riktats kritik från 
Skolverket mot att det är för 
mycket omsorg och för lite 
skola. Självklart ska särskolan 
vara en skola och inget 
annat. Alla elever har rätt att 
få utmaningar och att lära sig 
saker, säger Eleonor 
Otterdahl.

Myndigheten för skolut
veckling (numera nedlagd) 
arbetade med att stärka 
kunskapsbedömningen i 
särskolan. 

– Det väckte stort intresse 
i skolorna, säger Otterdahl. +

Tema särskolan

Färre inskrivningar till 
särskola betyder att kommuner
na måste stärka resurserna i den 
vanliga skolan för elever som har 
behov av särskilt stöd.

– Ja, det är ett problem att 
kommunerna ofta har dålig 
kapacitet för att ta hand om 
elever i behov av särskilt stöd, 
konstaterar Eleonor Ottterdahl.

Med den kommande skol
lagen blir det dock enklare att 
ställa krav på särskilt stöd.

– Vi stärker elevens och 
föräldrarnas möjligheter att 
påverka. Med den nya skollagen 
kan de överklaga skolans 
åtgärdsprogram. Det är något 
man som förälder inte kan göra 
idag och det kommer att bidra 
till ett bättre stöd.

Förslag till en ny kursplan för 
särskolan tas nu fram inom 
Skolverket och ska träda ikraft 
läsåret 2011/12. 

– En ny läroplan med nya 
kursplaner är i sig en stor 
förändring och särskolans 
läroplan ska följa grundskolans. 
När arbetet med en ny läroplan 
och kursplaner är klart ska 
Skolverket genomföra imple
menterings och informations
insatser riktade till lärarna. 

– Alla våra åtgärder, inklusive 
en ny läroplan, kommer sam
mantaget att ge en kvalitetshöj
ning i hela skolväsendet, också i 
särskolan. Men man ska inte 
glömma att särskolan är speciell 
på så sätt att verksamheten i hög 
grad måste utgå ifrån elevernas 
individuella förutsättningar.

Även när det gäller betygen 
genomförs en förändring i 
särskolan, som  får samma 
betygsskala som grund och 
gymnasieskolan med undantag 
för betyget Icke godkänd.

Föräldrar som är missnöjda med 
utbildningens kvalitet har redan 
fått förbättrade möjligheter att 
påverka, genom att anmäla brister 
till den nya Skolinspek tionen.

Regeringens proposition om 
ny lärarutbildning ska också 
medverka till att höja kvaliteten i 
särskolan.

– Vi föreslår en ny specialise
ring på tre extra terminer mot 
elever med utvecklingsstörning. 
Det innebär att vi får en 
utbildning av speciallärare 
specifikt inriktad mot särskolan 
och en mycket mer gedigen 
kompetens på det området, 
säger Otterdahl. 

Socialdemokraterna beröm
mer den nya specialiseringen i 
lärarutbildningen, men vill gå 
längre.

– Vi är tveksamma till att 
frågor om elever med funktions
nedsättningar är så undanstop
pade i lärarutbildningen, men 
det är ingen stor stridsfråga, 
säger Marie Granlund. 

Även gymnasiesärskolan ska 
stöpas om de närmaste åren. 
Regeringen har tillsatt en 
utredning som just nu funderar 
över hur framtidens gymnasies
ärskola ska se ut.

– Det är ju nära förknippat 
med frågor som rör sysselsätt
ningen efter skolan. En röd tråd 
för utredningen, som nu jobbar 
på upplägget, är att gymnasiesär
skolan måste vara flexibel utifrån 
elevernas olika behov, säger 
Eleonor Otterdahl.

Socialdemokraterna är också 
bekymrade över att många 
särskoleelever utestängs från 
fortsatt utbildning och jobb efter 
skolan.

– Det är den dominerande 
oron och kritiken. Vi tror att 
man måste förbättra möjlighe
terna till arbetslivsanknytning 
lokalt, säger Marie Granlund. +

Särskolan inte längre en stridsfråga. Marie Granlund, socialdemokratisk talesperson i 
särskolefrågor, menar att det är en utopi att tro att särskolan inte behövs.

”Tidigare har 
det inte varit 
någon offent-
lig debatt om 
felplaceringar 
i särskolan. 
När diskus-
sionen nu 
sprider sig 
kommer det 
att få en pre-
ventiv effekt.” 

Marie Granlund
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et är alltid ett vågspel att 
jämföra prestationer 
mellan idrotter. Utom allt 
tvivel står dock att det 
svenska dövbasketlands-
lagets seger i Deaf lympics 

i Taipei i Taiwan förra året var en bragd av 
stora mått. Efter fyra raka finalförluster 
kom revanschen och den efterlängtade se-
gern. För första gången hade ett svenskt 
basketlandslag besegrat ett amerikanskt. 

Men segern har inte gett det eko i 
idrottsvärlden som Johanna Karmgård, 
och sannolikt många andra i basket-Sve-
rige, hoppats på. Laget var en av fyra som 
nominerades till årets idrottare med 
funktionsnedsättning 2009, men nådde 
inte ända fram. 

– Vi vann inte priset vid idrottsgalan, 
vi har slagit USA som är ett basketland, 
det är stort. Men juryn verkade inte fatta 
det, det var mycket tråkigt, säger hon.

Nyckelspelare och veteran
Johanna Karmgård har spelat basket se-
dan hon var 11 år, nu är hon 30 och en av 
veteranerna i landslaget. 

– Christian Boklund fick mig att börja 
med basket, trots att jag var intresserad 
av andra idrotter också. Han har ju ett 
stort baskethjärta och satsade mycket tid 
med oss, så det blev basket till slut. Och så 
visste jag att det fanns EM, VM och Deaf-

lympics, sådana tävlingar lockade då 
man var liten. Om Christian inte fanns 
skulle det inte finnas ett starkt dövlands-
lag idag, säger hon. 

Christian Boklund var med på Deaf-
lympics som ledare och hans betydelse 
för spelarna, och dövbasketen, bekräftar 
även Sofia Lindevall, som var med på 
prova på-basket efter skolan.

– Christian körde prova på-basket var-
je onsdag. Jag provade och tyckte det var 
kul, sedan dess har jag fortsatt att spela. 
Christian betyder mycket för svensk döv-
basket, utan honom hade jag inte kom-
mit så här långt, säger hon. 

En större grupp döva
Basketen hade fått fäste bland en större 
grupp döva. Där fanns kompisarna, le-
darna och det egna första språket, teck-
enspråket. 

– Jag har testat fotboll, ishockey och 
innebandy, men det blev basket till slut 
därför att där fick jag spela med mina dö-
va kompisar i IK Hephata. Det kändes 
tryggare med mina egna döva kompisar 
och med Christian och andra döva 
coacher eftersom vårt första språk är teck-
enspråk, säger Johanna Karmgård.

Tjejerna i dambasketlandslaget tränar 
dagligen när det närmar sig större täv-
lingar och mästerskap. Men det är match-
erna som är allra roligast.

– Träning är också kul om man tävlar 
mot varandra i laget, det kan vara skott-
tävling eller fem mot fem. Man är ju en 
tävlingsmänniska så tävla är alltid roli-
gast, säger Johanna Karmgård.

Inför Deaflympics uttryckte du dig 
rätt självsäkert och kaxigt i tidningen 
Dövsport. Hade ni ett bättre lag ifjol än 
under tidigare Deaflympics, när ni 
kommit tvåa?

– Ja, det tycker jag, vi har haft samma 
startfemma i flera år nu, men vad som var 
extra vid senaste Deaflympics var att vi an-
vände oss av sju spelare. De nya spelarna 
som kom in på planen, som till exempel 
Sofia som har imponerat mycket, var oräd-
da och gjorde sina jobb och det betydde 
mycket för oss, säger Johanna Karmgård.

Framgångsrik mix
Kombinationen av gammalt och ungt, ett 
förbättrat försvarsspel och ett samman-
hållet lag där alla kämpade för varandra, 
blev ett vinnande koncept.

– Vi hade en skön harmoni i laget, det 
var otroligt viktigt. När man spelar i ett 

De visar vägen 
för basket-Sverige
Dövbasketlandslagets seger i Deaflympics 2009 
var inget mindre än en bragd. Föräldrakraft har  
träffat två av tjejerna bakom det svenska basket-
undret, veteranen Johanna Karmgård och nytill-
skottet Sofia Lindevall. 

Text: Mikael J Nyberg
mikael.nyberg@faktapress.se

D

”Men det är inte så många döva barn och 
 ungdomar kvar nu och i framtiden, då 
många får  CI (cochlear implant) och går i  
hörande skolor, så det är svårt att få tag i 
dem. De vet inte att det finns döv idrott och 
tävlingar som Deaflympics och basket-VM för 
juniorer. Det är synd.”

Hit men inte längre. Johanna Karmgård                                får hjälp av Sofia Lindevall att stoppa USA i finalen. Foto: Hans Rimberg
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Idrott

lag umgås man med varandra mycket 
under träningar, matcher och läger, och 
vi bor  tillsammans rätt länge då vi tävlar. 
Det gör att det kan uppstå konflikter. 
Men just i Taipei var stämningen i laget 
jättebra och det kändes bara så rätt, säger 
Johanna Karmgård. 

– Vi är vinnarskallar och kämpar tills 
allt är över, vi ger aldrig upp utan tar re
vansch. De andra länderna har långa spe
lare men vi har alltid varit korta, men det 
hindrar inte oss. Vi är snabba och spelar 
smart och vi peppar varandra riktigt bra, 
säger Sofia Lindevall, en av de yngre spe
larna i laget.

När hade du på känn att ni skulle nå 
ända fram till guld?

– På finalmorgonen då jag vaknade 
och tänkte att nu tar vi guldet. Jag har 
aldrig sovit så bra inför tidigare finaler 
som den här gåmgen, säger Johanna 
Karmgård.

Nu hoppas hon att segern ska ge ringar 
på vattnet och att det sporrar många an
dra som vill satsa på basket. Det finns någ
ra bra unga spelare, men jag vet inte om de 

håller sig till seniorbasket, men det hoppas 
jag verkligen, säger Johanna Karmgård.

Sofia Lindevall gjorde sitt första Deaf
lympics samtidigt som flera av hennes 
lagkamrater kanske var med för sista 
gången.

– Det var mitt första Deaflympics och 
det blev guld direkt. Jag kände verkligen 
hur länge de äldre hade kämpat för det 
här, och så fick jag uppleva det med dem, 
vid deras kanske sista Deaflympics. När 
segern var klar kom glädjetårar och jag 
minns USA:s bittra miner, de trodde verk
ligen att de skulle kamma hem segern som 
alltid – vilken känsla! säger hon.

Tränartankar
Johanna Karmgård kan tänka sig en 
framtid som tränare, men inte förrän den 
aktiva karriären är slut.

– Men det är inte så många döva barn 
och ungdomar kvar nu och i framtiden, 
då många får CI (cochlear implant) och 
går i hörande skolor, så det är svårt att få 
tag i dem. De vet inte att det finns döv
idrott och tävlingar som Deaflympics och 

basketVM för juniorer. Det är synd, sä
ger Johanna Karmgård.

Nästa stora mål för tjejerna är VM. 
Men Johanna Karmgård tvekar en aning. 
Det gäller att hela laget vill fortsätta att 
satsa, annars får det vara.

– Jag funderar på om det blir VM för 
min del nästa år, september 2011. Men 
troligen blir svaret ja, om de flesta i laget 
fortsätter så är det bara kul. Om vi åker 
till VM så är vårt mål att ta ett VMguld, 
det har vi inte gjort tidigare, säger 
Johanna Karmgård.

Mer näraliggande mål
För Sofia Lindevall finns mer näraliggan
de mål.

– Mitt nästa mål blir U21 World 
Deaf Basketball Championships nu i slu
tet av juni, och att spela i division ett (för 
hörande) nu till hösten. För seniorlands
laget hoppas jag att nästa mål blir VM 
nästa år, säger hon.

Det är hon inte ensam att hoppas på. 
Dövbasketlandslaget för damer har satt 
Sverige på basketkartan. +

De visar vägen 
för basket-Sverige

Fakta Johanna Karmgård 

Ålder: 30 år.
Längd: 175 cm.
Meriter: 4 EM-guld, 1 VM-silver, 3 
Deaflympics-silver, 1 Deaflympicsguld. 
Utsedd till värdefullaste spelare vid EM 
2008 och Årets främsta kvinnliga 
idrottare vid Dövidrottsgalan 2008.
Förebild: Mamma för hennes med-
mänsklighet och starka dövnerver (att 
man är stolt över att vara döv), mormor 
för hennes tävlingssinne, pappa för 
hans bollsinne. Christian Boklund för 
hans hjärta för basket och ungdomar. 
Senast lästa bok: ”Segraren står 
ensam” av Paulo Coelho.
Motto: You are the artist of your life. 
Paint that picture! (Sonnenstrahl)
 

Fakta Sofia Lindevall
Ålder: 19 år.
Längd: 155 cm.
Meriter: 1 EM U20 ”All Star team” 
2006, senior VM-silver 2007, senior 
EM-guld 2008, EM U20-guld 2009 där 
hon var med i ”Best Starting Five”, 
”Best play maker” och utsedd till mest 
värdefulla spelare och slutligen ”OS”-
guld 2009 Deaflympics.
Förebild: Christian Boklund.
Senast lästa bok: ”Om jag kunde 
drömma” av Stephenie Meyer.
Motto: Where there’s a will there’s a way.

Hit men inte längre. Johanna Karmgård                                får hjälp av Sofia Lindevall att stoppa USA i finalen. Foto: Hans Rimberg

Vill du spela basket? Se vår 
guide, dels i rutan om dövidrotter, 
dels under rubriken rullstolsbasket.
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Badminton
Organiserad verksamhet 
saknas än så länge, men ett 
stort projekt är igång.

– Vi håller på med en stor 
utredning för den här mål
gruppen. Vi har inte haft 
någon verksamhet hittills, 
även om det finns några få 
klubbar som har aktiviteter, 
säger Simon Ottosson på 
Svenska badmintonförbundet, 
och meddelar att det nu pågår 
stora samarbeten mellan de 
skandinaviska länderna. 

– Det kommer att hända 
mycket inom några år, 
hoppas jag. Norge ligger 
längst fram och började med 
det här för tre år sedan. 

– De verksamheter som 
finns är nästan uteslutande 
för idrottare med rörelse
hinder, säger Simon  
Ottosson. 

i  Vill du veta mer, 
kontakta Simon Ottosson på 
08-699 60 22, eller mejla 
simon.ottosson@badminton.nu
www.badminton.nu

Biljard
Svenska biljardförbundet 
anordnar gratis biljardträ
ning för dig i rullstol och 
som bor i Stockholm med 
omnejd. Här får du lära dig 
teknik, regler, övningar, sikte, 
skruvar med mera. Inga 

förkunskaper behövs, alla är 
välkomna. Gruppen träffas 
varje måndagkväll i centrala 
Stockholm.  

i  För mer information och 
anmälan kontakta Eva Viding 
på tel 070-7511287 eller 
eva.viding@svenskabiljardfor-
bundet.se
www.svenskabiljardforbundet.se

Bilsport
Möjligheter för personer med 
rörelsehinder att tävla i 
bilsport är stora. För att 
kunna tävla på hög nivå krävs 
förvisso ett kunnigt team, och 
mycket pengar, bland annat 
för att anpassa bilen. 

Men såväl gocart, bland 
annat med två sitsar, som 
folkrace finns på vissa håll i 
enklare former, med prova 
påtillfällen. Med lite fantasi 
och god vilja går det även att 
köra till exempel fyrhjuling 
(se tema om bilanpassning i 
detta nummer).

– Vad och hur man kan 
göra beror till stor del på 
vilken typ av funktionsned
sättning det är fråga om, 
hälsar kansliet på Svenska 
bilsportförbundet.

i  För mer information, 
kontakta Svenska bilsportför-
bundet, telefon 08-626 33 00
www.sbf.se 

Bowling – ”intresset har ökat för varje termin”

30
idrotter för ditt barn
Här får du en överblick av de större sommar- och 
inomhusidrotterna i Sverige. Guiden finns även på 
www.foraldrakraft.se

En av många bowlare i Västerås. Louise Vidlund bowlar med 
RBU Bowlingsklubb.

 Foto:  Tomas Karlsson, TK Foto

RBU Bowlingklubb i Västerås 
är en mycket aktiv förening. 
Den startade hösten 2007 
genom RBU Västerås. 

– Vid första träningstillfället 
hyrde vi fem banor och var 
oroliga för att vi inte skulle fylla 
dessa. Men intresset har ökat 
för varje termin vilket är 
jätteroligt. Idag hyr vi 15 banor 
för att ge plats åt alla som vill 
vara med, helt fantastiskt, säger 
Åsa Bleckert som varit med och 
dragit igång verksamheten. 

Bowlarna är från 7 till 37 år. 
– Vi har stor spridning både 

i ålder och funktionsnedsätt
ning. Den största gruppen är 
mellan 15 och 25 år, säger Åsa 
Bleckert.

i  Åsa och hennes man Lars 
Bleckert delar gärna med sig av 
sina erfarenheter, du når dem på 
021-20956, 021-178127 eller 
Lars 021-418110. Vill du veta 
mer kan du även gå in på   
www.swebowl.se
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Boccia
Ett taktikspel som spelas i lag 
eller individuellt. Boccia finns 
för spelare med rörelsened-
sättning, utvecklingsstörning 
eller synskada. 

i  Vill du veta mer, kontakta 
Mattias Karlsson, idrottskon-
sulten på Östergötlands 
Handikappidrottsförbund, som 
har aktiva föreningar.
Telefon: 013-104480, eller 
076-3450689

Bordtennis
Bordtennis skiljer sig inte i 
någon större utsträckning 

från bordtennis för personer 
utan funktionsnedsättning. 
Det är vanligt att spelarna 
tränar och tävlar tillsammans 
med spelare utan funktions-
nedsättning. Bordtennis 
utövas av spelare med 
rörelsehinder och utveck-
lingsstörning.

Bordtennis har ett starkt 
fäste i FIFH Malmö.

i  Vill du veta mer, kontakta 
Marja Kugel, ansvarig för 
ungdomsidrott på FIFH 
Malmö, telefon 040-928930. 
Eller gå in på www.handikappi-
drott.se/bordtennis

Budo (kampsport)
På Svenska handikappidrotts-
förbundet hittar du informa-
tion om judo, för att se 
möjligheterna inom andra 
kampsporter bör du söka upp 
den lokala föreningen. 

i  Vill du veta mer, kontakta 
Ulrika Bremer, verksam inom 
ju-jutsu, 070- 249 72 74.
www.budokampsport.se 
och www.ju-jutsu.se

Bågskytte
Svenska bågskytteförbundet 
har flera aktiva med funk-
tionsnedsättningar.  

– En bra klubb kan även ta 
hand om bågskyttar med 
funktionsnedsättningar, säger 
Gullimar Åkerlund, förbunds-
kapten för handikappade.

– Vi har en skytt som är 
riktigt bra trots att han ser 
bara tre procent. Han har en 
förstärkt tavla, men han ser 
den, säger Gullimar Åkerlund.

– Under hösten planeras 
det ett läger i Eskilstuna dit 
alla på nybörjarnivå kan 
anmäla sig. Sedan 2006 har vi 
tagit upp den här verksamhe-
ten på elitnivå. Just nu har vi 
cirka 100 skyttar med 
funktionsnedsättning som 

jälvklart finns 
inget givet 
svar på frågan 
vilken idrott 
som kan 
passa just ditt 

barn. Men några saker kan 
vara värda att ha i åtanke. 

Idrotter som ger möjlighe-
ter till både konditionsöv-
ningar och teknikövningar, 
som till exempel friidrott, kan 
vara bra att prova på om ditt 
barn inte kan bestämma sig. 
Dessutom är det självklart bra 
att lära sig att simma.

Lagidrotter har egenskaper 
som individuella sporter 
saknar, och kan ge värdefulla 
erfarenheter för ditt barn, inte 
minst därför att man lär sig 
att samarbeta.

Det finns även allsidig 
prova på-verksamhet. Ett bra 
exempel är sportis på FIFH 
Malmö, se nästa uppslag.

Var hittar jag nyckel
personer och föreningar?

Om det finns en aktiv 
verksamhet i närheten där du 
bor så ska du kontakta den. 
Annars kan du kontakta 
handikappidrottsförbundet i 
ditt distrikt. Dessutom finns 
några mycket stora förening-
ar, som FIFH Malmö, som 
erbjuder många idrotter.  

Det finns också möjlighe-
ter att starta nya aktiviteter, i 
regel med goda möjligheter 
att få hjälp och stöd från 

Svenska handikappidrottsför-
bundet, SHIF. 

Vad gör jag om mitt barn 
vill prova på en idrott som 
inte finns i  närheten?

Då måste du kanske söka i 
granndistrikten eller ännu 
längre bort. Men alltför långa 
resor blir tröttsamma, och 
kostsamma, i längden. Du 
kan hitta prova på-läger som 
ditt barn kan vara med på, 
kolla utbudet med SHIF. 

SHIF kommer i höst att 
starta en serie talangjaktsda-
gar. Syftet med dessa är att 
underlätta för personer att 
finna, eller visa upp, sin 
talang.

Bör jag försöka påverka 
mitt barn att prova på 
idrotter där jag tror att han 
eller hon kan prestera 
jämförelsevis bra? 

Den här frågan har 
självklart inget entydigt svar. 
Idrott handlar till stor del om 
att ha roligt, att röra sig och 
att klara nya utmaningar. Det 
är nog bra att även träna 
svaga sidor, men priset får 
inte vara hur högt som helst. 
Om det leder till att ditt barn 
tappar lusten har du sanno-
likt gått för långt. 

Föräldrakraft har tidigare 
varit i kontakt med bland 
andra bordtennisvärldsmästa-
ren Josefin Abrahamsson,  och 
hon berättade att det var ett 

lyft för henne att komma i 
kontakt med bordtennis där 
hon fick chans att göra något 
som hon var bra på och kunde 
hävda sig i. Hon hävdar även 
att hennes svaga sida, i hennes 
fall ena armen, tränades även 
om hon inte jobbade med 
fokus just på den.

Ska jag uppmuntra mitt 
barn att fortsätta trots att 
det ständigt tröttnar?

Här skiljer sig råden något 
åt mellan de experter som 
Föräldrakraft har varit i 
kontakt med. Det kan finnas 
en poäng att uppmuntra viss 
uthållighet, även om det inte 
känns jättekul vid varje 
träningstillfälle. Men kom 
ihåg att skälet till att ditt barn 
tröttnar kan vara något annat 
än idrotten i sig. Det kan vara 
så att det känner sig utanför 
och ensamt i början.

Kan jag kräva av skolan att 
mitt barn ges möjligheter 
att prova på olika idrotter?

Alla har rätt till idrott i 
skolan, men vi vet att det inte 
ser ut så. Om skolan fullgör 
sitt uppdrag ska den ge alla 
chans till idrott, varje vecka. 
Men som förälder kan du inte 
förlita dig på att skolan följer 
läroplanen. Många elever 
med funktionsnedsättningar 
utestängs mer eller mindre 
konsekvent från idrott i 
skolan. +

Idrott

 Foto:  Tomas Karlsson, TK Foto

>

Vilken idrott ska mitt barn välja?
Föräldrakraft ger svar på några vanliga frågor.

S
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håller på, av och till. Vi har 
även fått in en hel del yngre, 
mellan 13 och 16 år, och vi ser 
med tillförsikt på framtiden, 
säger Gullimar Åkerlund.

i  Vill du veta mer, kontakta 
kansliet på 060-57 01 30, eller 
sbf@bagskytte.se
Svenska Bågskytteförbundet, 
www.bagskytte.se

Bänkpress
Bänkpress följer styrkelyft-
ningens bänkpressmoment. 
I vissa fall tillåts lyftaren fixeras 
vid bänken (strappas). 
Bänk press utövas av personer 
med rörelsenedsättning. 

FIFH Malmö har en 
aktivitet som föreningen 
kallar styrketräning. Även om 
en stor del av övningarna är 
ämnade för överkroppen har 
aktiviteten ett mycket bredare 
fokus än bänkpress. 
Styrketräningen används som 
ett komplement av utövare 
inom många idrotter.

i  Vill du veta mer, kontakta 
Kerstin Brodin på SHIF, telefon 
08-6996000 eller ring FIFH 
Malmös kansli, telefon 040-
928930.

Cykel
Cykel för personer med 
funktionsnedsättningar går 
under namnet paracykel. 
Beroende på vilken typ och 
grad av funktionsnedsättning 
kan man cykla med stan-
dardracercykel, anpassad 
racercykel, handbike, trike 
eller tandem.

Många idrottare med 
funktionsnedsättning använ-
der cykel som ett komplement 
i deras fysiska träning. 

Svenska cykelförbundet 
lånar ut prova på-cyklar. 

i  Vill du eller din förening låna 
en cykel, kontakta Michael 
Lindgren, 0709-58 19 82
Svenska Cykelförbundet, 
www.scf.se

El-hockey
Ger alla rörelsehindrade barn 
och ungdomar chansen att 
testa en tuff lagsport. 

El-hockey riktar sig först 
och främst till barn och 
ungdomar med någon form 
av muskelsjukdom eller grava 
cp-skador, alla med rörelse-
hinder är välkomna. El-
hockey har i stort sett samma 
regler som innebandy. Den 
stora skillnaden är att man 
sitter i en specialtillverkad 
elstol med ett blad i fronten. 
Elhockey är väletablerat i 
Danmark men har på senare 
år börjat få fäste i några av 
stadsregionerna i Sverige.

i  Vill du veta mer, kontakta 
Peter Lundgren, 070-
6924133.

Fotboll
Ett alternativ för dig som 
tycker om bollspel, lagsport 
och har en utvecklingsstör-
ning. På Fotbollsgymnasiet 
FOG i Bollnäs finns även 
möjlighet att kombinera en 
satsning på fotboll med 
studier. Kostnaden för FOG 
ska bekostas av din kommun. 

i  Vill du veta mer om fotboll 
kan du kontakta Jonatan 
Sandberg på SHIF, telefon 
08-6996000, eller besöka 
www.handikappidrott.se/
fotboll/

i  Vill du veta mer om FOG 
och Riksidrottsgymnasiet i 
Bollnäs, ring Mikael Snell på 
0278-254 05 eller gå in på 
www.idrottsgymnasiet.com

Friidrott
Alla kan träna och tävla i 
friidrott. Friidrott skiljer sig 
inte i någon större utsträck-
ning från friidrott för 
personer utan funktionsned-
sättningar. Träning och 
tävling sker både inom- och 
utomhus. För rullstolsburna 
ersätts löpgrenar med 
rullstols körning.

För dem som vill kombi-
nera elitidrott med studier 
finns möjligheten att söka till 
Riksidrottsgymnasium i 
friidrott som ligger i 
Bollnäs. Utbildningen riktar 
sig till idrottare med rörelse-
hinder, synskada eller 
utvecklingsstörning.

i  Vill du veta mer om friidrott, 
kontakta ditt lokala distrikt eller 
ring Jonatan Sandberg på 
SHIF, telefon 08-6996000.

i  Vill du veta mer om idrotts-
gymnasiet i Bollnäs, ring 
Mikael Snell på 0278-254 05, 
eller besök www.idrottsgymna-
siet.com

Goalball
En lagsport för synskadade. 
Goalball spelas inomhus på 
en plan som är stor som en 
volleybollplan. Alla spelare 
bär bindel för ögonen. Tre 
spelare från respektive lag är 
på planen samtidigt. Bollen 
innehåller en bjällra för att 
spelarna ska kunna bedöma 
hastighet och riktning.

i  Vill du veta mer, kontakta 
ditt lokala distrikt eller ring 
Kerstin Brodin på SHIF, 
08-6996000
www.handikappidrott.se/
goalball

Golf
Golfens satsning på personer 
med funktionsnedsättningar 
går under namnet handigolf. 
Handigolf har från och med i 
år två klasser, handigolf SO 
(Special Olympics) för 
personer med psykiska 
funktionsnedsättningar, och 
handigolf för personer med 
rörelsenedsättning.

FIFH Malmö, som tillhanda-
håller en stor mängd idrotter 
för personer med funktions-
nedsättningar, har även en 
lättsam och lekfull verksam-
het kallad ”sportis”.

– Sportis är för barn och 
ungdomar och är egentligen 
en prova på-verksamhet. 
Man kan börja redan i 
treårsåldern och den äldsta 
som nu går där är 19 år, 
under den tiden kan de vara 
kvar i sportis. Efteråt är det 
meningen att de ska hitta sin 
egen fritidsverksamhet, säger 
Marja Kugel, ansvarig för 
ungdomsidrott på FIFH 
Malmö.

– Vi har olika grupper, 
anpassade till barn med olika 
funktionsnedsättningar. Vi 
kommer nu även att starta en 
grupp för barn med flerfunk-
tionshinder, säger Marja. 

De som är med i sportis 
träffas en gång i veckan, i 90 
minuter, på FIFH:s idrotts-
center för att ha roligt och 
prova på olika idrotter.

– Vi tränar all idrott genom 
lek på ett lättsamt sätt 
eftersom lek är barnets 
naturliga sätt för inlärning. Vi 
använder oss av förebilds-
principen i alla grupper, det 
vill säga personer med egna 
erfarenheter kommer och 
berättar. Det kan handla om 
tävlingar, vardagslösningar 
med mera, säger Marja Kugel.

Idrotter som barnen får 
prova på är bland annat 
boccia, bordtennis, goalboll, 
innebandy, kälkhockey, 
el-hockey och simning. 

i  Vill du veta mer, kontakta 
Marja Kugel på 040-928930
www.fifh.com

Handbike. Svenska 
Cykelförbundet lånar ut 
prova på-cyklar. 

Skol-SM i Bollnäs
Idrottsgymnasiet i Bollnäs 
arrangerar Skol-SM för 
personer med funktions-
nedsättning på högstadiet 
och gymnasiet den 1-4 
december 2010 i Högham-
mar hallen, Bollnäs. 
i  www.idrottsgymnasiet.com

Glad segrare. Daniel 
Nilsson, vinnare 2007 
Special Olympics Shanghai.

>
Sport + idrott = sportis
FIFH Malmö anordnar lekfull prova på- 
verksamhet för barn och ungdomar.
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i  Vill du mer om golf, kontak-
ta Helena Brobeck 08-622 15 
07 på Svenska Golförbundet
www.sgf.golf.se
www.handigolf.golf.se

Innebandy
Innebandy är en stor ung
domsidrott på stark fram
marsch. Idrotten utövas i två 
klasser, för spelare sittande i 
rullstol och för personer med 
utvecklingsstörning. En 
satsning på innebandy kan 
kombineras med studier på 
idrottsgymnasiet i Bollnäs. 

i  Vill du veta mer, kontakta 
ditt lokala distrikt eller ring 
Jonatan Sandberg på SHIF, 
08-6996000

i  Vill du veta mer om idrotts-
gymnasiet i Bollnäs, ring 
Mikael Snell på 0278-254 05 
eller besök www.idrottsgymna-
siet.com

Judo 
Judo är möjligt för alla 
skadegrupper. Utövare med 
synskada tävlar tillsammans 
men är indelade i viktklasser. 
En klassindelningen för 

personer med rörelsehinder 
är under uppbyggnad.

i  Vill du veta mer, kontakta 
ditt lokala distrikt eller ring 
Martin Pernheimtelefon, 
031-29 61 04,  031-743 59 69 
eller 0706-240 433
www.handikappidrott.se/judo

Mattcurling 
Alla kan spela mattcurling. En 
inomhusidrott som spelas på 
en nålfiltsmatta och det gäller 
att få stenen närmast boets 
mitt. Mattcurling spelas i 
separata klasser för spelare 
med rörelsehinder, synskada 
och utvecklingsstörning. 

i  Vill du veta mer, kontakta 
ditt lokala distrikt eller ring 
Håkan Ryholt på SHIF, telefon 
SHIF, 08-6996000.

Orientering
I precisionsorientering kan 
alla delta. Man tävlar i 
gemensamma klasser i 
lättframkomlig terräng, det 
vill säga stigar och vägar som 
är framkomliga även för 
rullstol. Den som behöver 
hjälp, till exempel av en 

påskjutare, kan som regel få 
det. Vid varje kontroll finns 
upp till fyra alternativa 
skärmar. Du ska, utan att 
lämna stigen eller vägen, 
avgöra vilken skärm som 
sitter rätt enligt kontrollring
en på kartan och  kontroll
beskrivningen. 

i  Vill du veta mer, kontakta 
Lars Greilert, 08-587 720 40 
www.orientering.se
www.orientering.se/Tavlande/
Precisionsorientering/

Ridsport
Inom ridsport finns en 
mängd möjligheter. 

– Gå in på vår hemsida, sök 
ditt distrikt, det är allra bästa 
sättet att hamna rätt, säger 
Helena Hagberg på Svenska 
ridsportförbundet. 

i  Vill du veta mer kan du ringa 
Helena Hagberg på 0220-
45619 eller besöka 
www.ridsport.se

Rodd
– Rodd fungerar för alla typer 
av människor, men vi har 
tyvärr svårt att hitta personer 

med funktionsnedsättning. 
Rekryteringsfrågan är en 
utmaning som vi har, säger 
Kenth Nordh på Svenska 
Roddförbundet. 

i  Vill du veta mer, kontakta 
Kenth Nordh på 08-699 64 35
www.roddsverige.nu

Rullstolsbasket
Den kanske mest etablerade 
lagsporten för rullstolsburna, 
finns spridd över hela landet. 

i  Vill du veta mer, kontakta 
Lars-Gunnar Andersson, 
förbundskapteni  rullstol HS 
och HU22, telefon 070-644 81 
70. Svenska Basketboll-
förbundet. www.basket.se

Rullstolsdans
Rullstolsdans är en paridrott, 
minst en av dansarna sitter i 
rullstol. Duodans kallas det 
om båda sitter i rullstol.

i  Vill du veta mer, mejla Jan 
Antonsson, jan.antonsson@
goteborgenergi.se eller ring 
P-O Bergkvist på SHIF, 
08-6996000, www.handikapp-
idrott.se/rullstolsdans >

Ett lättsamt sätt att prova 
på. Några barn på sportis i 
Malmö.
Foto: Kim Bonnier

Idrott
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Rullstolsrugby 
För spelare med funktions
nedsättningar i alla fyra 
extremiteter. Spelplanen 
motsvarar en basketplan. 
Varje lag har fyra spelare på 
plan och alla spelare har en 
klassificeringspoäng beroen
de på grad av förlamning. Det 
smäller rätt friskt då kontakt 
mellan stolarna är tillåtet. 
Publikvänligt!

i  Vill du veta mer, ring Carina 
Wahl 026-457 57 71 eller 
070-970 85 66. Den som vill 
prova på kan vända sig till 
Magnus Krossén, magnus.
krossen@telia.com, eller 
telefon 070-871 39 16
www.rullstolsrugby.nu

Rullstolstennis
En idrott som kommit allt 
mer på senare år. Sverige har 
skördat stora framgångar 
internationellt.

i  Vill du veta mer, kontakta 
Peter Fahlström, ordförande i 
Rullstolstenniskommittén, 070 
778 22 89, eller gå in på 
Svenska Tennisförbundets sajt 
www.tennis.se

Segling
Sporten är möjlig för många 
tack vare båtar som går att 
anpassa efter behov.

Access är en jolle byggd 
för att göra segling tillgänglig 
för alla. CB66 Racer är en 
snabb och modern kölbåt 
med jollekänsla. Den kan 
köras på en vanlig trailer. 
Den har ruff med ett par 
kojplatser så att man kan 
sova i den. Lerums Segel
sällskap har i ett samarbete 
med Auto adapt anpas sat 
båten för personer med olika 
funktionsnedsättningar.

i  Vill du veta mer:
Se ”Segling på lika villkor” på 
www.sailwest.se
Svenska seglarförbundet, 
www.svensksegling.se 
Under fliken ”Börja segla” hittar 
du rubriken ”Seglare med 
funktionsnedsättningar”, där 
finns länkar till klubbar som har 
verksamheter för dig.
Stiftelsen Skota Hem, www.
skotahem.se fungerar som nav 
i satsningen på Access.

Showdown
Spelas en mot en med ett 
racket och på ett bord som är 
lite större än ett pingisbord. 
Målet är att få ner en boll i 
motståndarens mål. Ögon
bindel används. Bollen 
innehåller blykulor för att 
spelarna med ljudets hjälp ska 
kunna lokalisera bollens läge 
på spelbordet.

i  Vill du veta mer, kontakta 
Synskadades Idrottsförening, 
telefon 08-343333, eller 
070-7510100

Simning 
Alla kan tävla och träna 
simning. Simmarna kan 
starta från vattnet eller från 
pallen. Man tävlar i alla 
simsätt – frisim, fjäril, 
rygg sim, bröstsim och medley 
–  i både 25 och 50meters
bassäng. 

i  Vill du veta mer, kontakta 
Kerstin Brodin på SHIF, 
08-6996000, www.handikapp-
idrott.se/simning

Halliwicksimning. Halliwick 
är en metod för systematisk 
vattenträning individuellt 
eller i grupp, där varje 
simmare assisteras av en 
instruktör. Träningen bedrivs 
ofta i lekform.

i  Vill du veta mer, kontakta 
Åke Lundvall på telefon 
08-58356212
www.halliwick.se

Distanscupen. För ungdomar 
under 18 år. Tanken är att 

man simmar i sin hemmabas
säng och rapporterar in 
resultaten på en speciell 
hemsida. Alla tider sparas i en 
databas och efter slutdatumet 
sammanställs en resultatlista.
 
i  Vill du veta mer om distans-

cupen, ring Tomas Kjellqvist, 
08-550 881 46
tomas.kjellqvist@minpost.nu

Sportskytte 
Alla kan tävla och träna 
sportskytte. Skyttar med 
synskador tävlar i elek
tronskytte, man använder då 
ett luftgevär med elektronsik
te som överför ljusbil den på 
måltavlan till ljud, skytten 
siktar med hjälp av hörseln. 

Vill du veta mer, kontakta ditt 
lokala distrikt eller ring Kerstin 
Brodin på SHIF, 08-6996000

Vattenskidor
Svenska vattenskid och 
wakeboard förbundet inledde 
2003 en satsning för att ge 
personer med funktionsned
sättningar samma möjlighe
ter att åka vattenskidor som 
andra. 

– Jag är själv aktiv åkare 
sedan ungefär tio år tillbaka. 
Jag sitter och åker på grund av 
att jag fick polio som barn. 
Nu arbetar jag med att få fler 
rörelsehindrade, synskadade/
blinda och utvecklingsstörda 
vattenskidåkare till våra 
vattenskidföreningar, säger 
Elise Antonsson.

i  Vill du veta mer, kontakta 
Elsie Andersson på 0340-
611613, www.vattenskidor.org

i  Basket, kontakta 
Christian Boklund på 
christian.boklund@ 
spsm.se
i  Bordtennis, kontakta 

Henric Örneland, henrik.
orneland@btksafir.com
i  Bowling, kontakta Ulf 

Andersson, sdibowling.
sekreterare@hotmail.com
i  Budo, kontakta Marie 

Lindbäck, marie_lind-
back@hotmail.com
i  Fotboll, kontakta Belan 

Zengana, belan_z@
hotmail.com
i  Handboll, kontakta Leif 

Kroon, leif.kroon@sdrf.se

i  Innebandy, kontakta 
Henrik Rangfeldt, henrik.
rangfeldt@sdrf.se
i  Ishockey, kontakta 

Sigvard Segelöv, sigvards-
egelov@hotmail.com
i  Orientering, kontakta 

Hans Risberg, hans.
risberg@sdrf.se
i  Simning, kontakta Curt 

Ljungberg, curt.ljungberg@
sdrf.se
i  Skidor, kontakta Lars 

Erik Carlsson, lars-erik.
carlsson@sdrf.se
i  Tennis, kontakta Urban 

Johansson, urban8787@
hotmail.com

12 idrotter på Svenska Dövidrottsförbundet

Idrottsguiden finns även på 
www.foraldrakraft.se

Föräldrakraft når Svenska handikapp
idrottsförbundets sportchef Hans Säf
ström strax före hemresan från Para
lympics i Vancouver. Han sammanfattar 
spelen med lovord över den unge skid
åkaren Zebastian Modins bragdbrons.

– Att en ung person når så stora fram
gångar i en tid när vi brottas med rekry
teringsproblem är en önskedröm för oss. 
Det här visar att unga kan lyckas tidigt. 
Zebastian är absolut största glädjeämnet 
för truppen, säger Hans Säfström.

Zebastian Modins 
bronspeng må vara guld 
värd för SHIF, men 
truppledaren är mån 
om att i samma andetag 
framhäva andra unga 
paralympiker. 

– Totalt sett är spelen mycket lyckade 
för oss, vi har nått vårt mål, utan problem 
och med råge. Vi skulle vara bättre än i 
Turin, där tog vi en medalj. Nu tog vi två 
och vi har skapat de här erfarenheterna för 

de yngre som vi hade hop
pats på. Per Kasperi, i kälk
hockey, fick mycket spel
tid, vilket är ett tecken på 
ett genombrott, säger han. 

Vad är spelens besvikel
se, enligt dig?

– Kälkhockeylaget nådde, placerings
mässigt, inte vad det ville. Men samtidigt 
var inledningsmatchen mot Norge bland 
det bästa ett svenskt landslag presterat på 
många år, säger han. +

Sportchefen efter Paralympics: ”Vi har skapat erfarenheter för de yngre”
Bronsbragd. 
Zebastian 
Modin med 
sin ledsagare 
Albin Acke rot.
Foto: Getty Images

>
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Föräldrakraftscenen på Ett Bra Liv, 29 sept-1 oktober 2010

På Föräldrakraftscenen på 
mässan Ett Bra Liv får du 
chansen att träffa stjärnan 
från tv-serien I en annan del 
av Köping. Succén förändra-
de mycket i hennes liv och 
hon utsågs till Årets kvinna. 
På scenen möter du Linda 
Hammar i ett samtal med 
Föräldra krafts Sara Bengts-
son om livet, kärleken och 
drömmarna.

Ett Bra Liv med För äldra-
kraft scenen äger rum under 
tre dagar, den 29 september–1 
oktober, på Stockholms mäs-
san i Älvsjö.

Programmet på Föräldra-
kraftscenen är fyllt av kärlek 
& kämpaglöd, underhållning 
och praktiska tips & råd.

Långtifrån allt är ännu 
spikat, men här får du på 
förhand några bra skäl att 
boka in ett eller flera besök:

1. Nolltolerans mot 
kränkningar i skolan. Barn- 
och elevombudet Lars Arr-
henius berättar om hur vi kan 
få en skolmiljö fri från diskri-
minering, trakasserier och 
kränkande behandling. Ett bra 
tillfälle att få direktkontakt 
med BEO som gör mer mot 
mobbing än någon annan.

2. Rose-Marie Millberg är 
Sveriges första kvinnliga 
dragracingförare. För 30 år 
sedan födde hon Peter som 
under förlossningen fick 
syrebrist. Detta har präglat 
Rosies liv. Hennes berättelse 
är fylld av sorg, glädje och en 
fantastisk kämpaglöd.

Nyfödd och sjuk
3. Nyfödd och sjuk – överläka-
ren Mats Blennow berättar om 
vad det kan innebära samt om 
vikten av forskning kring för 
tidigt födda.

4. Möt Sveriges första 
riksdagsledamot i rullstol! Vi 
hoppas att David Lega är på 
plats, sedan han sannolikt 
blivit invald till Riksdagen vid 
valet den 19 september 2010.

5. Det perfekta gruppbo-
endet – en önskedröm? Ulf 
Uddsten från FUB tipsar om 
vad föräldrar bör tänka på 
när deras ungdomar ska flytta 
hemifrån. Även andra 
anhöriga till personer på 
gruppboende har glädje av 
denna föreläsning.

6. Daglig verksamhet, så 
blir den utvecklande för 
människan. En presentation 
fylld av tips och råd om hur 
man skapar en verksamhet 

som verkligen blir utvecklan-
de för deltagarna.

7. Funkisbyrån bjuder på 
både modevisningar och 
underhållning med sina 
populära modeller!

8. Motivation till aktivare 
fritid. Att gå från att ha tråkigt 
och vara ensam till att ha 
roligt och umgås med andra 
är ibland svårare än man kan 
tro. Hur man kan göra för att 
det ska bli lättare att komma 
igång tipsar Ewa Rolén och 
Therese Rykatkin från 
Livstilsprojektet om. 

Motionera, men hur?
9. Hinder och underlättare 
för motion. Hur påverkas 
personer med funktionsned-
sättning av omgivningen när 
de vill motionera, och vad 
kan man göra för att under-
lätta? Linda Junker från Puffa 
Träningscenter och Livs-
stilsprojektet har koll på både 
forskning och praktik. 

10. Hur kan man hjälpa 
personer med rörelsehinder 
eller utvecklingsstörning att 
hitta och regelbundet vara 
med på roliga fritidsaktivite-
ter? Ewa Rolén och Linda 
Junker presenterar nya idéer 
från Livsstilsprojektet.

11. Underhållning från 
Stora Blå som ställer upp med 
Xylofonorkestern, Big Blue 
Band och körsång. Stora Blå 
är en kulturellt inriktad 
daglig verksamhet hos 
Carema Care. 

12. Kommunikation med 
assistans. Love och hans 
mamma Jessica berättar hur 
de tillsammans med arbetste-
rapeut och logoped byggt upp 
ett sätt för att kommunicera 
med alternativ kompletteran-
de kommunikation, AKK. 
Idag gör Love sig förstådd 
trots ett icke talat språk. Han 
använder sina personliga 
assistenter som mänskliga 
hjälpmedel för att  göra sin 
röst hörd. +

... och ta del av 3 dagar fyllda av utbildning, show och kämpaglöd.

12 skäl att besöka oss

Senaste nytt
� En uppdaterad version 
av programmet finns på 
www.foraldrakraft.se och 
i Föräldrakraft nr 4 som 
utkommer den 13 augusti.
� Planera redan nu in ditt 
kostnadsfria besök på Ett 
Bra Liv och Föräldrakraft-
scenen!

Linda Hammar om livet, kärleken och drömmarna. Funkisbyrån – Sveriges tuffaste modevisning. Lars Arrhenius – nolltolerans mot kränk-
ningar. Rose-Marie Millberg – dragracingdrottningen gör comeback. David Lega kommer troligen också – om han blir vald till riksdagen.
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Här är en ask kritor. 
Jag behöver några teck-

ningar till en berättelse 
jag skriver.

Du kan väl rita 
nåt annat än 
tigrar, va?

Visst. Leopar-
der, pumor, 

lejon … vad du 
vill.

Här, pappa. Läs DEN HÄR sagan i 
kväll. Jag har skrivit den. Hobbe 

har illustrerat den.

Öhm … 
okej.

”Pappan som var stygg mot 
sin snälla son.”

Varför 
pausar du? 
Fortsätt 
läsa.

Brunos pappa var jätteelak, så Bruno 
tänkte ut en plan. När hans pappa sa, 
”Ät dina ärtor!”, skrek Bruno, ”NEJ!” 

och sprang.

ÄRTOR

BRUNO

Bruno lurade sin elaka pappa och 
låste in honom i källaren. Hans 
mamma fick aldrig veta vart han 
tagit vägen, för Bruno sa inget.

Dörr

nyckel

Där levde nu hans pappa. Han åt möss 
och välling. Varenda dag var han led‐
sen över att han hade varit så stygg.

SLUT

Brunos pappa

Möss

Du vet, vissa 
sagor har en 
sensmoral …?

JAG FATTAR! 
JAG FATTAR!

Blir våra barn lata med 
personlig assistans? Ja, hävdar 
många mer eller mindre 
kända personer. Nej, absolut 
inte, hävdar jag, om assistan-
sen används på rätt sätt!

Personlig assistans är ett 
avancerat hjälpmedel som jag 
som måste lära mig att 
använda, precis som jag måste 
lära mig att använda rullsto-
len, datorn, blisstavlan och så 
vidare, för att hjälpmedlet ska 
fylla sitt syfte.

Personlig assistans innebär 
hjälp till självhjälp! När det 
handlar om assistans till barn, 
innebär det att den personliga 
assistenten ska bistå barnet på 
ett sådant sätt att barnet 
utvecklas till en så självstän-
dig individ som möjligt 
utifrån de förutsättningar 

som finns. Det handlar 
definitivt inte om omedelbar 
behovstillfredsställelse eller 
att utveckla någon ”gör det, 
gör det”-situation! Däremot 
handlar det om att barn med 
funktionsnedsättningar inte 
ska behöva ägna all sin kraft 
och energi åt att ta sig ur 
sängen, ta på sig kläder eller få 
i sig maten på egen hand utan 
att vara just barn, kunna leva 
som sina jämnåriga och att lä-
ra sig livets alla färdigheter.

Visst är det så att vi så 
långt som möjligt ska utveck-
la sätt som medför att barnen 
kan klara så mycket som 
möjligt utan assistans – men 
det får inte bli ”in absurdum”. 
Vi får inte glömma att det 
finns en mängd funktions-

nedsättningar 
som medför 
att jag aldrig 
någonsin 
kommer att till 
exempel kunna 
ta mig ur 
sängen utan 
assistans, hur 
mycket jag än tränar!

Som förälder till ett barn 
med funktionsnedsättning 
har jag precis samma upp-
fostringsansvar som för ett 
barn utan funktionsnedsätt-
ning. Det är mitt ansvar att 
ställa åldersadekvata krav, att 
sätta gränser, lära barnet vad 
som är rätt och fel, respektera 
andra, vänta på sin tur. Den 
personliga assistansen 
avlastar inte mig som förälder 

från mitt barn, utan från den 
del som överstiger det vanliga 
föräldraarbetet så att vi kan 
utveckla en ”normal” föräld-
er–barn-relation.

Att lära sig att använda 
personlig assistans kräver att 
vi föräldrar och barn tillsam-
mans hittar vårt sätt för en 
”normal” frigörelseprocess 
som resulterar i att våra barn 
utvecklas till vuxna, självstän-
diga personer.

Carina Svensson

Inte lätt. Assistans är ett avancerat 
hjälpmedel, och vi måste lära oss att 
använda det, skriver Carina Nilsson.

Barn blir inte lata av  
att ha personlig assistans
Men brukare måste få chans att lära sig använda assistans
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Utbildningsdagar på ”Ågrenska - nationellt kompetenscentrum”

Familjevistelser 2010

V33 LMBB
V35 Osteogenesis imperfecta (OI)
V37 Adrenogenitalt syndrom (CAH)
V39 Barncancerfonden
 Hjärntumör skolbarn sena   
 komplikationer
V40 Ushers syndrom
V42 Epidermolysis bullosa (EB)
V43 Aspartylglukosaminuri (AGU)
V45 CHARGE syndrom

V47 Barncancerfonden
 Vi som mist ett barn i barncancer
V47 Barncancerfonden
 Syskon (15-20 år) som mist ett  
 syskon i  barncancer 
V48  Aicardis syndrom
V50 Tuberös skleros

Är Du intresserad av någon av våra andra verksamheter? Gå in på www.agrenska.se eller ring 031-750 91 00

Ågrenska är en unik mötesplats för 
personer med funktionsnedsättningar 
och sällsynta diagnoser, men också 
för yrkesverksamma som kommer 
i kontakt med dessa individer och 
deras familjer.

Vi erbjuder veckovistelser för dessa familjer 
som ger en unik möjlighet för dem att möta 

andra i samma situation, få kunskap och ut-
byta erfarenheter. Du som i din verksamhet 
kommer i kontakt med familjerna har också 
möjlighet att delta under veckans två utbild-
ningsdagar. Du deltar tillsammans med för-
äldrarna i ett skräddarsytt program med fö-
reläsningar om aktuell medicinsk forskning, 
om psykosociala aspekter och konsekvenser 
i vardagen, om pedagogik, samverkan och 

lagstiftning. Att personal och föräldrar delar 
samma kunskap är sedan till gagn för barnen 
när ni är tillbaka i vardagen.
Barnen och deras syskon har ett eget 
program med förskola, skola och trivsamma 
fritidsaktiviteter.

Välkomna till givande 
utbildningsdagar!

Upplysningar om utbildningsdagarna lämnas av Ingrid Fabo, tel 031- 750 91 62 eller Maria Svensson, tel  031-750 91 46. 
Det går också bra att kontakta Ågrenska via e-post: agrenska@agrenska.se

Att ha, eller vara, ett barn 
med svår astma och/eller 
allergi kan i många 
fall vara besvärligt 
eftersom bemötan-
det i många fall är 
dåligt och okunska-
pen stor. Själva 
astman och/eller 
allergin kan man 
skaffa sig verktyg att 
hantera, men för att 
få bort okunskapen 
krävs det lite mer. 
Astma och allergi är 
klassade som funk-
tionshinder, men hur 
bra fungerar diskri-
mineringslagstift-
ningen i verkligheten? 

Sedan i december driver 
Unga Allergiker ett projekt 
för att minska diskrimine-
ringen. Projektet heter 
”Näven i bordet” och belyser 
den diskriminering som finns 

omkring oss. Som det ser ut 
nu får DO in väldigt få 

anmälningar om 
diskriminering på 
grund av astma och 
allergi. Det kan bero 
på att få vet om att 
de blir utsatta för 
diskriminering eller 
för att lagstiftningen 
inte är tillräckligt 
bra. Det vill Unga 
Allergiker ändra på. 

Vi ska definiera 
och testa problemati-
ken och lagstiftning-
en. Det kan vara att 
ta reda på hur det är 
som aller giker eller 

astmatiker att åka buss eller 
att äta ute på en restaurang 
utan problem eller trassel. 

Eftersom astma och allergi 
är en osynlig funktionsned-
sättning är det extra viktigt 

att skapa debatt för att göra 
det synligt.  

Det är lätt att allergi eller 
astma blir normaliserat eller 
att man får höra att det bara 
är att ta medicin. Visst är det 
bra att det finns medicin, 
men den är dyr och ger ofta 
biverkningar. Biverkningar 
som kan påverka om man kan 
gå till skolan eller jobbet. Man 
kanske till och med får ställa 
in en resa. 

Det finns fler problem. Det 
kan vara att man inte kom-
mer till apoteket för att en 
parfymaffär ligger i vägen 
eller att man inte får mat på 
en restaurang för att kocken 
har för mycket att göra. I 
många fall är bemötandet 
dåligt och informationen 
knapphändig. 

Sofie Lindberg
Unga Allergiker

Okunskap. Inte 
alla vet om att 
de blir utsatta 
för diskrimine-
ring, skriver 
Sofie Lindberg. 
Foto: Linnea Ornstein.

Tobias dom viktig 
för många av oss
Jag har precis läst igenom 
marsnumret och såg 
Assistansias annons om 
Tobias Hammar, ”vinnare i 
Regeringsrätten”. Då slår det 
mig att ni inte har skrivit om 
Regeringsrättens dom. 

Domen är skriven för att 
vara prejudikat, det vill säga 
för att den ska kunna ge 
vägledning i de frågor som 
den berör, vilket bland annat 
är föräldraansvarets omfatt-
ning för en nioåring. 

Domen gäller rätten till 
personlig assistans, men 
föräldraansvarets omfattning 
har ju också betydelse för till 
exempel vårdbidragets storlek. 
Därmed lär domen vara 
intressant för en stor samling 
av Föräldrakrafts läsare. 

Jag har också sett att 
Kammarrätten i Göteborg 
dömt med Regeringsrättens 
dom som förebild, men då för 
ett barn som var 7–8 år.

Karin Hartmann

Debatt

Unga Allergiker slår näven i bordet

Projekt ska minska diskriminering
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Vad är perception?
och hur kan man förbättra 
den för barnet?
ungefär  
hälften aV 
alla som 
har neuro
fib romatos 
har också 
inlärnings
sVårigheter

år dotter är 9 år och har 
ända sedan hon började 
skolan haft svårt att 
lyssna och koncentrera 
sig. Först trodde vi att 
hon kanske hörde dåligt, 

men hörseln är undersökt och helt 
normal. Special pedagogen på skolan har 
antytt att hon kanske har perceptuella 
svårigheter. 

För två år sen fick vår dotter diagno-
sen neurofibromatos, då vi sökte läkare 
för att hon hade så många bruna 
fläckar på huden och också hade fått ett 
par ”vårtor” i ansiktet. 

Kan hennes koncentrationsproblem 
ha något med hennes diagnos att göra? 
Hur ska vi kunna hjälpa henne?

Föräldrar

Precis som du beskriver så är ju de främ-
sta kännetecknen på neurofibromatos 
ljusbruna fläckar, så kallade café au lait-
fläckar, på huden samt neurofibrom, ett 
slags godartade och hudfärgade knutor, 
som finns i underhuden och ofta ser ut 
just som vårtor. De kan orsaka klåda i hu-
den, som förvärras vid värme. 

Förutom att ligga under huden kan 
knutorna också finnas på syn- och hör-
selnerverna och påverka syn och hörsel, 
men så verkar det ju inte vara för din 
dotter eftersom hennes hörsel är under-
sökt. De kan även växa på andra ställen i 
centrala nervsystemet och orsaka tryck, 
som kan ge följder, fastän knutorna i sig 
är godartade.

Ungefär hälften av alla, som har neu-
rofibromatos, har också vissa inlärnings-
svårigheter, trots att de flesta är normal-
begåvade. Det är inte ovanligt med kon-
centrations- och uppmärksamhetssvå-
righeter och ibland sämre korttidsminne. 

Koncentration och inlärning påverkas 
bland annat av perceptionen, det vill säga 
hur vi tar in och bearbetar alla intryck 
som kommer från våra sinnen: syn, hör-
sel, känsel, balans, lukt och smak. 

Bearbeta och tolka
För att inlärning ska komma till stånd 
måste hjärnan alltså ta emot, bearbeta 
och tolka information. Dessutom måste 
informationen kunna lagras. Det kallar 
vi i dagligt tal för minne. 

Det finns olika typer av minne, som 
korttidsminne, även kallat arbetsminne 
och som lagrar information tillfälligt. 

Det är speciellt viktigt när man håller på 
att lösa en arbetsuppgift.

Långtidsminne och permanent minne 
lagrar information långsiktigt, som vi se-
dan kan hämta fram vid behov.

Hur vår hjärna handskas med de olika 
sinnesintrycken är individuellt. Några av 
oss har lättare att använda sig av och kom-
ma ihåg synintryck, det vill säga är visuellt 
starka, medan andra har större nytta av 
det de hör, det vill säga är auditivt starka.

 
Kan vara överkänsligt
Vi utsätts för mängder av hörselintryck 
hela tiden, men kan för det mesta sålla 
bort det oväsentliga och ta in, bearbeta 
och tolka det som är viktigt för just det vi 
håller på med, det vill säga omgivningen 
tycker att vi kan lyssna.

Ibland är det här systemet ”överkäns-
ligt”. Vi tar in för många intryck och kan 
inte sortera ut det som är viktigast för 
tillfället. Detta betyder att vi har svårig-
heter med den auditiva perceptionen.

n hur kan man hjälpa ett barn 
med svårigheter inom det  
auditiva området? 
Ett barn med auditiva svårigheter är ex-
tra beroende av en genomtänkt lugn mil-
jö, där obefogat ljud är bortsanerat. 
Hemma kan det handla om att radio och 
tv inte alltid står på. 

n För att utestänga onödiga ljud, till 
exempel vid läxläsning, kan hörselskydd 
vara till stor nytta. 

n I skolan kan man sätta möbeltassar 
under bänkar och stolar. För att minska 
på springet i klassrummet, bör varje sak 
ha sin uttänkta plats, till exempel penn-
vässaren som används av många elever 
under en lektion.

V

Här kan du få hjälp
n Habiliteringen ger stöd till barn 
med olika funktionsnedsättningar 
och deras familjer. I habiliteringstea-
met ingår bland annat läkare, sjuk-
gymnast, arbetsterapeut, logoped, 
psykolog, kurator och specialpeda-
gog. 
n Elevhälsoteamet på varje skola 
kan ge värdefull hjälp. Där finns 
skolpsykolog, skolsköterska, 
kurator, special lärare/specialpeda-
gog och ibland även andra experter.
n Specialpedagogiska skolmyndig-
heten, www.spsm.se, ger stöd och 
råd till personal som arbetar med 
personer med olika funktionsned-
sättningar.
n Hörselskadades riksförbund, 
www.hrf.se, har många bra tips för 
personer med någon form av 
hörselhandikapp. Ibland kan det 
hända att en elev har både en 
hörselnedsättning och en percep-
tionsstörning och då måste man ta 
hänsyn till båda.
n Dyslexiförbundet FMLS finns på 
www.fmls.nu

Utan störning. Comfort Focus är ett 
trådlöst digitalt system, där läraren har 
en mikrofon och eleven en mottagare, 
så att eleven inte behöver störas av 
ljud runt omkring. Foto:Comfort Audio.
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n Det finns även tekniska hjälpmedel. 
Ett sådant är Comfort Focus, www.com-
fortaudio.se, ett trådlöst digitalt system, 
där läraren har en mikrofon och eleven 
en mottagare. Lärarens röst går direkt in i 
örat på eleven, som inte behöver störas 
av ljud runt omkring.  

n Den visuella perceptionen handlar 
om hur vi tolkar våra synintryck. Vi ser 
och sen inser vi vad vi såg. Det handlar 
alltså inte om synförmågan i sig utan om 
själva tolkningen av det man sett.  Den 
visuella perceptionen påverkar bland an-
nat läs- och skrivförmågan och även ma-
tematikinlärningen. Det kan röra sig om 
hur man uppfattar bokstävernas och siff-
rornas  utseende, vilket håll de är vända 
åt, hur man uppfattar och förstår inne-
börden av exempelvis  21, 12 och talens 
inbördes ordning.

n Även för den visuella perceptionen 
kan man underlätta med en genomtänkt 
miljö utan störande intryck, både hemma 
och i skolan. Det kan vara bra med en 
”ren” vrå utan onödiga föremål och vägg-
dekorationer. En ren arbetsyta, med bara 
det framme, som behövs för den aktuella 
uppgiften, liksom var sak på sin plats i öv-
rigt, kan vara till hjälp. Lugn och behaglig 
färgsättning underlättar ytterligare.

n Vid all inlärning är det bra att an-
vända sig av flera inlärningskanaler och 
kombinera olika sinnesintryck. Det är 
därför som studieteknik är viktigt. Att ri-
ta tankekartor eller mindmaps, skriva 
stödord, upprepa tyst för sig själv är någ-
ra exempel.

n Ett bra tekniskt hjälpmedel är ett 
”talande tangentbord” som återger ett 
bokstavsljud för varje bokstavstangent 
som trycks ner.  Då får man ett extra stöd 
genom det man hör samtidigt som man 
ser bokstaven, dvs man kombinerar det 
auditiva och det visuella.

n Som vi nämnde tidigare är korttids-
minne/arbetsminne också viktigt för in-
lärningen. Det finns numera bra och in-
tressanta datorprogram, som tränar ar-
betsminnet, exempelvis RoboMemo och 
Minneslek.  

Utredning krävs
För att veta vad som gäller för din dotter, 
behöver en psykologutredning göras. I 
den utredningen görs olika tester och in-
formation från hemmiljön och skolan tas 
också till vara. Detta ska sedan ligga till 
grund för olika anpassningar i skolan så 
att din dotter kan få en optimal under-
visningssituation. Skolan har skyldighet 
att upprätta åtgärdsprogram där beho-
ven preciseras för varje elev. Det är vik-
tigt att åtgärdsprogrammen följs upp 
med jämna mellanrum.

Pia Wallenkrans, speciallärare och 
Gunilla Jaeger, psykolog, verksam-
hetschef Ågrenska.

Litteraturtips: 
Träna dina 
sinnen
Lär in
Tanketräning 
(Wallenkrans, 
Warne förlag)

Tel: 044-781 48 50
E-post: info@furubodaassistans.se

www.furubodaassistans.se

Närhet • Förtroende
Respekt

Ågrenskas ex-
perter Pia Wal-
lenkrans och 
Gunilla Jaeger 
ger svar på 
frågor om barn 
med sällsynta 
funktions hinder. 
Ågrenska är ett 
nationellt kom-
petenscentrum 
med en webb-
sida på www.
agrenska.se

Expertsvar

Pia Wallenkrans

Gunilla Jaeger
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Särskolan
Öppen famn

för elever på

sommarjobb

Bilanpassning

14 sidor med 

experternas tips

435 000 kronor

Mamman som kan få 

rekordstort skadestånd

Basketbragden

Vi träffar tjejerna som 

satte Sverige på 

basketkartan

Sören Olsson
Jag tror att 

livet vill mig väl

Kommunikation

Bilderna som gör

det roligt att träna

62 KR
inkl moms

DIN GUIDE TILL ALMEDALEN

15 sidor om mötesplatserna, seminarierna och bästa tipsen. Plus en 

unik enkät med ledarna för de politiska ungdomsförbunden.
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Vi är många olika organisationer och företag som medverkar i Almedalen 2010 och som tror på ett samhälle där alla behövs 

och alla får vara med. Tillsammans lyfter vi frågor som är viktiga för en framtid fylld av tillförsikt, ansvar och delaktighet.

i en annan del      av almedalenMed plats för alla

Almedalens 
unga politiska ledare 
om skolan, jobben 
och tillgäng ligheten.

– Hitta rätt i almedalen med Föräldrakrafts guide– vi för fram din fråga till polikerna– Blir vården för dyr för sällsynta diagnoser?
– Unga som vill ha svar före valet

Vi samarbetar  

”I en annan del av Almedalen”

vad vill Jytte?
Jytte Guteland, SSU, och övriga ledare för de politiska ungdomsförbunden medverkar i Föräldrakrafts utfrågningar.

1. Magnus Andersson, 
Centerns ungdomsförbund  2. Jytte Guteland, SSU 3. Charlie Weimers, Kristdemokratiska Ungdomsför bundet  4. Adam Cwejman, Liberala ungdomsförbundet 5. Ida Gabrielsson, Ung vänster  6. Niklas Wykman, Moderata ungdomsförbundet 7. Maria Ferm, Grön ungdom

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

musikalen som ska få politikerna att 
vakna
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GLADE PÄR KAN

FÅ EN OSCAR
Från Hudiksvall till Broadway. 

Nu gör Glada Hudik-teatern film. 

Vi träffar Pär Johansson. 

SÄRSKOLANS ELEVER TAR EMOT I ALMEDALEN GUIDE: IDROTT

Nu även som ljudtidning!
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Läger 2010
på Mättinge

Musik- och dramaläger 28 juni–5 juli
Friluftsläger 7–14 juli

Äventyrsläger med segling 24 juli–1 aug
Läger för äldre ungdomar 

8–16 augusti

www.mattinge.se

� Du har väl 
inte missat 
Föräldrakrafts 
digitala nyhets-
brev? Du får det 
varje vecka via 
mejl och det är helt gratis! 

Beställ på foraldrakraft.se eller mejla 

till info@faktapress.se

SYNS DU INTE SÅ FINNS DU INTE.
PÅ TORGET SYNS DU TILL LÅG KOSTNAD
I EN UPPLAGA PÅ ÖVER 30 000 EX 
Modulannons, 1 modul, 92 x 61 mm: 4 250 kr.
2 moduler, 92 x 130 mm: 7 125 kr.
3 moduler, 92 x 183 mm: 10 000 kr.
4 moduler, 190 x 130 mm: 12 750 kr. 
(Priser exkl moms.) 
Beställ din modulannons genom ett mejl till 
frida-louise@faktapress.se eller genom att ringa till 
Frida-Louise-Vikman på 08-4100 5637.

PERSONLIG ASSISTANS 
PÅ DINA VILLKOR
Hos oss får du vara med och välja dina 
personliga assistenter. Personer du trivs med 
och som hjälper dig med det du önskar, på 
det sätt du vill och när det bäst passar dig. 

www.a-assistans.se

Nya Habbalo på CD!
Nya Habbalo-CD – teckensidor för 
utskrift från pdf-� l, ca 840 sidor 
1 580 uppslagsord. 
Pris: 600:- + moms

Nyhet! 

Barbro Magnusson, leg logoped, Tel/fax 0417-511 575 

www.bam-sprakteknik.se
Läs om fler produkter på:
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Maj
20-21 maj 2010
RBU-konferens om tillgänglighet. 
Visby. www.rbu.se

21 maj 2010
Föräldrakraft nr 3 utkommer.

21-23 maj 2010
Kontaktnätet HydroChat om hydro-
cefalus har konferens i Ugglarp. 
www.hydrocefalus.com

25-26 maj 2010
Hjälpmedelsmässa i Norr. 
Nordichallen (ishallen) i Sundsvall.

27 maj 2010
Hjälpmedelsmässa i Norr. 
Hjälpmedelscentrum Norr i Umeå.

29 maj 2010
Marschen för tillgänglighet. www.
marschen.se

Juni
2-3 juni 2010
Hjultorget. Kista. www.hjultorget.nu

2-3 juni 2010
Västsvenska 
Kommunikationskarnevalen. 
www.goteborg.se/dalheimershus

11 juni 2010
Temadag om Aspergers syndrom.
Lund. www.solhagagruppen.se

19 juni 2010
Svenska Ungdomsspelen i friidrott i 
Karlstad.

Juli
4-10 juli 2010
Föräldrakraft i Almedalen, Visby, 
under politikerveckan (se vår guide 
till Almedalen på annan plats i detta 
nummer).

10 juli 2010
Share Music on Stage. Piteå 
Konserthus. www.sharemusic.se

Augusti
13 augusti 2010
Föräldrakraft nr 4, 2010 utkommer.

21 augusti 2010
Lekens Dag hos Föreningen 
Furuboda. Upplevelsedag för alla 
barn och unga men främst för 
familjer med barn med funktions-
nedsättning. www.furuboda.se

28 augusti 2010
Lekens Dag hos Ågrenska på Lilla 
Amundön utanför Göteborg. En dag 
rik på upplevelser och skoj. www.
agrenska.se

September
13-15 september 2010
RBU-konferens om flerfunktionshin-
der. Borås. www.rbu.se

29-30 september 2010
Hjälpmedel Öresund. Malmö.
www.rorelsefrihet.se

Missa inte...
Mässor, konferenser och andra aktiviteter 
av intresse för dig som läsare av Föräldrakraft.

Kalendariet finns även på www.foraldrakraft.se. Där uppdaterar vi löpande infor-
mationen, så att du alltid hittar aktuella evenemang.

KALENDARIET

Förstärk din medverkan 
med en mindre 

annons!

Vår framgång ligger i att hålla samman och 
med en röst tala om det som är gemensamt 
för sällsynta diagnoser. 

Det är ett viktigt budskap som jag framhöll vid 
förbundets årsmöte den 24 april. Ett lyckat 
årsmöte som tydligt visade att det finns 
entusiasm och sammanhållning i förbundet. 
Jag omvaldes till förbundsordförande för två 
år, vilket jag är mycket glad och tacksam för.

På mötet diskuterade vi verksamheten, vår 
planering samt vilka politiker, myndigheter och 
övriga organisationer som det är betydelsefullt 
för oss att påverka. 

En viktig aktivitet är vårt seminarium i 
Almedalen den 8 juli, tillsammans med våra 
samarbetspartner Ågrenska och Föräldrakraft. 
Vi kommer att nätverka och mingla, både på 
plats och via sociala medier som Facebook, 
träffa beslutsfattare och andra nyckelpersoner.

I april hade jag och vår projektledare Maria 
Gardsäter ett möte med allianspartiernas 
ledamöter i Riksdagens socialutskott. Vi 
redogjorde för vår syn på vården för sällsynta 
diagnoser. Socialutskottet är positivt inställda. 
Där har vi vänner som exempelvis Barbro 
Westerholm (fp). Men även om det där finns en 
välvilja, så är det långt från ord till handling. 

Att mycket återstår att göra framkom 

påtagligt på ett seminarium 
som tidningen Dagens Medicin 
anordnade den 25 mars. Temat 
var ”Sällsynta sjukdomar – 
strategier för bot och bättring”. 
I programmet framhölls att 
Sverige behöver åtgärda en rad 
brister när det gäller vård och 
behandling av patienter med 
sällsynta sjukdomar. 
Sjukvården måste finna 
lösningar för att säkerställa 
EU:s rekommendation, från juni 2009, att 
patienter som har sällsynta sjukdomar får 
tillgång till vård och behandling av hög kvalitet. 

Jonas Karnström presenterade upplägget av 
Socialstyrelsens utredning ”Organisationen av 
resurser för personer med ovanliga diagno-
ser”. Eftersom utredningen, som skulle ha varit 
klar i februari, blivit försenad kunde han dock 
inte säga något om resultatet. Bakgrunden är 
införandet av rikssjukvård för några år sedan, 
då det sades att vården av sällsynta diagnoser 
skulle uppmärksammas särskilt, samt något 
som Riksförbundet Sällsynta diagnoser alltid 
påtalat: Ta ett samlat grepp kring sällsynta 
diagnoser!

Mycket av seminariediskussionerna 
handlade om tillgänglighet till särläkemedel, 

läkemedel för sällsynta 
diagnoser. Särläkemedel 
blev högaktuellt i början av 
året. Orsaken var ett beslut 
från Tandvårds- och 
Läkemedelsförmånsverket 
(TLV) om att läkemedlet 
Kuvan för den sällsynta 
diagnosen PKU inte skulle 
ingå i högkostnadsskyd-
det. Vid nationella 
medicinska center skapas 

kompetens för att göra väl underbyggda 
bedömningar om särläkemedel, ur ett 
helhetsperspektiv.

Följ vår verksamhet! Titta gärna på vår 
hemsida och bli medlem i vår grupp på 
Facebook. Ange ”sällsynta diagnoser” som 
sökord. 

Elisabeth Wallenius
Förbundsordförande

Årsmötet avklarat, Almedalen nästa

� Läs mera om Riksförbundet Sällsynta 
diagnoser på www.sallsyntadiagnoser.se

Riksförbundet Sällsynta diagnoser
Box 1386, 172 27 Sundbyberg
Telefon 08-764 49 99

Förbundets 90-konto är 90 01 56-1

Information från Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Medverkan i Almedalen ökar våra 
chanser att synas i media. Här in-
tervjuas förbundets ordförande av 
en tv-reporter.
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Dagar fulla av skoj. Under augusti 
anordnas ”Lekens dag” både hos 
föreningen Furuboda och hos 
Ågrenska. Bilden från 2009 års 
lekdag hos Furuboda.

Det är kostnadsfritt att 

medverka i kalendariet 

med kortfattad infor

mation, men det är 

också möjligt att köpa 

en mindre modul

annons (storlek 50 

x 25 mm) på denna 

sida. För annonsering 

i kalendariet, kontakta 

FridaLouise Vikman 

på fridalouise@fakta

press.se eller telefon 

084100 5637.

Här kan du informera om 
möjligheten att söka bidrag hos 
fonder och stiftelser. Rubrik och 
text på upp till 500 tecken 
inklusive mellanslag kostar 
1 500 kr exkl moms per 
införande.

 Att söka hos 

Fonder & Stiftelser

29 september-1 oktober 2010
Ett Bra Liv. www.ettbraliv.com

Oktober
13-14 oktober 2010
ID-dagarna i Nacka Strand.

15 oktober 2010
Föräldrakraft nr 5, 2010 utkommer.

22-23 oktober 2010
Dysleximässa i Västerås. www.fmls.
nu

November
12-14 november 2010
Nordisk CP-konferens i Göteborg, 
anordnad av RBU. www.rbu.se
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Vår framgång ligger i att hålla samman och 
med en röst tala om det som är gemensamt 
för sällsynta diagnoser. 

Det är ett viktigt budskap som jag framhöll vid 
förbundets årsmöte den 24 april. Ett lyckat 
årsmöte som tydligt visade att det finns 
entusiasm och sammanhållning i förbundet. 
Jag omvaldes till förbundsordförande för två 
år, vilket jag är mycket glad och tacksam för.

På mötet diskuterade vi verksamheten, vår 
planering samt vilka politiker, myndigheter och 
övriga organisationer som det är betydelsefullt 
för oss att påverka. 

En viktig aktivitet är vårt seminarium i 
Almedalen den 8 juli, tillsammans med våra 
samarbetspartner Ågrenska och Föräldrakraft. 
Vi kommer att nätverka och mingla, både på 
plats och via sociala medier som Facebook, 
träffa beslutsfattare och andra nyckelpersoner.

I april hade jag och vår projektledare Maria 
Gardsäter ett möte med allianspartiernas 
ledamöter i Riksdagens socialutskott. Vi 
redogjorde för vår syn på vården för sällsynta 
diagnoser. Socialutskottet är positivt inställda. 
Där har vi vänner som exempelvis Barbro 
Westerholm (fp). Men även om det där finns en 
välvilja, så är det långt från ord till handling. 

Att mycket återstår att göra framkom 

påtagligt på ett seminarium 
som tidningen Dagens Medicin 
anordnade den 25 mars. Temat 
var ”Sällsynta sjukdomar – 
strategier för bot och bättring”. 
I programmet framhölls att 
Sverige behöver åtgärda en rad 
brister när det gäller vård och 
behandling av patienter med 
sällsynta sjukdomar. 
Sjukvården måste finna 
lösningar för att säkerställa 
EU:s rekommendation, från juni 2009, att 
patienter som har sällsynta sjukdomar får 
tillgång till vård och behandling av hög kvalitet. 

Jonas Karnström presenterade upplägget av 
Socialstyrelsens utredning ”Organisationen av 
resurser för personer med ovanliga diagno-
ser”. Eftersom utredningen, som skulle ha varit 
klar i februari, blivit försenad kunde han dock 
inte säga något om resultatet. Bakgrunden är 
införandet av rikssjukvård för några år sedan, 
då det sades att vården av sällsynta diagnoser 
skulle uppmärksammas särskilt, samt något 
som Riksförbundet Sällsynta diagnoser alltid 
påtalat: Ta ett samlat grepp kring sällsynta 
diagnoser!

Mycket av seminariediskussionerna 
handlade om tillgänglighet till särläkemedel, 

läkemedel för sällsynta 
diagnoser. Särläkemedel 
blev högaktuellt i början av 
året. Orsaken var ett beslut 
från Tandvårds- och 
Läkemedelsförmånsverket 
(TLV) om att läkemedlet 
Kuvan för den sällsynta 
diagnosen PKU inte skulle 
ingå i högkostnadsskyd-
det. Vid nationella 
medicinska center skapas 

kompetens för att göra väl underbyggda 
bedömningar om särläkemedel, ur ett 
helhetsperspektiv.

Följ vår verksamhet! Titta gärna på vår 
hemsida och bli medlem i vår grupp på 
Facebook. Ange ”sällsynta diagnoser” som 
sökord. 

Elisabeth Wallenius
Förbundsordförande

Årsmötet avklarat, Almedalen nästa

� Läs mera om Riksförbundet Sällsynta 
diagnoser på www.sallsyntadiagnoser.se

Riksförbundet Sällsynta diagnoser
Box 1386, 172 27 Sundbyberg
Telefon 08-764 49 99

Förbundets 90-konto är 90 01 56-1

Information från Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Medverkan i Almedalen ökar våra 
chanser att synas i media. Här in-
tervjuas förbundets ordförande av 
en tv-reporter.

sällsynta fk 1003.indd   50 2010-04-29   15.04Afasiförbundet i Sverige
Astma- och Allergiförbundet
Blodcancerförbundet
Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation
De Handikappades Riksförbund
Elöverkänsligas Riksförbund
Förbundet Blödarsjuka i Sverige
Förbundet Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter
Föreningen Sveriges Dövblinda
Hiv-Sverige
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Hjärtebarnsföreningen
Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund
Hörselskadades Riksförbund
ILCO, Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade
Neurologiskt Handikappades Riksförbund
Njurförbundet
ParkinsonFörbundet
Primär Immunbrist Organisation
Prostatacancerförbundet
Psoriasisförbundet
Reumatikerförbundet
Riksförbundet Attention
Riksförbundet Cystisk Fibros
Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn
Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade
Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar  
och Vuxna
Riksföreningen Autism
Riksförbundet Sällsynta diagnoser
Schizofreniförbundet
STROKE- Riksförbundet
Svenska Celiakiförbundet
Svenska Diabetesförbundet
Svenska Epilepsiförbundet
Svenska Laryngförbundet
Svenska OCD-förbundet Ananke
Sveriges Dövas Riksförbund
Sveriges Fibromyalgiförbund
Sveriges Stamningsföreningars Riksförbund
Tandvårdsskadeförbundet

Vi har mycket gemensamt
Handikappförbunden består av 43 handikappförbund med en halv miljon 
medlemmar. Många av våra medlemsförbund arbetar med barn- och 
familjefrågor. Det kan till exempel gälla barns rätt till en likvärdig sjuk-
vård och skola. Vi har samlat våra skolfrågor i en gemensam plattform: 
”En sån här skola vill vi ha”. 

Handikappförbundens samarbetsorgan är handikapprörelsens samlade 
röst mot regering, riksdag, centrala myndigheter 
och organisationer. 

Läs mer om våra förbund på www.hso.se
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Krönika

tt år har passerat, sedan 
vår son lämnade oss. Den 
inplanerade resan över 
jul till Sunwings nya 
resort i Bang Tao, 
Thailand, ställdes in. Den 

var ju skräddarsydd efter dig, Tommy. 
Istället begav vi oss till staden där du 
föddes – Sydney, Australien.

Vi träffade din hjärtläkare och neuro-
log, gick genom sjukhuskorridorerna och 
mindes. Sjukhuset som bara låg ett par 
minuter från vår dåvarande lägenhet i 
Bronte. När jag tittar tillbaka, blir jag 
lycklig och varm inombords. Trots att jag 
rationellt vet hur extremt tufft det var. Jag 
vet nu, det jag inte förstod då. Du gav oss 
nyckeln till livets gåta, närheten till livet 
självt.

Efter vårt besök i sjukhusets sterila värld 
begav vi oss till Bronte strand. Solen stod 
högt på himlen, det var vindstilla, men 
havet slet in på stranden. Vi mindes hur 
lycklig du blev när du fick känna vinden 
och havet i ansiktet. Hur du fäktade med 
armarna och skrattade, nästan hysteriskt.

Vågorna påminde mig om dagen då 
livet vände för mig, för så många år sedan. 
Kronisk sömnlöshet, konstanta akuta 
situationer, avsaknad av normala sociala 
möten, avgrundslös oro över att förlora 
dig, blev till slut för mycket. Min hjärna 
arbetade febrilt, första tiden, med att 
normalisera dig, vårt liv, vår framtid. Jag 
förutsatte att så snart läkarna ”gjort sitt”, 
så skulle du bli ”normaliserad”.

Jag inser nu att jag försökte, konstant, 
uppehålla en fasad av att vi orkade, att vi 
hanterade situationen, kanske i ett försök 
att övertala mig själv. All energi som gick 
åt till att just normalisera, drog mig 
stadigt mot botten.

Under en av våra promenader längs 
stranden, när du var arton månader ung, 
förstod jag. När jag såg hur lätt surfarna 
gled in mot stranden stående på sina 

brädor, insåg jag att jag gjorde precis 
tvärtom, all min energi gick åt till att 
simma mot vågorna, ut till havs. Jag insåg 
att jag måste ge upp, eller, som det heter 
på engelska ”give in” till vår nya livssitua-
tion, acceptera den fullt ut.

Jag förstod att valet jag gjorde i mitt 
hjärta den dagen du föddes, att alltid älska 
och skydda dig, måste göras på ett 
medvetet plan. Jag insåg att om jag 
medvetet valde dig och allt vad du 
innebar (som jag ju redan gjort i mitt 
hjärta) så kunde jag börja följa vågen och 
livet skulle bli lättare. Svårt, men lättare.

Även efter din död, fortsätter du att 
lära mig om livet, om vad det är att vara 
människa. Under ditt liv, blev det bland 
annat tydligt, vilka av de människor vi 
träffade på som bar på en varm kärna, en 
medmänsklighet och ett icke fördöman-
de. Jag brukade skoja och säga att du 
hjälpte oss att skilja agnarna från vetet. 
Genom ditt liv kom vi kontakt med 
många fantastiska människor.

Nu upptäcker jag ytterligare en ovärder-
lig mänsklig egenskap, som en liten skara 
bär på, omkring oss. Vackert mod. Det 
krävs mod att ta ditt namn och ditt minne 
i munnen, att benämna det som varit. 
Men de som vågat och vågar, stannar för 
evigt i mitt hjärta.

Tiden läker inte mina sår. Den som 
myntade begreppet syftade inte på 
bortgången av en nära. Halvvägs genom 
året kapitulerar jag inför sorgen, jag ger 
upp. Jag tvingas välja livet. Jag stänger till 
om min sorg, skapar ett rum inom mig 
och, när jag orkar, öppnar jag kistlocket 
och umgås med dig en stund.

Jag bestämmer att jag får vara ledsen, 
resten av mitt liv. Genom att tillåta sorgen, 
startar även firandet av ditt stora, fantas-
tiska liv.

Linda Forshaw
Driver företaget TomTom – creating beauty
www.tomtomsweden.se

Du forTsäTTer aTT 
lära mig om liveT

Även efter din död fortsätter du att lära 
mig vad det är att vara människa, skriver 
Linda Forshaw.

E
”Jag upptäcker ytter-
ligare en ovärderlig 
mänsklig egenskap. 
Vackert mod.”

Linda Forshaws son Tommy avled 
den 1 mars 2009 till följd av blödningar  
i hjärnan efter en akut operation. Fler 
krönikor av Linda Forshaw kan läsas på 
foraldrakraft.se

Linda Forshaw
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MALLKrönika

Misa – arbetar främst med daglig verksamhet och har unikt goda 
resultat i att slussa personer med funktionshinder ut i arbetslivet.

Arbetsinriktade utbildningar för dig med 
Aspergers syndrom under hösten 2010

Misa erbjuder unika kurser för 
dig med Aspergers syndrom. 
Du får 10 veckors teori och 10 
veckors praktik på ett företag. 
Kurserna är skräddarsydda för 
dig med Aspergers syndrom 
och vi på Misa handleder dig 
under hela perioden. Målet är 
att öka dina möjligheter att få 
ett riktigt jobb.

Kurs i databashantering
Under kursen lär du dig att 
förstå hur en databas är 
uppbyggd och hur den ska 
administreras. Du lär dig att 
använda SQL samt att förstå 
skillnaderna mellan olika typer 
av databaser såsom MySQL, 
MS SQL  och Oracle. En för-
djupning kommer att göras 
i någon av dessa databaser.

Kurs i ekonomi
Under kursen får du kunskaper 
som innebär att du kan arbeta 
som ekonomiassistent. Du 
kommer bland annat att få 
grundläggande kunskaper om 
bokföring, löne- och faktura-
hantering samt momshantering. 
Du kommer även att få bekanta 
dig med de vanligaste systemen 
inom områdena.

Utbildningarna sker inom ramen för daglig verksamhet. 

Läs mer på www.misa.se eller ring 08-714 33 30 alternativt 

maila en intresseanmälan till arc@misa.se

Sista anmälningsdag den 31 augusti 2010. 
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Returadress: 
FaktaPress AB
Backebogatan 3
129 40  Hägersten

B-POSTTIDNING

adressutrymme 155 mm x minst 25 mm

telefon 08-505 23 500, www.frosunda.se

• Personlig assistans till barn, ungdomar, vuxna 
• Rikstäckande verksamhet
• Garanterar kundens assistans
• Utbildar, utvecklar och arbetsleder personliga assistenter 
• Lärorika och stimulerande aktiviteter 
• Totalt och professionellt arbetsgivaransvar

Personlig assistans för 
högsta livskvalitet.
Oavsett.

För att erbjuda våra kunder högsta livskvalitet har vi ett viktigt mål; att ständigt bli bättre.  
Som ett av få företag inom personlig assistans har Frösunda nyligen blivit kvalitetscertifierade 
enligt ISO 9001:2008. Det gör valet för dig som kund ännu tryggare.
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