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Hemförsäkring - HemExtra
• En trygg försäkring för dig som bor i gruppbostad.

• Försäkringsbelopp på upp till 400 000 kr.

• Täcker stöld även om du glömt att låsa dörren till ditt boende 
eller lånat ut nyckeln.

• Elrullstolar och andra hjälpmedel ingår.

• Reseförsäkring ingår.

• Extra låg självrisk (300 kr) på glasögon och hörapparat.

Olycksfallsförsäkring
• En bra försäkring som ersätter medicinsk invaliditet med upp till 

300 000 eller 600 000 kr.

• Ersätter kostnader för vård av läkare eller tandläkare samt resor och 
kostnader vid sjukhusvistelse.

• Krishjälp ges av psykolog om du drabbas av akut psykisk kris på 
grund av olycksfallsskada, nära anhörigs död samt rån eller överfall.

• Ingen självrisk

• Ersättning vid dödsfall på grund av olycksfall med 50 000 kr.

Hem och Villa/hem
• Låga självrisker!

• Endast 300 kr självrisk på syn- och hörselskadehjälpmedel 
(t.ex. glasögon, hörapparat).

• Reseförsäkringen gäller i hela världen under 45 dagar.

• Handikapphjälpmedel (t.ex. rullstol, elrullstol) är försäkrade för 
upp till 100 000 kr.

• Ersätter även stöld ur olåst bostad eller om stölden genomförts 
av någon som med tillåtelse innehar nyckel.

• Tilläggsförsäkringen Resextra (inkl. Avbeställningsskydd, 
Ersättningsresa, Försening) gäller även för familjemedlemmar 
bosatta på annan adress.

Bilförsäkring
• Låga självrisker!

• Endast 200 kr självrisk vid reparation av glasruta och fri lånebil vid 
byte av glasruta.

• Vi försäkrar handikappanpassade bilar (anpassad för upp till 
100 000 kr) utan premiepåslag.

• Allriskförsäkring för plötsliga invändiga kupéskador ingår om du 
har halv- eller helförsäkring.

• Du behöver inte betala någon självrisk vid kollision med djur om du 
har helförsäkring.

• Förmånliga tilläggsförsäkringar; Hyrbil, Vägassistans samt 
Olycksfall och Krishjälp.

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkringsbolag ab org.nr. 1614120-3 med säte i Helsingfors (adress till huvudkontoret är Ängsporten 4, 02200 Esbo, Finland), som i Sverige representeras av BeSure Försäkring Sverige AB org.nr. 556807-9056.
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För mer information, ring 08-508 866 88 
eller besök oss på www.unikforsakring.se

Unika försäkringar 
för unika personer!

Nu utökar vi även med 
försäkringar för alla!

Olycksfallsförsäkring

• Rättskyddet gäller för tvister/överklaganden i förvaltnings-domstolarna rörande beslut om LSS*.• Försäkringen ersätter tvister avseende beslut om LSS med upp till 10 ombudstimmar per år och försäkrad.

Nu utökar virättsskyddet i allavåra hemförsäkringar!

(gäller från 1 februari)
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För mer information, ring 08-508 866 88 
eller besök oss på www.unikforsakring.se

Unika försäkringar 
för unika personer!

Nu utökar vi även med 
försäkringar för alla!

Nu utökar virättsskyddet i allavåra hemförsäkringar!

Vi vänder oss till 
personer med vanliga behov 
som ska mötas 
med särskilda insatser
träffa särnmark i visby hamn under almedalsveckan 2011!

SärnmarkS monter: Du finner vår monter centralt placerad i hamnen vid restaurang 
Hamnplan 5. 

Segla med Handicat: För dig som är funktionshindrad har vi bjudit in Handicat, norra 
Europas största handikappanpassade katamaran. Hon ligger förankrad i gästhamnen ett 
stenkast från montern redo att segla med våra gäster. Vi kommer segla måndag till fredag, 
förmiddag som eftermiddag, i den mån väder och vind tillåter (ca 2 timmar per seglats).

träffa HandicatS Skeppare: Måndag den 4 juli kommer Handicats skeppare  
Olle Hanssen hålla ett föredrag på Särmarks Visbykontor som ligger mitt på Östercentrum 
(Österväg 12 med ingång från Åhlensparkeringen ovanför Din sko). Vill du veta mer om  
katamaranen är du välkommen att lyssna.

mingla med oSS: Torsdag den 7 juli har vi mingel på restaurang Trossen mitt emot  
hamnen. Vi bjuder på mat, dryck och trevligt sällskap. 

SärnmarkS internetcafÉ: Under Almedalsveckan håller vi vårt internetcafé öppet på 
Visby kontoret. Måndag till fredag 10.00–16.00. Passa på att utnyttja värdekupongen nedan. 
Vi bjuder på kaffe och kaka. 

intreSSeanmälan: Vill du få information om Särnmark, segla med Handicat eller gästa 
vårt mingel? Anmäl då ditt intresse redan nu på sarnmark.se. Naturligtvis kan du också  
kontakta oss i montern eller på Visbykontoret under Almedalsveckan.

Värdekupong gäller 30 minuters fri surf, kaffe och kaka. Särnmarks internetcafé Österväg 12. 
Gäller från 2011-07-04 till 2011-07-08.                              tel: 0498-66 09 00

Hos oss får du personlig assistans 
som du vill ha den – sedan 1992
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I detta nummer:

FOTO OMSLAG: ANDERS WIKLUND, SCANPIX

De Gabrijella Gjerde en av fl era unga tjejeri Göteborgs-
klubben Grunden Bois. I övriga delar av landet är det säm-
re ställt med rekryteringen av barn och ungdomar med 
intellektuella funktionsnedsättningar. Följ med oss på 
jakten efter Grunden Bois framgångskoncept.

Därför lyckas 
Grunden Bois

78
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”

Hitta rätt kollo 
eller läger i 
KOLLOGUIDEN 
foraldrakraft.se

Läs Föräldrakraft 
på iPad eller din 

dator eller lyssna 
i mp3-spelaren!

Läs mer om 
Kronprin-
sessan 
Victorias 
engemang 
för barn med 
funktionsned-
sättningar på 
foraldrakraft.
se/topics/
kungligheter

Idag förstår 
jag innebör-
den av att 
se och upp-
fylla andras 
behov och 
har därmed 
skaffat mig 
en god 
chans att 
lyckas, inte 
bara med 
mitt företag 
utan även i 
privata rela-
tioner.

Håkan 
Svensson 
driver företaget Hkan! 
Sjukgymnastik i Tierp

>> Kungliga nyheter:
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et är känt sedan länge att föräldrar som har 
barn i behov av särskilt stöd måste lägga 
massor av tid och energi på att hålla kontakt 
med myndigheter, vårdgivare och så vidare. 
Organisationer som RBU har länge krävt 
åtgärder. Ropen på samordning har dock inte 

gett några verkliga förbättringar hittills. Många tycker att 
samordningen till och med har försämrats.

Nu har Riksrevisionen kommit fram till ungefär samma 
slutsatser som föräldrar och handikapporganisationer. När 
föräldrar själva tvingas samordna allt blir uppgiften ofta så 
tung att det leder till sjukskrivning och arbetslöshet. 

Visst har det satsats på att underlätta för familjerna. Men 
problemen finns kvar. Ingen myndighet anser sig vara ansvarig 
för samordningen. Och ingen har en helhetsbild. Ingen annan 
än föräldrarna, eller enskilda handläggare med ett engage-
mang utöver det vanliga.

Varför har inget hänt, trots alla propåer om 
att utse särskilda samordnare? 

Riksrevisionen antyder att det finns ett 
motstånd hos berörda organisationer. 
Nu måste förslaget ändå förverkligas, i 
och med att Riksrevisionen lägger kraft 

bakom det.  

Grunden Bois – vilket fint exempel 
på att verksamheter kan få stöd 
med minimal byråkrati, om bara 
viljan finns. Läs mer på sid 78-83.  

Missa inte vår satsning i Almedalen i 
juli, till exempel vårt stora seminari-

um om vägen till arbete och minglet 
den 5 juli i Länsstyrelsens trädgård, 
mitt i Visby. Trevlig sommar! +

Ledaren: Revisorn som 
ger slitna föräldrar rätt

D

Valter Bengtsson, 
ansvarig utgivare
valter.bengtsson@
faktapress.se

Föräldrakrafts referensgrupp ger redaktionen råd och expertis.

Anders 
Olau son, 
ordförande 
Euro  pean 
 Patients’ 
Forum

Janne Wall-
gren, chef 
patient-
kontakter, 
Astrazeneca

Ingrid Burman, 
ordförande, 
Handikapp-
förbunden HSO

Cecilia 
Kennerfalk, 
avdelnings -
chef LIF

Agnetha 
Mbuyamba, 
v ord förande
Lika Unika

Turid 
Apelgårdh, 
Sveriges 
Kristna Råd, 
funktionshin-
derfrågor

Jan Grönlund, 
direktör, 
Hjälpmedels-
institutet

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

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

Robert 
Hejdenberg, 
vd Ågrenska

)) VARFÖR HAR INGET HÄNT, TROTS 
ALLA FÖRSLAG OM SAMORDNARE?
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En fung
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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
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www.kompisassistans.se
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Här finns kunskap 
På Socialstyrelsens webbplats hittar du en omfattande kunskaps-
databas om ovanliga diagnoser. Du kan också kontakta oss på 
Informationscentrum för ovanliga diagnoser vid Göteborgs 
universitet. Vi ansvarar för arbetet med Socialstyrelsens databas 
och är en nationell resurs för alla som söker information om 
ovanliga diagnoser.

Ovanliga diagnoser är sjukdomar som finns hos högst hundra personer per 
miljon invånare och som leder till omfattande funktionshinder. Databasen inne-
håller beskrivningar av närmare 300 diagnoser, och nya tillkommer kontinuerligt. 
Texterna utarbetas i samarbete med medicinska specialister och handikapp-
organisationer. De faktagranskas av en särskild expertgrupp och uppdateras 
regelbundet.

www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser  
ovanligadiagnoser@gu.se   
031-786 55 90
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et finns ett språk som är 
näst intill bortglömt. Ett 
språk som är universellt. 
Som kan förmedlas över 
alla gränser. Som inte 
heller behöver några 

lexikon eller översättningar. 
Det är känslans språk. 
Att lära sig italienska, turkiska, 

mandarin eller swahili kräver lång tid av 
noggranna studier.

Men känslornas språk kan förmedlas 
av nyfödda bebisar oavsett vilket land 
man är född i eller vilken kultur man till-
hör.

Jag är övertygad om att om man lär sig 
förstå känslor så kan man förstå hela 
världen. Inte bara människor, utan även 
djur, växter och hela vår existens. 

Om man tillåter sig att leka lite med 
tanken att man skulle införa ett univer-
sellt språk som alla människor på jorden 
skulle kunna använda sig av, så skulle det 
kunna vara känslornas språk.

Det är ett språk som inte har tillkom-
mit i skallen. Det kommer från hjärtat.

Jag tycker att det känns som en 
kittlande idé, även om den sannolikt inte 
skulle kunna genomföras ännu på ett 
antal generationer.

Genom åren med vår annorlunda prins 
har vi ofta fått anstränga oss för att förstå 
hans språk som inte alltid har varit så 
enkelt att tolka. Ord som för honom har 
varit hur tydliga som helst har kunnat 
tolkas av oss ”normalstörda” som rena 
rama rappakaljan. 

Det har även medfört en hel del 
komiska situationer.

Som när han lekte agent och vi trodde 
att han föreställde James Bond, och han 
ilsket menade att han faktiskt föreställde 
Per Forsman. 

Vi andra i familjen undrade vad det 
var för nåt häftigt med att heta Per 
Forsman, innan vi till slut kom på att 
han hade menat Pierce Brosnan.

Eller när han en dag hade funderingar 
över alla dessa hemska flyktingbananer. 
Jag undrade länge vad det var för sorts 
bananer som var på flykt, varför de 
flydde och varför han ansåg att de var så 
hemska. Efter någon stund kom jag på 
att han menade fläckiga bananer. 

Den typen av missförstånd är vardag 
för oss i vår familj.

Och vi har lärt oss att hantera det med 
värme och humor istället för att se det 
som endast ett språkligt hinder i tillva-
ron.

Men när samtalsämnena har varit 
angelägna och seriösa, så är det en helt 
annan sak. När man behöver prata om 
allvarliga saker, så är det inte lika enkelt 
att ta det med ett skratt och gissa vilt vad 
det är vår prins försöker säga.

Genom åren har vi upptäckt att det 
finns ett sätt att förstå honom och 
andra människor med liknande pro-
blem. Det handlar om att koppla bort 
det analyserande lyssnandet och låta 
hörseln få ledas genom hjärtat istället. 

Att låta känslorna tolka det som vill bli 
förmedlat.

Och märkligt nog så har det visat sig 
att det är det absolut bästa sättet att både 
förstå och bli förstådd av andra.

Att låta lyssnandet och orden få 
existera i en tillåtande atmosfär är som 
ett sorts mirakel. Känslan förmedlas 
ständigt mellan oss människor. Det 
gäller bara att våga vara öppen för att 
kommunicera bortom begränsade 
resurser. Ibland är det ordlösa stäm-
ningar som behöver ventileras. 
Känslorna behöver inte följa en logik 
eller en förutsedd mall. Känslor kan 
explodera i alla tänkbara riktningar. 
Rädsla, ilska, sorg eller glädje. Alla är 
lika viktiga och fyller sitt syfte i olika 
sammanhang. 

Jag anser att alla vi som lever nära 
människor med begränsad förmåga att 
förmedla sig, är viktiga tolkar till det 
glömda och gudomliga språket som vi 
alla besitter. 

En del människor kanske har glömt 
bort språket. Men alla bär det inom sig. 
Det krävs bara en liten ansträngning. Att 
återigen börja lyssna med känslorna.

Och kanske kan du plötsligt höra vad 
naturen, djuren och alla dina medmän-
niskor säger i det ordlösa språket.

Sen är ju frågan om vi verkligen vill 
höra vad de säger. Men det är en helt 
annan fråga... Lycka till!

Sören Olsson

DET GLÖMDA SPRÅKET

Nummer 4, 2011 (augusti). 
Utgivningsdag 12 augusti 2011.
Hjälpmedel för skola och arbete.
Inför ID-dagarna och Hjälpmedel 
Öresund.
Datorer & IT.
Boktips

Nummer 5, 2011 (oktober). 
Utgivningsdag 14 oktober 2011.   
Förlust & sorg.
Arbete & daglig verksamhet.
Fritid/socialt umgänge.

Nummer 6, 2011 
(december). 
Utgivningsdag 9 december 2011.
Skola.
Flerfunktionshinder.
Juridik/rättigheter.

”Alla bär det inom sig.”

Hjälpmedel för skola & arbete är 
temat för en stor del av Föräldrakrafts 
augustinummer. Nummer 4/2011 
utkommer den 12 augusti, och hjälper 
dig att få en lyckad start på hösten, 
oavsett om det gäller skola eller 
arbete. Glöm inte att materialdag för 
annonser till nr 4 är redan 22 juni 
2011.

Så här ser vår temaplan ut för 
kommande utgåvor under 2011. 
Hör gärna av dig med synpunkter 
och tips på info@ faktapress.se 
– vi läser alla mejl!  

Teman på gång

D

Sören Olsson

Missa inte Assistansguiden 
på foraldrakraft.se

Läs om 
idrottsklubben 
som vet att den 
gör nytta
Idrott, sidorna 78-83
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Hitta rätt med Föräldrakrafts 
FICKGUIDE till Almedalen 
Lagom till politikerveckan i Almedalen den 3-10 juli 
publicerar Föräldrakraft en egen fickguide till de 
viktigaste seminarierna, utfrågningarna och övriga 
evenemang. Fickguiden delas ut på plats i 
Almedalen. Du kan även beställa Fickguiden och 
betalar då bara portokostnaden. 

av
 a

lm
ed

al
en

i en annan del 
     av almedalen
Med plats för alla

Beställ Fickguiden genom att 
sända namn, adress och fyra 
brevfrimärken till Föräldrakraft, 
Backebog 3, 129 40  Hägersten.

Har du den personliga 
assistans du har rätt till?
Är du ensam i din kamp för rätten till assistans? Saknar du
timmar för att täcka dina behov? 

Låt oss på Assistansia se över din situation. Våra jurister är ledande i landet
i frågor kring personlig assistans.
Varje år hjälper de närmare 100 personer att få de assistanstimmar de har
rätt till, och ännu fler får stöd vid omprövningar. Deras arbete är dessutom
helt kostnadsfritt.

Som kund hos Assistansia får du ett eget team där en jurist ingår.
Assistansen skräddarsys helt utifrån dina önskemål. Tryggt och personligt
är ledorden. 

Kontakta oss på 020-30 31 00 eller
info@assistansia.se för att boka ett möte.

www.assistansia.se
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i en annan del 
     av almedalen
Med plats för alla

Konduktiv pedagogik är speciellt 
utvecklad för att lära hjärnan rörelser 

och kunskaper, som våra elever inte har.
Pedagogik där intellekt och 
rörelseträning samspelar.   

  

 

Alla tränare på Move & Walk har 
4-årig högskoleutbildning på 
neurologiska funktionshinder.

Skolan finns i Göteborg och är godkänd av Skolverket.
Träningen står under Socialstyrelsens tillsyn.

  

FÖR 

KROPP 

OCH 

KNOPP 

Grundsär-
Tränings-

Skola 

Gymnasiesär-

                    www.movewalk.se
031 55 84 20 / 08 624 99 91, info@movewalk.se
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Gå på föreläsning i soffan!

www.skl.se/psynk

Modellområdesprojektets 
filmbibliotek 
– öppet när du vill

... klicka på TV:n

Modellområden psykisk hälsa, barn och unga är ett synkroniseringsarbete inom Sveriges Kommuner och Landsting

SKL fk 1103 180x66.indd   4 2011-04-27   16.25

örst ett långt och engage-
rat besök av Kron prin-
sessan Victoria och Prins 
Daniel. Sedan Ko nun-
gens Jubileums sti pen -
dium.

– Det var som en saga som blev sann, 
säger Ingrid Sindahl Norelius om Kron-
prinsessan Victorias och Prins Daniels 
besök hos Freja-teatern i Jön köping den 
31 mars.

I slutet av april fck musikteatern dess-
utom Konungens Jubileumsstipen dium.

– Jätteroligt, vi får 20 000 kronor som 
kommer väl till pass. Nu har vi råd att åka 
till ATR:s Teaterfestival i Västerås, säger 
Ingrid Sindahl Norelius.

Besöket största kicken
Den största kicken för teatern var dock be-
söket av Victoria och Daniel för en dryg 
månad sedan. Victora och Daniel fick se 
ett utdrag ur ”Den tjocka olyckan”.

– Kronprinsessparet var så imponera-
de av ungdomarnas föreställning och 
ställde så många intresserade frågor till 
alla ungdomarna, säger Ingrid.

– På kvällen deltog jag tillsammans 
med Lasse och Beata från Freja på den fi-

na middagen hos Länsstyrelsen och där 
fick vi personlig audiens hos Kronprin-
sessparet som än en gång ställde många 
intresserade frågor om vår verksamhet.

Kramkalas
Ingrid berättar att Prins Daniel till slut 
frågade Beata:

– Får jag ge dig en kram?
– Ja tack, sa Beata och neg.
Och så fick Beata en bamsekram och 

då frågade Lasse om han fick krama 
Victoria.

– Det fick han. Rena kramkalaset allt-
så! utbrister Ingrid Sindahl Norelius.

Kronprinsessparet har ett stort hjärta 
för barn och ungdomar med olika funk-
tionsnedsättningar, menar Ingrid.

– Det är så roligt att Kronprinsessparet 
prioriterar ungdomarna som både är ama-
törer och har funktionsnedsättningar med 
diagnoser som aspergers, adhd och autism.

Ingrid, som är grundare av Freja mu-
sikteater i Jönköping, är mycket glad för 
att det var just dessa ungdomar som 
kungligheterna ville träffa. De hade beto-
nat att de både ville få lite smakprov från 
musikteaterns föreställning och familjära 
samtal med ungdomarna.

Varför tror du att de är så måna om 
att få se er teaterföreställning och pra-
ta med ungdomarna?

– Kronprinsessan har vi varit i kontakt 
med tidigare när vi fått bidrag från 
Victoria-fonden, dels till ett sommarlä-
ger på Visingsö, dels till att kunna åka på 
teaterfestival i Kalmar.

– När vi var i Kalmar filmade SVT oss 
och reportaget sändes i samband med 
Kronprinsessan Victorias födelsedag för 
två år sedan. Vi skrev också och tackade 
för bidraget och skickade med lite teck-
ningar.

– Freja skickade också en inbjudan 
2008 till Kronprinsessan Victoria att se 
urpremiären på Måsen Johanna. Det 
kunde hon tyvärr inte, men vi fick ett 
vänligt brev att hon och Drottning Silvia 
tittat på dokumentärfilmen om Freja 
som vi skickade med inbjudan.

Vad tror du att besöket kan betyda 
för ungdomarna i Freja?

– Att politikerna ska få upp ögonen för 
Freja Musikteaters betydelse så att ung-
domarna ska kunna få betalt för att de 
spelar teater i Freja och därigenom  kun-
na åka på turné på dagtid och visa upp 
sig. Det är något de verkligen önskar. +

På efterlängtat besök. Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel 
har särskilt uttryckt en önskan att få träffa ungdomarna i musik-
teatern i Jönköping.

”Som en saga 
som blev sann”

F

Ett lyft för de unga.
Ingrid Sindahl Nore  lius 
tror att Victorias besök 
betyder mycket för 
teaterns framtid.
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– Det är allvarligt att samordningen av 
stödet brister och att föräldrar till barn 
med funktionsnedsättning inte får den 
hjälp de behöver, säger riksrevisor Jan 
Landahl.

– Vi tror att en särskild samordnare 
skulle kunna bli ett värdefullt komplet
terande stöd och ge avlastning för för
äldrarna, säger Jan Landahl.

Riksrevisionen har granskat hur stö
det är organiserat och om det underlät
tar för familjerna.

Granskningen visar att föräldrarna 
bär huvudansvaret, trots flera satsningar.

– Föräldrarnas tunga börda med att 
samordna stödet leder till att familjerna 
inte kan leva ett liv som andra barnfamil
jer. Konsekvensen kan bli högre sjukfrån
varo, arbetslöshet, förtidspension etc, he
ter det i rapporten ”Samord ning av stöd  
till barn och unga med funktionsnedsätt
ning – ett (o)lösligt problem?”.

Samverkar inte
Riksrevisionen konstaterar att de olika 
huvudmän som ger stöd inte lyckas 
samverka, trots bestämmelser i lagar 
och föreskrifter.

– Ingen känner ett huvudansvar och 
ingen har en helhetsbild över indivi
dens situation. Varken föräldrar eller de 
inblandade aktörerna har heltäckande 
information om vilka stöd som finns 
och vem som ansvarar för dem, skriver 
Riksrevisionen.

Revisionen kritiserar att tidigare för
slag om samordning inte lett till något 
konkret.

– Skälet tycks vara att de olika orga
nisationernas intressen, snarare än fa
miljernas behov, har fått stå i fokus, 
skriver Riksrevisionen.

Nu vill Riksrevisionen ha igång en 
försöksverksamhet med samordnare, 
som hjälper familjerna och underlättar 
samverkan mellan olika aktörer som 
ger stöd.

Lönsam åtgärd
– Detta är sannolikt en samhällsekono
miskt lönsam åtgärd. För att förbättra 
den bristande informationen bör re
geringen ge Socialstyrelsen i uppdrag 
att ta fram en nationell guide med in
formation om vilka stöd som finns och 
vem som är ansvarig, menar Riksrevi
sionen. +

Inerventions AB erbjuder terapi
starter/assistansutbildningar i  
Inerventionsmetoden, en revo
lutionerande rehabiliteringsmetod 
som motverkar spasticitet och 
muskelstelhet. Inerventions AB  
förvaltar uppfinningen och pro
duktutvecklar Elektrodressen 
sedan början av 2010. Elektro
dressen kommer bli den mest 
användarvänliga tillämpningen på 
Inerventionsmetoden. Dressen 
släpps i slutet av 2012. 
Skicka intresseanmälan för 
terapistart/utbildning till info@
inerventions.se, så berättar vi hur 
vi kan hjälpa dig redan nu. 

Telefon 08 410 277 01
www.inerventions.se
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n Stöd till personer 
med funktionsnedsätt-
ning regleras av olika 
lagar och förordningar 
och ges av stat, 
kommun och landsting. 
Regering och riksdag 
har en intention att 
familjer med barn med 

funktionsnedsättning 
ska kunna leva ett så 
normalt liv som möjligt. 
Cirka 50 000 barn och 
unga under 19 år med 
funktionsnedsättning 
har någon form av 
stöd. Källa: 
Riksrevisionen

Riksrevisionen: 

Familjer måste få hjälp 
att samordna stödet
Samordnare behövs för att 
hjälpa föräldrar som har barn 
med funktionsnedsättning. Det 
slår Riksrevisionen fast i en 
granskning.

50 000 under 19 år har stöd

Efterlyser samordnare. Jan 
Landahl anser att samordningen  
av stödet brister.

Rapporten ... 
”Samord ning av 
stöd till barn och 
unga med 
funktions-
nedsättning  
– ett (o)lösligt 
problem?” 
kan hämtas på 
www.riksrevisionen.se
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SS, lagen om stöd och 
service till vissa funk-
tionshindrade, är en rät-
tighetslag. Trots det får 
många människor vänta 
orimligt länge på att få 

den hjälp de behöver och har rätt till.
– Ett beslut om insatser enligt LSS ska i 

princip verkställas omedelbart. Om den 
enskilde får vänta oskäligt länge kan 
kommunen få betala en straffavgift. För 
att slippa det finns det kommuner som 
förhalar besluten, skriver Håkan Ceder 
och Per-Anders Sunesson.

Anledningen till att Socialstyrelsen 
slår larm just nu är att man har granskat 
70 LSS-boenden runt om i landet.
Gransk ningen visar att det finns ”en stor 
klyfta mellan lagens intentioner och den 
vardag som många med svåra funktions-
nedsättningar tvingas utstå”.

Några exempel på brister refereras i 
debattartikeln:

n Bakbunden.
”En rullstolsburen man hålls på läkares 
ordination bakbunden med en strumpa 
för att inte skada sig själv. Detta pågår 
dag som natt i 25 år. Mannens armar är 

fria bara korta stunder, som när han du-
schar, är på toaletten eller åker bil.”

n Inlåst i betongbås.
”En 14-årig pojke med autism låses in i ett 
bås med betonggolv, kallat ”Mysen”, när 
personalen tycker att han blir för besvärlig. 
De pengar som skulle använts till fortbild-
ning av personalen på hemmet sparades ti-
digare bort i socialnämndens budget.”

n Fryser ihjäl.
”En kvinna på ett boende för personer 
med psykiska funktionsnedsättningar krä-
ver att få ha fönstret öppet och elementen 
avstängda på natten under den kalla vin-
tern. Trots att det är så kallt att personalen 
har ytterkläder på sig vid besöken kontak-
tar de läkare först när kvinnan knappt är 
kontaktbar. Kvinnan fryser ihjäl.”

Anklagar kommuner
Socialstyrelsen anklagar vissa kommuner 
för att ha en så passiv handläggning att 
enskilda får vänta absurt länge på hjälp.

– Det finns en tendens att kommuner 
trots avslutad utredning inte fattar beslut 
om insatser förrän man kan erbjuda 
dem. Enskilda som vill ansöka om bostad 

med särskild service uppmanas att lämna 
in en intresseanmälan först och vänta 
med ansökan tills kommunen har en le-
dig plats. På det sättet undviker kommu-
nen risken att få betala straffavgift, skri-
ver Sunesson och Ceder.

Torftiga aktiviteter
På gruppbostäder är aktiviteterna dessut-
om ofta mycket torftiga.

– När personalbemanningen minskar 
försvinner ofta stödet till aktiviteter som 
att besöka affärer eller gå på promenad. De 
enskildas behov får stå tillbaka för kollekti-
va lösningar, skriver Sunesson och Ceder.

Problemet förvärras av att allt fler per-
soner tvingas dela bostad, ofta många fler 
än de tre till fem personer som Social-
styrelsen rekommenderar.

– Tolv boende i en och samma grupp-
bostad förekommer. Med stora grupper 
ökar risken för att de boende stör varan-
dra, att fler regler införs och att de indivi-
duella behoven blir svårare att tillgodose.

Tar inte hänsyn
Trenden är dessutom att kommuner allt 
oftare inte tar hänsyn till de boendes pro-
blematik, utan bara placerar där det finns 
plats. Ibland flyttas en boende från en 
dag till en annan för att ge plats åt någon 
annan, skriver Socialstyrelsen.

– Vi ser på flera håll tecken på en åter-
gång till institutionella boenden, långt 
från målet att gruppbostaden ska vara så 
lik ett vanligt hem som möjligt, menar 
Sunesson och Ceder.

De slår larm om allvarliga övergrepp

”Kommuner handlar i  
uppenbar strid med LSS”
Socialstyrelsen har överlämnat en skrämmande rapport till  
rege ringen, om mycket allvarliga brister i stödet till personer  
med funktionsnedsättningar. ”Många kommuner handlar i  
uppenbar strid med LSS”, skriver överdirektör Håkan Ceder 
och tillsyns chef Per-Anders Sunesson på DN Debatt.

L

Avslöjar skrämmande övergrepp. 
Per-Anders Sunesson och Håkan Ceder, 
Socialstyrelsen, presenterar en rapport om 
brister i kommunernas LSS-verksamhet.
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Studio III
- hantera utmanande beteende med lågaffektivt bemötande - 

Vi erbjuder regelbundet kurser i Studio III-metoden
som handlar om att förstå och bemöta människor 
så att vi undviker konflikter och utbrott. 
 • Arbeta respektfullt
 • Lagar, juridiska aspekter och debrifing
 • Öka självförtroendet hos personalgruppen
 • Dämpa frustration och upprördhet  

08- 768 20 26
www.enigmaeducation.se

För mer info och anmälan:

www.enigmaomsorg.se

             Möt oss i Almedalen 2011

                4 juli  Science Park, Sessionsalen, 
                             med Social Venture Network
                5 juli  Länsstyrelsens trädgård, 
                             med Föräldrakraft  
                7 juli  Högskolan, med Attention

Om Misa
Misa arbetar med att skapa 
förutsättningar för per-
soner med funktionsned-
sättningar som vill delta i 
arbetslivet. 

Misas idé är att alla kan 
delta i arbetslivet med rätt 
stöd. Misa samarbetar idag 
med mer än 500 företag 
som erbjuder personer 
med funktionsnedsättning 
praktik och arbete.

   

“Misa är för mig min   
biljett ut i livet.             
De  hjälper mig att
fokusera på vem 
jag är utan min  
sjukdom, fokusera 
på det friska, vad 
jag kan åstadkomma 
och att se framsteg.“

                               Terese 

Sommarläger på Ågrenska
Ågrenska anordnar sommarvistelse för  
deltagare med alla slags funktionsnedsättningar

 031-750 91 00  
www.agrenska.se 

Karl Grunewald 
tar ny strid om brister 
inom omsorgen 

Maria Larsson sviker 
de funktionshindra-
de, skriver Karl 
Grunewald i en 
debattartikel i 
Expressen.

Vi ska undersöka 
om vi kan ha tydliga-
re kompetenskrav 
inom LSS-verk-
samheter, svarar barn- 
och äldreministern i egen debattartikel.

Så här skriver Karl Grunewald, bland 
annat:

– Formellt sett är det inget yrke att 
vara anställd som LSS-personal eftersom 
det inte finns någon av regeringen 
fastställd kompetens. Kommunerna kan 
anställa vem som helst. Det senaste är att 
man flyttar över personal från äldrevår-
den som inte orkar med sitt arbete där. +

@ Läs Maria Larssons svar på 
www.foraldrakraft.se

– Den institutionella prägeln förstärks 
när gruppbostäder läggs tillsammans 
med äldrebostäder, daglig verksamhet 
och korttidsvistelse, i stället för att inte-
greras i vanliga bostadsområden.

Allvarlig kränkning
Socialstyrelsen påpekar att det är en all-
varlig kränkning att frihetsberöva enskil-
da genom kroppsligt tvång.

– Det står helt i strid med rättighetsla-
gen LSS, skriver man.

Bakgrunden till att tvång ändå an-
vänds är ofta personalbrist men det sak-
nas också kunskap om funktionsnedsätt-
ningar, bemötande och lagstiftning.

– Det gäller personal på alla nivåer, 
från de som arbetar närmast den enskil-
de till ledningspersonal med ansvar att 
driva och utveckla verksamheten.

Trots att personal har en skyldighet att 
anmäla missförhållanden missar man of-
ta detta. 

– Ibland finns en rädsla för att anmäla 
allvarliga missförhållanden, skriver Su-
nes   son och Håkan Ceder.

Hela socialtjänsten
Förra året publicerade Socialstyrelsen en 
handbok om lex Sarah. Den 1 juli i år ut-
ökas lex Sarah till att omfatta hela social-
tjänsten och inte bara LSS-verksamheter. 
Socialstyrelsen hoppas att utökningen 
ska göra lagen mer kraftfull.

– Personal blir skyldig att rapportera 
både missförhållanden och risker för 
missförhållanden. Den som tar emot en 
rapport blir skyldig att utreda den. Lex 
Sarah är en viktig väckarklocka, skriver 
Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har nu också börjat ta 
fram nationella kompetenskrav för per-
sonal inom LSS-verksamheter.

Senare under 2011 kommer föreskrif-
ter och allmänna råd om bostad med sär-
skild service för barn eller ungdomar en-
ligt LSS.

Vidare utarbetas en handbok om in-
satser till barn med funktionsnedsätt-
ning. +

Karl Grunewald.

”En 14-årig pojke 
med autism låses 
in i ett bås med 
betonggolv.”

Nyheter
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re personer med intellek
tuella funktionsnedsätt
ningar krävs på cirka en 
halv miljon kronor av 
Försäk ringskassan.

– Jag rasade ihop i en 
hög när jag såg räkningen. Jag trodde inte 
det var sant, säger Vera Rubensson till 
Östersunds posten. Hon är mamma till 
Torbjörn, en av de drabbade personerna.

Utlovar omprövning
Försäkringskassan har utlovat en om
prövning, men samtidigt kommer fler 
rapporter som tyder på ett systemfel med 
svåra följder för de mest utsatta.

– Kraven på dem som tar emot bidrag 
från Försäkringskassan är tuffa. De för
väntas vända ut och in på sin ekonomi 
och vid minsta förändring omedelbart 
anmäla denna. Men på myndigheten 
själv ställs inte samma krav. Där kan såväl 
triviala som livsavgörande ärenden för
halas in absurdum, skriver Elisabeth 
Sandlund i en ledare i tidningen Dagen.

Missade anmäla flytt
Bakgrunden är att de tre personerna, el
ler deras gode män, har missat att anmäla 
en flytt från föräldrahemmen till ett 
grupp boende. De har därför fått för myc
ket handikappersättning.

I ett radioprogram har Försäkrings
kassans överdirektör Stig Orustfjord ut
lovat en omprövning och väckt ett hopp 
om att de tre personerna inte ska bli hårt 
skuldsatta.

Men Östersundsfallet är inte så sällsynt 
som man skulle kunna tro. Tidningen Da
gens opinionsredaktör Elisabeth Sand
lund berättar i en ledare om sina egna er
farenheter av att riskera återbetalnings
krav från Försäkringskassan.

Så här skriver hon i ledaren:
”Östersundsfallet, där tre handikap

pade krävts på återbetalning av samman
lagt en halv miljon, handlar inte om ett 
enstaka misstag. Det rör sig om ett sys
temfel hos den myndighet som har till 
uppgift att se till att samhällets svagaste 
grupper har möjlighet till en dräglig till
varo. ”

Egna erfarenheter
Elisabeth Sandlund beskriver återbetal
ningskravet i Östersund som ett livsavgö
rande fall. Hon berättar om sina egna er
farenheter av mer trivialt slag. När hon 
skulle sänka sin dotters bostadstillägg var 
det mycket svårt att göra rätt. 

”Till synes enkla åtgärder visar sig svå
ra att genomföra. Försäkringskassan har 
inga blanketter för sänkt hyra, enbart för 
höjd hyra. Och för att få besked om det 
belopp som ska återbetalas krävs fler tele
fonsamtal än jag kan hålla ordning på.” 

”Efter åtta månader anländer äntligen 
ett hotfullt formulerat brev där det häv
das att jag inte fullgjort mina skyldighe
ter”, skriver Elisabeth Sandlund. +

”Återbetal-
ningskravet  
är inget ensta-
ka misstag      
        utan ett    
         systemfel.”

Svårt att göra rätt

Tre personer krävs 
på en halv miljon

T

@ Läs mer på www.foraldrakraft.se

Livsavgörande, 
säger Elisabeth 
Sandlund, Dagen, 
om Östersunds-
fallet.

Allt fler  
får hjälp  
genom LSS
Antalet personer som har LSS
insatser från kommunen ökade med 
tre procent förra året till drygt 
62  000. Det framgår av Social styrel
sens färska rapport ”Personer med 
funktionsnedsättning – insatser 
enligt LSS år 2010”.

Ökningen är något mindre bland 
barn och ungdomar än bland vuxna. 
Insatserna till personer 022 år ökade 
med 2,5 procent till 20 200 personer.

88 procent
De allra flesta av LSSinsatserna, 88 
procent, gällde personer som tillhör 
personkrets 1, det vill säga har 
utvecklingsstörning, autism eller 
autismliknande tillstånd.

Daglig verksamhet är den vanli
gaste LSSinsatsen och den berör 

drygt 30 000 
personer. Det är 
också en av de 
insatser som ökat 
mest på senare år.

Bostad med 
särskild service är 
näst vanligast 
med 23 500 
berörda personer.

Kontakt person 
finns för 19 500 
LSSberättigade.

Korttids vis tel se är också en 
mycket viktig LSSinsats och den 
omfattar 10 000 personer. 
Ledsagarservice beviljades 9 300 
personer. Korttidstillsyn hade 5 200 
personer. Insatsen råd och stöd gavs 
till drygt 5 000 personer, medan 
övriga insatser hade färre än 5  000 
personer per insats. +

Varaktigt
n Det är personer med stora och 
varaktiga funktionsnedsättningar 
som har rätt till särskilda insatser 
från kommunen och landstinget 
enligt LSS.
n Socialstyrelsens statistik an-
vänds bland annat för att jämna ut 
LSS-kostnaderna mellan kommu-
nerna.
n I totalsiffran på 62 000 personer 
ingår inte LSS-insatsen råd och 
stöd som gavs till drygt 5 000 
personer under 2010. Det var en 
minskning med 12 procent. +

3%
Så mycket 
ökade antalet 
personer med 
LSS-insatser 
från kommuner.

SkArp kriTik frÅn
ELISabEth SanDLunD
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 ny utredning

Vi ser våra elever 
som oslipade diamanter.

Vår vision är ”Genom glädje, trygg-
het och förståelse utvecklas vi”. 
Glädje måste finnas i vardagen för 
att skapa trivsel. Trygghet är en 
förutsättning för att lyckas och vi 
arbetar med elevens självkänsla 
och självbild. Förståelse för sin 
funktionsnedsättning och andras 
gör att eleverna bemöter varandra 
med förtroende och respekt. 
Svedenskolan är både en grund-
skola och en särskola för elever 
med autism och Aspergers syndrom 
där vi välkomnar elever redan från 
sex år eftersom vi vet att ju tidigare 
ett barn med autism får en indivi-
duellt anpassad utbildning desto 
snabbare blir utvecklingen. Ansökan 
om plats på skolan hämtar du på 
www.svedenskolan.se.

Särskild pedagogik för elever med särskilda behov.

2
Du är välkommen att ringa 

Gun-Marie Wicksén på 08-517 07 201
www.svedenskolan.se

rån och med juli 2012 
kan skolpersonal bli 
skyldig att anmäla miss-
förhållanden, på mot-
svarande sätt som det 
finns anmälningsplikt 

om omsorgen, Lex Sarah.
Brister ska anmälas till förskolechef 

eller rektor, som i sin tur måste utreda 
och avhjälpa missförhållanden.

Ett förslag om detta har tagits fram av 
lagman Margareta Åberg som idag över-
lämnade sin utredning ”Rapportera, an-
mäla och avhjälpa missförhållanden - för 
barns och elevers bästa” till utbildnings-
minister Jan Björklund.

Utredare ger exempel
I Sveriges Radios Ekot ger utredaren Mar-
gareta Åberg exempel på hur de nya reg-
lerna kan användas:

– Det första är när barn och elever inte 
får det stöd de har rätt till för att de ska 
kunna nå så långt som möjligt enligt de 

krav som finns på utbildningen och de 
mål som finns för individen i lärandet. 
Sedan kan det vara att någon skadar sig på 
en trasig klätterställning eller att toaletter-
na på en skola inte fungerar. Det kan vara 
att ett betyg inte sätts enligt de bestäm-
melser som gäller eller att barn och elever 
inte ges det inflytande som de har rätt till 
enligt skollagens bestämmelser.

Bra med skyldighet
Det är bra att anställda inom skolan får 
skyldighet att påtala brister, anser Jan 
Björklund, som till Ekot säger att utred-
ningens förslag i huvudsak är bra.

– Vi måste ha en ordning som att 
grövre missförhållanden anmäls till Skol-
inspektionen och rättsväsendet men det 
måste också vara så att mindre problem 
ska lösas på en arbetsplats så att när folk 
är oeniga om något så ska det inte direkt 
anmälas till domstol. Jag tycker att utred-
ningens förslag balanserar detta bra, sä-
ger Björklund till Ekot. +

Misstänkt fusk 

Assistans 
utreds igen
Regering tillsätter en ny utredning 
för att komma till rätta med felaktiga 
utbetalningar av assistansersättning.

– Det handlar inte om att förändra 
grundförutsättningarna för assis-
tansreformen. Tvärtom handlar det 
om att värna den, säger barn- och 
äldre minister Maria Larsson till Sve-
ri ges Radios Ekot.

I februari 2012 ska den nya utred-
ningen vara klar och komma med 
förslag på hur fusk ska förhindras.

Enligt Maria Larsson fuskas det 
troligen för miljardbelopp varje år. 
Hon hänvisar till att Ekonomi styr-
nings verket bedömt att 12 procent av 
alla assistanskostnader kan handla om 
”fusk och överutnyttjande”.

Totalt betalade Försäkringskassan 
förra året ut över 20 miljarder kronor 
i assistansersättning. +

För de fl esta är rörelse en självklarhet 
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!

Du hittar mycket mer om Innowalk och oss på 
vår hemsida www.eofunktion.se

Vi är skapade för rörelse!

Personal kan bli skyldig anmäla 
om elev inte får rätt stöd

F

Nyheter
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På prisbordet i Föräldrakrafts tipstäv
ling fanns konstverk, mjukisdjur, kurser, 
läspennor och mycket annat.

På Barntorget fanns både föreläsnin
gar, hjälpmedel för demonstration och 
gott om utrymme för lek.

Björn Poulsen, Robert Isaksson, Linnea Lodin Ramberg och Louise Holmén var några av de praktikanter från Angeredsgymnasiet 
som hjälpte till på Leva & Fungera. De såg bland annat till att besökarna fick Föräldrakrafts mässtidning.

Kasper Hult och mamma AnnSofie var 
bland de första deltagarna i tipstävling
en. Kasper använde läspennan för att 
få tipsfrågan uppläst.

13 590
kom till mässfesten
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Leva & Fungera

eva & Fungera blev en 
oväntat stor framgång. 
När mässan stängde por-
tarna hade mer än 13 500 
besökare räknats in, en 
ökning med ett par tusen 
personer.

– Helt fantastiskt, säger 
Maria Nilsson, ansvarig 

för Leva & Fungera på Svenska Mässan i Göteborg.
Många av utställarna uttryckte också glädje över 

att mässan blivit lyckad, med många brukare, famil-
jer och nyckelpersoner bland besökarna.

– Med tanke på hur stämningen var tror jag även 
att besökarna tyckte att det var en bra mässa, säger 
Maria Nilsson.

En av många nöjda utställare var Niklas Aronsson 
på EO-funktion som sa så här:

– Storslaget att man hade så många besökare.
 

Praktikanter från gymnasium
En av de uppmärksammade nyheterna på årets 
mäs sa var att en stor grupp praktikanter från Riks-
gymnasiet i Angegered hjälpte till både vid entrén, 
på Barntorget, på mässgolvet och på Leva Scen & 
Bar.

– Praktikanterna var jätteduktiga och jag tror att 
de verkligen älskade sitt jobb. Detta var en mycket 
bra satsning och jag är väldigt stolt över den, säger 
Maria Nilsson.

En av praktikanterna, Björn Poulsen, fick hoppa 
in som presentatör på Leva Scen & Bar, där bland 
annat barn- och äldreminister Maria Larsson med-
verkade. Bland andra personer som Björn fick pre-
sentera på scenen fanns föreläsaren Jonas Helgesson.

För eleverna blev mässan en lyckad praktik, inte 
minst för att man träffade så många människor.

– Jag tror att det är både roligt och bra att få vara 
på en så offentlig praktikplats, där man verkligen 
syns. Jag tror också att praktikanterna verkligen 
kände sig delaktiga i mässan och att det var en 
 mässa som berör dem, säger Maria Nilsson. +

Vem vinner en sprillans ny iPad? Det var 
med stor spänning som publiken drogs 
till Leva Scen & Bar när idrottsstjärnan 
Christoffer Lindhe skulle dela ut priser-
na i Föräldrakrafts tipstävling på Leva & 
Fungera. 

Kristoffer Karlsson från Uddevalla 
blev förstås jublande glad när hans namn 
utropades som vinnare. Något omtum-
lad hoppade han upp på scenen för att ta 
emot priset.

Kristoffer fick dock vänta några 
veckor på leveransen av sin iPad. 
Föräldrakraft hade inte lyckats få fram 
något exemplar till prisutdelningen, på 
grund av leveranstid hos tillverkaren.

18 andra priser väntade för övriga 
tävlande. Här är namnen på de som 

vann priser, som utgjordes av allt ifrån 
konstverk och semesterboende till 
räkmackor och tidningsprenumeratio-
ner: Kristoffer Karlsson, Uddevalla, 
Jessica Molin, Stockholm, Carin Eson, 
Varberg, Gustav Jansson, Skövde, Gill 
Brink, Mölnlycke, Petter Knutsson, 
Skanör, Penthy Persson, Eksjö, Anna 
Cernvall, Solna, Mikael Norgren, 
Kungsbacka, Josef Rydberg, Götene, 
Elselott Ek, Skara, Andréa Lundgren, 
Vetlanda, Carita Lundberg, Bromma, 
Mia Rubensson, Landsbro, Kristoffer 
Skarheden, Vetlanda, Peggie Olsson, 
Ljungskile, Cristina Bernevång, 
Ulricehamn, Thomas Rannegård, 
Göteborg och Helena Persson Tapper, 
Göteborg. +

Simstjärnan Christoffer Lindhe 
överlämnar förstapriset, en iPad, 
till Kristoffer Karlsson. 

Kristoffer vann en iPad i tipstävlingen

222 ställde ut

Mässan hade totalt 222 
utställare och 13 590 
besök, enligt Svenska 
Mässans statistik. 
Ytterligare cirka 500 
deltagare från Vitalis-
konferensen i angräns-
ande hall besökte Leva 
& Fungera.
Nästa Leva & Fungera 
anordnas den 9-11 april 
2013.

13 590

L
”Prakti-
kanterna 
var jätte-
duktiga 
och jag 
tror att de 
verkligen 
älskade 
sitt jobb.”
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mma, 16 år, och 
hennes pappa 
Robert har äntli-
gen en cykel som 
passar dem.

– Det har ta-
git fyra år att 
pröva olika vä-
gar för att få 

fram den, berättar Robert Kölby.
– Först tänkte jag bygga cykeln själv, 

men till slut insåg jag att det inte skulle 
fungera med tanke på all teknik som 
krävs för styrning av en trehjuling. Det är 
mycket mer avancerat än för en vanlig 
cykel.

Robert lyckades väcka intresse hos en 
konstruktör på Monark Exercise i Vans-
bro, Anders Björck, och vd:n Andreas 
Hed bom. De blev mycket entusiastiska:

– Det här är den roligaste cykel jag nå-
gonsin gjort! sa Anders Björck som har 
34 års erfarenhet från Monark.

Engagerade även Anatomic Sitt
På motsvarande sätt lyckades Robert 
Köl by få Jan Dahlqvist på Anatomic Sitt 
att ta fram en sits till trehjulingen. 

– Nu funderar de på om de ska göra 
olika varianter för gruppboende, koope-
rativ och individanpassade, berättar 
Robert.

Förhoppningen är nu att trehjulingen 
kan komma i serieproduktion hos Mo-
nark. Åtminstone hoppas Robert det.

– Min egen drivkraft var att jag ska 
kunna cykla med min dotter, men också 
att hjälpa andra att få cykla, säger han.

Letat lämplig cykel
Innan Emmas cykel skapades hade Ro-
bert länge sett sig om efter lämpliga tre-
hjulingar som kan passa alla åldrar, men 
funnit att utbudet var magert.

– Vi är en aktiv familj och har mycket 
energi. Vi bor nära naturen i Björkekärr i 
Göteborg och vill gärna vara ute och röra 
oss mycket. 

Emma och pappa Robert hade hjärtligt roligt när de tillsammans demonstrerade den nya cykeln under Leva & Fungera i april.

E

Många 
ville se 
Emmas 
cykel 
Äntligen har Emma, 16 år, och 
hennes pappa Robert en cykel 
som passar deras behov.
Föräldrakraft mötte dem på Leva 
& Fungera där de hade bråda 
dagar med att visa upp den nya 
cykeln som slår det mesta när 
det gäller stabilitet och komfort.
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– Men vi hittade aldrig någon cykel 
som passade oss. De som fanns på mark-
naden hade fel konstruktion, man slog i 
knäna, eller var för rangliga för att köra 
på grusvägar och i naturen.

– Om man inte har en cykel som är 
tillräckligt stabil kan man inte cykla så 
fort och man får inte möjlighet till sam-
ma upplevelse tillsammans med familjen 
som andra.

En av 225 svenska kvinnor
Dottern Emma Kölby Falck är en av de 
cirka 225 svenska kvinnor som idag har 
Retts syndrom. Hon sitter i rullstol och 
behöver hjälp med väldigt många dagliga 
sysslor, men är trots det väldigt aktiv, pre-
cis som resten av familjen. Hon ägnar sig 
bland annat åt ridning och skicart. Pappa 
Robert är produktchef på Met so Power 
och djupt intresserad av produktutveck-
ling.

– Jag lärde mig svetsa och meka som 
bondgrabb, sedan utbildade jag mig både 
till ingenjör och ekonom, eftersom jag 
har en sådan väldig energi, berättar han.

Nu är Emmas trehjuling, Roberts skö-
tebarn, född. Men historien lär inte sluta 
med det.

– Vi skapar en marknad för en ny pro-
dukt. Jag har kanaler in i brukarvärlden, 
bland annat som vice ordförande i han-
dikappridklubben, och ser att det finns 
ett behov. 

Möjligheten att utnyttja spetskompe-
tens är också något som driver Robert.

– På Kärralundsskolan har Emma fått 
en ögonpekningsdator, Tobii c12, berät-
tar Robert som är mäkta glad över att av-
ancerad teknik kan kombineras med 
skolpedagogiken.

Hoppas på mer
Robert hoppas förstås på många fler 
hjälpmedel i vardagen. Men det kräver 
stort engagemang att förverkliga.

– Man får aldrig ge upp. Igår träffade 
jag en pappa som hade en 30-årig dotter. 
Den här trehjulingen skulle jag haft för 
17 år sedan, sa han. Då hade han samma 
tankar som jag, men han orkade inte dri-
va på. 

– Det krävs en hel del extra energi och 
om man som jag har jobbat en massa 
med produktutveckling blir det också 
naturligt att leta upp duktiga tillverkare, 
som Monark Exercise och Anatomic Sitt, 
och engagera dem, säger Robert Kölby. +

Leva & Fungera

Andreas Björck på Monark 
Exercise och Jan Dahlqvist på 
Anatomic Sitt har hjälpt Emma 
och Robert att få fram den nya 
trehjulingen. 

”Den roligaste 
cykel jag 
någonsin 
konstruerat!”

www.furuboda.se

  

 Välkommen till en 
skön sommar  
på Furuboda! 

 
Boka en kurs eller  

temavecka. 
 Kontakta oss  

 044 - 781 47 00 

Vi gör det möjligt!
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Några av höjdpunkterna       på  mässan

Statsrådet Maria Larsson 
och kommunalrådet David 
Lega bjöd på underhållning 
i form av en bordtennis-
match på Leva Scen & Bar. 
Lite politik blev det också i 
form av ett löfte att fritt val 
av hjälpmedel blir möjligt i 
hela Sverige. Maria Larsson 
har tillsatt en utredning som 
ska reda ut alla frågetecken 
kring hur man kan få ett väl 
fungerande system.

– Min ambition är att 
genomföra fritt val av 
hjälpmedel i hela Sverige 
och på en kommande mäss-
sa hoppas jag kunna 
återkomma för att berätta 
hur det ska gå till, sa Maria 
Larsson till Föräldrakraft.

Nya ståstativ av märket Hip visades upp av 
Maria Gustafsson från Minicrosser Medema.

– Det brukar krävas många händer för att få 
upp en person i stående men med nya Hip 
klarar en person av att både lyfta och fästa, 
berättade Maria Gustafsson. Andra finesser 
med Hip Small som Maria framhöll var att man 
kan snurra stativet så att användaren enkelt 
kan vända sig. Det är värdefullt i många 
situationer, till exempel vid olika aktiviteter 
hemma i köket eller i klassrummet. Även i 
övrigt gör nya Hip det enklare att delta i olika 
aktiviteter, tack vare att stödet kan justeras i 
höjd.

Hyra går också bra ...

Ett alternativ till att köpa en trehjuling 
är att hyra cykeln. Åtminstone om 
man bor eller besöker Härryda 
kommun. Britt Nedestam är en av de 
lokala eldsjälarna som gjort det 
möjligt. På Leva & Fungera fanns Britt 
Nedestam på plats för att puffa för 
cykeluthyrningen som initierats av 
SFF som är en förkortning av Sam-
verkan, Föreningar, Funktionsned-
sättning i Härryda.

– Vi har fått pengar av kommunen 
för att köpa en trehjuling för att hyra 
ut, den är visserligen begagnad men 
ändå mycket bra, berättar Britt.

Inspirationen kommer bland annat 
från Trollhättan och Öland.

– Det är viktigt att man får chansen 
att prova på att använda trehjuling 
innan man lägger ut kanske 25 000 
kronor för en sådan cykel till sitt barn. 
Man vet ju inte på förhand om barnet 
gillar trehjulingen, säger Britt. 

Hon gläds åt att Härryda kommun 
har planer på att ordna tillgängliga 
vandringsleder. – Jag hoppas att det 
blir en riktigt bra kommun att semes-
tra i för personer med funktionsned-
sättningar, säger Britt Nedestam.

Ett gott liv - hela livet

Specialförskolan Flöjten - Tamburinen Omsorg i Täby 

Hyddans skola - Den jordnära skolan i Taberg 
Grundsärskola/Träningsskola, årskurs 1-9 och Gymnasiesärskola med de individuella programmen 
Verksamhetsträning och Yrkesträning.

Solhagaskolan - Grundsärskola och Träningsskola, årskurs 1-9 i Lödöse.

Läs mer på www.solhagagruppen.se
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I en annan del av 
Leva & Fungera 
mötte vi Charlotte 
och Pia från Arbets-
förmedlingen, som 
informerade om hur 
man kan hitta jobb, 
även om man har en 
funktionsnedsätt-
ning. De puffade 
bland annat för 
SIUS, introduktions- 
och uppföljningsstö-
det som kan vara till 
stor nytta inför en 
anställning. Både 
personen som söker 
jobb och arbetsgiva-
ren kan få del av 
stödet, som gör det 
möjligt att träna upp 
sig i arbetsuppgifter-
na. Charlotte Nartey 
är dövkonsulent och 
Pia Uhlin är audinom 
och arbetar båda på 
en avdelning för 
rehabilitering inom 
Arbetsförmedlingen i 
Västra Götaland-
Halland.

Några av höjdpunkterna       på  mässan

Mats Dahlberg på Permobil premiärvisa-
de nyheten M400 i Göteborg. På bilden 
ovan demonstrerar han fördelar både 
med rullstolschassit M400 och sitsen 
som har beteckningen Corpus 3G. Det 
är 30 år sedan Permobil visade sitt allra 
första mitthjulsdrivna chassi och på 
Leva & Fungera var det dags igen. 
Permobil menar att det nya chassit har 
ett länkarmsystem som ger ”oslagba-
ra” köregenskaper. Den nya konstruk-
tionen gör det möjligt att ta sig över 
många hinder och stolen kan klättra 75 
mm framåt och 50 mm bakåt.
– Målsättningen har varit att ta fram en 
mitthjulsdriven rullstol som inte bara 
har en tilltalande design utan också 
funktioner och prestanda i absolut 
toppklass, säger Rikard Rönn som är 
Skandinavienchef för Permobil.

Mikael Andersson och Jesper Odelberg. 

Inerventions hade fullt upp i montern 
under hela mässan, bland annat som 
en följd av uppmärksamheten i förra 
numret av Föräldrakraft.

Leva & Fungera

Köping Hillbillies förgyllde 
mässbesöket för alla som 
är intresserade av idrott 
och särskilt rugby. Stefan 
Jansson och hans lagkom-
pisar (bilden ovan) bjöd på 
tuffa uppvisningar vid flera 
tillfällen under mässan.

Inside Team är en privat psykolog- och psykiatrisk 

mottagning som erbjuder tjänster inom kognitiv beteen-

deterapi (KBT) och neuropsykiatri (avtal med Stockholms 

läns landsting kring neuropsykiatriska utredningar och 

medicinsk behandling). 

Vi arbetar sedan många år som konsulter inom skolan 

där vi bl.a. är del av elevvårdsteam, gör psykologbedöm-

ningar, handleder kring ADHD och autismspektrum samt 

beteendeproblem.

Vi ger även föreläsningar och utbildning inom exempel-

vis KBT och neuropsykiatri samt stresshantering. Vidare 

erbjuder vi insatser kring organisations- och personalfrå-

gor samt har program för ”hemmasittare”.

www.insideteam.se
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Jag heter Malin, är 24 år och kommer från ett litet 

samhälle i Dalsland. Jag är född med ett ryggmärgsbråck 

och mina första dagar i livet var kritiska. Jag är rullstols-

buren och har aldrig kunnat gå. Men, jag är hemskt 

tacksam att jag kan prata och kommunicera, det skulle 

varit svårt för mig att inte kunna det för jag har alltid varit 

pratglad. 

Jag är äldst av fyra syskon och som storasyster är jag 

nog lite bossig och bortskämd. Mina minnen från barndo-

men består av många sjukhusbesök och undersökningar 

men också av en ganska vanlig vardag i en stor familj. 

Som person är jag väldigt omtänksam. Jag har lätt för 

att bekymra mig för allt och alla. Jag vill så gärna att alla 

ska komma överens och ha det bra. Konflikter är något 

som jag inte klarar så bra. Kanske beror det på mina 

föräldrars skilsmässa. Jag var 12 år och hade alltid varit 

pappas lilla flicka, en dag var han inte längre där. 

när Jag var liten var Jag tuff och glad men i 

tonåren blev jag mer osäker. Både på dagis och i för-

från furuboda till ett   självständigt liv

”När jag var liten var jag tuff och glad 
men i tonåren blev jag mer osäker.”

  

www.furuboda.se

Tiden på Furuboda och alla vänner jag fått har gjort mig stark. Nu klarar jag mig bättre på egen hand, säger Malin.         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

skolan var mormor min assistent. När jag började i den 

vanliga skolan fick jag en ”riktig” assistent. Jag var den 

enda som hade ett handikapp så visst kunde jag bli ut-

tittad. Jag var annorlunda men inte mobbad.

Alla skolåren upp till gymnasiet gick jag i en vanlig 

skola. När det var dags för gymnasieskolan valde jag 

Riksgymnasiet i Angered. Jag läste samhälle/språk i fyra 

år och fick slutbetyg. 

2007 kom jag till Furuboda första gången. Jag hade 

så himla roligt på min ”prova-på-vecka”, så jag ville inte 

åka hem igen. Nu har jag gått på Furuboda Folkhög-

skola två år i Allmän kurs Framtid, varav ett med hem-

teknisk profil och två år i IT-kursen. Studietakten är lugn 

och lärarna har varit jättebra. Under min tid här på 

Furuboda har jag praktiserat i receptionen, det passade 

mig perfekt. Jag som gillar att möta och prata med 

människor. Jag vill ha utmaningar och tycker om att det 

händer saker. Aldrig har jag haft så många kompisar 

som här på skolan. 

Jag har hittat Min egen sJälvkänsla, fram-

förallt tack vare assistenterna som pushat och lyssnat, 

det måste jag verkligen säga att de har hjälp mig att 

komma vidare.

Nu står jag inför ett nytt steg i livet. Jag har fått en 

egen lägenhet i Kristianstad. Den 1 april fick jag min 

egen nyckel. Lite möbler har jag redan och mormors 

bröllopsservice har jag fått. Detta hade jag aldrig klarat 

för fyra år sedan. Jag klarar mer själv nu och är inte så 

rädd för konflikter. 

Två assistenter här på Furuboda ville följa med mig till 

min lägenhet. Jag klurade lite på vilket som skulle bli mitt 

assistansbolag. Mamma sa att det fick jag bestämma 

själv. Efter att ha träffat Malin Persson på Furuboda As-

sistans så bestämde jag mig för dem.

Jag hoppas få en praktikplats. Jag är en bok-

mal som gillar att läsa, historiska romaner, fantasy och 

även böcker på engelska. Mitt stora läsintresse har gjort 

mig kompis med personalen i bokbussen. Nästa mål är 

en praktikplats på biblioteket i Kristianstad, det vore  

toppen.                                                           Malin skoog

Malin Skoog lagar plättar  i träningsköket på Furuboda.                                                                   

Foto: Erik Olsson

furuboda uppslag fk 1103 malin.indd   1-2 2011-05-05   09.46
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Kim Källström startar turnering för spelare med intellektuella funktionsnedsättningar.  Foto: leiF r jansson/scanpix

De här tankarna har funnits 
väldigt länge, men ännu mer 
sedan jag blivit förälder. 
För alla som blir föräldrar 
öppnas en ny port i livet.”
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Intervjun

yheten värmde i midvintern: 
Gothia Cup får en turnering 
för spelare med intellektuella 
funktionsnedsättningar.

Bakom nyheten stod fot
bollsproffset i franska Olym
pique Lyonnais och tillika 
landslagets mittfältsklippa, 
med ett bolltillslag som Zla

tan Ibrahimovic överöst med lovord, Kim Källström.
De berömmande orden från landslagskollegan 

kom efter Sveriges EMkvalmatch mot Ungern förra 
året, då Kim levererade en skur av välplacerade djup
ledsbollar.

Ett halvannat år senare hade samme Kim skickat 
iväg ännu en välriktad passning, denna gång till 
Gothia Cup och, i förlängningen, till hela handikapp
idrottsvärlden. Med sitt initiativ till en separat turne
ring inom Gothia Cup ska spelare med utvecklings

störning få en chans att vara med i 
världens största fotbollsturnering för 
barn och ungdomar.

Roger Andersson, marknadsan
svarig på Gothia Cup, var en av dem 
som tog emot passningen. När jag ta
lar med honom några månader efter 
att nyheten landat, berättar han att 
den nya turneringen redan skapat 
ringar på vattnet.

– Det var Kim själv som hörde av 
sig och ville göra det här. Vi har 
märkt av ett väldigt stort intresse 
från företag, distrikt och klubbar, sä
ger han. 

Turneringen ska heta Kim Källström Trophy och 
spelas i mixade sjumannalag, alla spelare ska ha en 
utvecklingsstörning.

Ett av Gothia Cups kännetecken är dess interna
tionella bredd. Med Kim Källström som grundare 
och dragplåster finns förhoppningar om att även 
Kim Källström Trophy ska bli en angelägenhet långt 
utanför Sverige och Norden.

– Kim vill hjälpa till så att det blir så. Det är en kort 
period fram till turneringen, i år får vi nöja oss med 
de lag som Kim hjälper oss att få hit. Till nästa år 
hoppas vi att turneringen växer ytterligare, säger 
Roger Andersson som nu vårdar Kim Källström 
Trophybollen tillsammans med Special Olympics, 
en världsomspännande organisation som bedriver 
idrott för personer med utvecklingsstörning.  

En av de föreningar som garanterat kommer att 
ställa upp i Kim Källström Trophy är Grunden Bois, 
en i de här sammanhangen gigantisk förening med 

N

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

När en av BK Häckens knattar lyssnade till sin farmors 
berättelser om arbetet på ett hem för ungdomar med 
utvecklingsstörning, såddes ett frö till ett framtida enga-
gemang. När samma pojke långt senare fick chansen att 
leda ett fotbollslag med spelare med just den typen av 
funktionsnedsättning, slog detta frö rot – mitt i den fot-
bollsmylla som närt honom. Här berättar fotbollsproffset 
och landslagsspelaren Kim Källström varför han startar  
Kim Källström Trophy, en turnering i Gothia Cup.

Namn: Kim Källström 
Född: 1982
Familj: Hustrun Erica och 
dottern Zoë
Bor: Lyon, Frankrike
Aktuell: Initiativtagare till 

Kim Källström Trophy
Yrke: Fotbollsspelare i den 
franska storklubben 
Olympique Lyonnais
Vapen: Fruktad vänsterfot 
med ett hårt skott

Senast lästa bok: 
Svensk Maffia
Senast sedda film: 
The Black Swan
Favortfotbollsspelare 
och förebild: Ruud Gullit

Kims fina  
passning
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270 spelare med intellektuell funktionsnedsättning. 
(Läs mer om Grunden Bois och dess unika samarbete 
med Göteborgs stad på sidorna 78-81.)

Grunden Bois har varit med förr. Även på Gothia 
Cup. 

Thor Guttormsen, en av grundarna till föreningen 
och en av tre på dess kansli, ger en bakgrund. 

– Vi lyckades dra igång en sådan turnering för någ-
ra år sedan. Turneringen hölls fyra år i rad i Got hia 
Cup. Sedan ställde Gothia Cup in. 

Arrangörsmässigt var det inga problem, enligt 
Thor Guttormsen. Det svåra var att hitta föreningar 
med ungdomsfotboll.

– Vi satte en åldersgräns vid 21 år, vilket är sista 
året man går i skolan när man har en intellektuell 
funktionsnedsättning. Men det finns inte så många 
föreningar i Sverige som har barn- och ungdoms-
verksamhet. Vi hoppades att det skulle bli en kick för 
andra föreningar med barn och ungdomar med in-
tellektuella funktionsnedsättningar, men det blev in-
te så, säger Thor Guttormsen.

Det låga deltagarantalet ledde till att turneringen 
lades ned.

– Våra spelare tyckte att det där var årets höjdpunkt 
så klart. Men varken jag eller någon annan kunde på-
verka att turneringen inte lockade fler föreningar.

Åldern spelar ingen roll
I Kim Källström Trophy har åldern ingen betydelse. 

– Det ultimata är att barn och ungdomar med in-
tellektuella funktionsnedsättningar får vara med på 
Gothia Cup som andra barn och ungdomar. His-
toriskt sett har i princip alla i den här gruppen be-
traktats som barn, och det är något som vi har lyckats 
jobba bort. Med Kims initiativ får vi en cup i cupen, 
med lite andra villkor, säger Thor Guttormsen. 

Tror du att den här turneringen kan locka fler lag 
än föregångaren?

– Ja, enbart i Sverige kan den locka många lag. Må-
let för Kim, det är en vision han har, tror jag, är att 
locka hit utländska lag så att det blir som Gothia Cup. 
Kim Källström som person och namn kommer att 
locka. Han gör en jätteinsats och det här är draghjälp 
och ger de här personerna med funktionsnedsättning 
en chans att få synas och delta som alla andra i värl-
dens största fotbollsturnering.

När nyheten om Kim Källström Trophy offentlig-
gjordes framhölls att en av drivkrafterna bakom 
Kims initiativ var hans egen farmor, som hade arbe-
tat med den här gruppen medan hon ännu levde. 

Thor Guttormsen kom i kontakt med Kim Käll-
ström i samband med Kennet Cup, en turnering på 
initiativ av en annan känd fotbollsspelare, Kennet 
Andersson, som ett led i kampen mot prostatacancer. 
Till Kennet Cup bjöds företag och kända fotbollsspe-
lare. Företagen fick betala för att vara med. Ica Kvan-
tum Munkebäck köpte en plats. 

– Affärsinnehavaren Pelle Collins frågade om vi 
ville representera Ica, det ville vi, och vi spelade den 
dagen under namnet Grunden Bois Ica Kvantum 
Munkebäck. Varje företagslag fick en känd fotbolls-
spelare i sitt lag. Vi fick Kim, men han var skadad i 
knät så han fick vara coach istället. Vi lärde känna ho-
nom under den här dagen. Våra killar tyckte det var 
superkul. Även om han inte skriver det officiellt i in-
bjudan så tror jag han fick det klart för sig, den här 
dagen, att det här är goa killar. Han är en bra kille, 
med stort hjärta och stort engagemang. Han känner 
för våra lirare, helt klart. Det märker vi med det här 
initiativet också, säger Thor Guttormsen.

I början var Kim något avvaktande.
– Så brukar det vara, men snart kom han igång och 

var en bland oss. Det slutade med att Kim ville ha au-
tografer av alla spelare. Han vände på steken.

Autografer fick han. Idag är Kim till och med en 
Grunden Bois-medlem.

Grunden Bois lag på Kennet Cup. Övre raden från vänster: Kim Källström, Bachdar Shaker, David Johansson, 
Krister Pedersen, Philip Lubega och Magnus ”Ölme” Johansson (tidigare IFK Göteborg). Främre raden från 
vänster: Mikael Gustafsson, Christer Reinikainen, Vidar Andersson, Niklas Rutberg och Johan Pettersson.
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– Vi träffade Kim igen och gjorde en intervju med 
honom till Grunden Bois-magasinet.

Platsen för intervjun var ett italienskt kafé.
– När vi skulle betala ryckte han fram guldkortet, 

men vi lät honom inte använda det. Vi kivades med 
honom lite, sedan beställde vi glass och kaffe åt ho-
nom, säger Thor Guttormsen. 

Stort utbyte
Det är lätt att förstå att Grunden Bois och Kim haft 
stort utbyte av varandra de gånger de träffats. Grunden 
Bois har intervjuat många kändisar, framför allt fot-
bollsspelare men nu senast även prins Daniel. 

– Kim är väldigt seriös, och noggrann med vad 
han säger. Säger han en sak så är det så. Som alla an-
dra som vi satt i Heta stolen blev även han förvånad 
när han blev intervjuad av tidningens reporter 
Jocke. Det kommer frågor om allt mellan himmel 
och jord. Alla har sagt att de har ont om tid när de 
ska bli intervjuade. Men sedan blir de sittande i alla 
fall, säger Thor Guttormsen.

Englandsproffset och landslagsspelaren Johan 
Elmander hade enligt Thor Guttormsen ”görbråt-
tom” när han infann sig för intervju. 

– Han skulle till Västindien morgonen därefter, 
men tog sig tid att komma hit ändå. Det är kul på det 
viset, att när de väl möter Jocke så kopplar de av, säger 
Thor Guttormsen.

När jag kommer i kontakt med Kim sitter han i bi-
len i Lyon på väg till hemmet efter att ha varit och 
handlat med familjen, fru Erica och ettåriga dottern 
Zoë. 

Kim berättar att han fått många förfrågningar om 
att ställa upp på välgörenhet.

Många gånger har han också tackat ja. Samtidigt 
har tankarna grott om att starta något nytt, och eget, 
som kan stå sig över tiden.

– Det skulle helst vara något som jag varit med och 
kommit på från grunden, och som kan bestå under 
en längre period. Jag har funderat tillsammans med 
familjen och mina rådgivare. Bästa lösningen vore ett 
projekt som jag kan stödja, men som också kan ge 
något till andra inblandade, säger han.

Minnet från Kennet Cup lever kvar.
– Det skänkte mycket glädje att se hur roligt de 

tycker att det är att spela fotboll. Vilken genuin glädje 
det var. Det smittade av sig på alla, säger han. 

Upplevelserna från den där dagen ledde tankarna 
till det som nu är Kim Källström Trophy.

– Jag kommer från BK Häcken som arrangerar 
Gothia Cup. Jag tänkte att vi kanske kan slå ihop det 
där. Jag sa det till min fru och hon tyckte det lät som 
en klockren idé. Det här ligger mig varmt om hjärtat, 
min farmor har jobbat med det här. Vi tog förslaget 
till Gothia Cup, och där gillade de det direkt. Det 
finns många praktiska detaljer kvar att lösa, men tur-
neringen ska bli av. Det ska vara kul för alla inblanda-
de att jobba med det, säger han.

Du nämner din farmor, Ann-Marie Källström, 
som jobbade på ett boende för ungdomar. Kan du 
berätta mer om henne och hur hon påverkat dig?

– Min farmor finns inte längre bland oss. I slutet 
av sitt yrkesliv jobbade hon med äldre, det här var så-
dant som hon jobbade med tidigare. Det är en rätt li-
ten koppling egentligen till varför jag gör det här, 
men jag minns hennes berättelser och jag tror att de 
har påverkat mig, säger Kim.

Hur fick du höra talas om hennes arbete och hur 
gammal var du?

Kim Källström bad om ”sina” spelares autografer.

Värna är en sammanslutning av Läke
pedagogiska och Socialterapeutiska verk
samheter i Sverige. Dessa verksamheter 
riktar sig till barn, ungdomar och vuxna.

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

För mer inspiration och information besök www.värna.nu

”Det skänkte mycket 
glädje att se hur roligt 
de tycker att det är att 
spela fotboll. Vilken 
genuin glädje det var. 
Det smittade av sig 
på alla.”

Intervjun
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– Jag var väl en fem år, ungefär. Sånt här är svårt att 
greppa när man är så liten. Jag minns att jag fick 
känslan av att något var annorlunda, det är nog mest 
det jag kommer ihåg, inte själva historierna och de-
taljerna. Jag förstod att de här ungdomarna såg allt på 
ett annorlunda sätt än vad vi gjorde, säger han.

Kan du berätta om ditt möte med Grunden Bois?
– Jag träffade dem i Kennet Cup. När vi kom dit 

frågade de om jag ville vara med i deras lag. Jag blev 
deras demonledare. Efteråt hade vi en bankett när 
man fick chans att tala lite med varandra och umgås. 
Det var en himla rolig dag plus att vi samlade in 
mycket pengar till kampen mot prostatacancer. För 

mig var det största med dagen att idén föddes. Det 
var en viktig händelse i mitt liv, och det var inget jag 
tänkte när jag gick dit på morgonen. När jag tänker 
tillbaka på den här dagen förstår jag att den gjort ett 
starkt intryck på mig.

Lärde känna varandra
Hur var det att leda ett lag med spelare med intel-
lektuella funktionsnedsättningar?

– Det tar alltid någon timme att lära känna folk. 
Det spelar inte så stor roll, tror jag, om det är vanliga 
killar eller killar med förståndshandikapp. Det tar all-
tid ett litet tag att lära känna varandra, det var lite tre-
vande första matchen. Men för varje timme som gick 
när vi spelade fotboll tillsammans lärde vi känna var-
andra allt bättre. De frågade en del och jag berättade 
om mitt liv som fotbollsspelare ute i Europa. 

Att Kim fick chansen att leda Grunden Bois var re-
sultatet av en mängd slumpmässigt inträffade hän-
delser.

– Jag är otroligt glad att det blev så här. De här kil-
larna såg inget problem med någonting, det var bara 
tuta och köra. De mötte vuxna spelare, men de bara 
körde på. Spontaniteten och glädjen var härlig att se, 
säger han.

Thor Guttormsen på Grunden Bois tror att den 
här dagen och upplevelserna kan ligga bakom ditt in-
itiativ. Kommentar?

– Absolut. Jag fick mycket inspiration av farmor 
men den stora händelsen var ändå den här dagen när 
man fick träffa laget. De tyckte att det var så roligt att 
spela. Jag vill ge samma chans till fler, så många som 
möjligt.

Gör dina klubbkamrater och proffskollegor i 
Olympique Lyonnais liknande insatser?

– Det är många som gör insatser på olika nivåer. Vi 
gör rätt mycket här i Lyon. Vår klubb har en separat 
organisation som stöder olika projekt. Det är väldigt 
många i vårt lag som stöder projekt och jobbar med 
välgörenhet. Och vi har en hel del afrikanska spelare 
som gör mycket i sina hemländer. 

Är det viktigt för dig att det kommer utländska 
lag till Kim Källström Trophy?

Kim Källström och Philip Lubega.

Pomona Assistans  
 – ditt medvetna val!
Vi förmedlar personlig assistans till dig som vill:
• Få ut mer av sin personliga assistans
• Veta vad schablonen går till 
• Vara kund i ett svenskt bolag med ägare som sätter kunden i centrum

Det finns en plats för alla – din hittar du på www.pomonaassistans.se  
eller ring telefon 073-033 09 90.
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– Ja, det är det. Målet är att vi ska ha minst ett par 
utländska lag. Det vill både jag och Gothia Cup. Den 
här turneringen ska vara internationell och verkligen 
andas Gothia Cup, den ska spegla vad Gothia Cup 
står för. Målet är att hela Europa ska vara represente-
rat, det ska inte vara en lokal grej i Göteborg. 

Vilka kan du hjälpa till att få hit? Hur ska du hjäl
pa till med själva förberedelserna?

– Jag kan och ska hjälpa till med kontakter. Det 
kommer även in en ekonomisk aspekt. Utöver enga-
gemang så är det vad jag bidrar med. Gothia står för 
det organisatoriska och att allt fungerar på plats. Det 
som kostar är resorna för lag som kommer längre 
ifrån. Det är framför allt där jag hjälper till. Det här är 
första året så det får bli som det blir. Gothia är dukti-
ga att organisera. Vi har redan börjat få bra kontakter 
utanför Europa. 

Träningen drar igång
Ska du själv vara med och spela?

– Nej, det ska jag inte. Målet är absolut att jag ska 
vara där, men turneringen ligger dåligt till tidsmäs-
sigt för mig, i och med att vi just börjat träna då. Men 
det får vi leva med. Det viktigaste är inte att jag kan 
vara där, men jag kommer att göra mer än allt jag kan 
för att komma dit. 

Du var nybliven far när planerna på Kim Käll
ström Trophy växte fram. Har ditt eget föräldra
skap förändrat dig?

– Nej, de här tankarna har funnits väldigt länge. 
Men sedan jag har blivit förälder känns det än mer 
rätt och riktigt att göra det här. För alla som blir för-
äldrar öppnas en ny port i livet. Man får mer förstå-
else för föräldrar som fått barn med funktionsned-
sättningar. 

Vad säger familjen när du tar av din lediga tid till 
att låta dig bli intervjuad?

– Min fru är engagerad i organisationen. Det är in-
te ett familjeföretag, men att spela fotboll på den här 
nivån sysselsätter hela familjen. Min fru har engage-
rat sig jättemycket. Jag måste även tänka på att spela 
fotboll, det är mitt jobb.

Fokuserar på fotbollen
Vad vill du syssla med efter proffskarriären?

– Man närmar sig, och jag talar om det mer nu än 
för några år sedan, men jag skjuter upp det så gott jag 
kan. Om man börjar engagera sig i vad man ska göra 
efter karriären så har man nästan börjat lägga av. Vad 
som händer om sex, sju, tio år har jag ingen aning 
om, säger han.

Helt klart är att det blir en ny turnering i Gothia 
Cup i sommar.

Klart är också att Kims förhoppning, om minst två 
utländska lag, redan är uppfylld, med råge. I skrivan-
de stund har lag från inte mindre än nio länder an-
mält sig. 

Förberedelserna är igång, festen har börjat. +

Intervjun

Kim 
Källström 
Trophy
Tid: 17-21 
juli i Göteborg
Läs mer 
om Kim 
Källström 
Trophy 
på:
www.gothia-
cup.se/swe/
index.php/
turnerings 
info/special- 
olympics- 
klassen

Det är det lilla i det stora som gör helheten. Vårt mål är att vara 
ledande på kvalitet och ha de mest nöjda kunderna. För att uppnå 
det ska varje människa bli bemött som den unika individ hon eller 

han är.  Vad är kvalitet för dig?
Kom och diskutera med oss i Almedalen. Vi bjuder på diskussion 
mingel och tilltugg på Joda Bar & Kök den 7 juli, kl. 14.00-16.00.

Vad är kvalitet för dig?

www.caremacare.se

Vi svarar gärna på alla frågor
Skola, korttidshem och barnboende: 
Helena Söderqvist 0733-77 53 12
helena.soderqvist@carema.se

Dagliga verksamheter och vuxenboende: 
Anna Wallentin 0733-77 53 00
anna.wallentin@carema.se
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Hallå,  hallå!
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Hallå,  hallå!
Henry, 6 år, börja-
de inte tala när hans 
jämnåriga kompisar 
gjorde det. Här be-
rättar mamma Eva 
von Greyerz om 
hur familjen gjort 
allt i dess makt för 
att ge sonen bästa 
möjliga chanser att 
kommunicera.

I vårt tema kan du  
dessutom läsa om:

n Jenny vars 23-åriga liv har 
präglats av jakt på lösningar för 
att kunna kommunicera på ett 
jämlikt sätt. 
n Den virtuella världen 
Second Life – vad betyder 
den för personer som har funk-
tionsnedsättningar? Vi  intervjuar 
den internationellt kända exper-
ten Susan Balandin.
n Vad är alternativ kommunika-
tion, vilka hjälpmedel finns och 
vart kan jag vända mig? Se 
vår guide med 24 frågor 
och svar.

Text & foto: Anna Pella
info@faktapress.se
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enry, 6 år, tittar 
nyfiket fram un
der luggen och 
berättar ivrigt 
vad han gjort på 
förskolan idag. 
Mam ma Eva 
sträcker fram 
han den och för 

varsamt några hårstrån åt sidan. Hon be
kräftar att hon förstår alla ord genom att 
upprepa vad Henry säger. Det är efter
middag och Eva har kommit för att häm
ta Henry på förskolan på Södermalm i 
Stockholm. 

Kom inga ord
Det har inte alltid varit så här. När Henry 
var två år och jämnåriga barn i hans om
givning började prata så kom det inga 
ord. Inte ett enda. Henry fick remiss till 
en audionom för att kontrollera hörseln, 
han fick göra EEG för att se om han hade 
epilepsi, magnetröntgen för att utesluta 
hjärnskada eller tumör, träffa psykolog 
för att kontrollera begåvningen, och slut

ligen logoped som konstaterade språk
störning. Därefter skickades familjen på 
en större utredning i Uppsala. Där fick de 
träffa psykolog, logoped, arbetsterapeut 
och sjukgymnast.

– Alla andra vi hade träffat hade för
sökt lugna vår oro med att säga ”språket 
kommer ska ni se”, men här kände vi di
rekt att det fanns några som förstod, sä
ger Eva von Greyerz, Henrys mamma.

Generell språkstörning
Henry fick diagnosen generell språkstör
ning. Det innebär att han har svårt både 
att förstå, att uttrycka sig och att forma 
vissa ljud. En halvtidsresurs sattes in på 
förskolan och Henry fick träffa en logo
ped en halvtimme var tredje vecka. Fa
mil jen tyckte att Henry behövde mer 
stöd, men kommunen menade att beho
vet var tillgodosett. När Henry fyllde tre 
år och det fortfarande inte kom några 
ord, lät förskolan honom gå kvar i små
barnsgruppen. 

– De gjorde sitt bästa där på förskolan, 
men det räckte inte. Jag fick panik och 

”Då brast det för mig. Jag hade trott att det 
skulle räcka med att Henry gick här ett år 
och att han sen skulle prata som alla andra 
och att vi skulle åka hem till Gävle igen. Det 
tog tid att förstå att det är livslångt.” 

FAKTA 
EN ANNORLUNDA 
FÖR SKOLA
n Språkförskolan 
Bamse drivs i samar bete 
mellan Stockholms stad 
och Stockholms läns 
landsting. 
n Upptagningsområdet 
är hela Stockholms stad 
och man tar emot barn i 
förskoleålder med 
kraftigt försenad eller 
avvikande tal- och 
språkutveckling för att 
hjälpa barnet att utveck-
la ett språk och en 
fungerande kommunika-
tion. Remiss från 
logoped krävs. +

Eva Wåhlström och Henry tränar på ljud. Eva samlar på ord som 
börjar på S och Henry på ord som börjar på M.

Logoped 
Eva 

Wåhlström 
har sett 

goda 
resultat 

under de 
nästan två 

decennierna 
på språkför-

skolan.

Resan med Henry

H

>
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Med rätt hjälpmedel och personlig assistans kommer man 
ganska långt.

Isak, på bilden här ovan, följde med på JAGs medlemsresa till Bahia Feliz i början av 
april. På resan kunde Isak låna JAGs HippoCampe, som är ett bra hjälpmedel för att 
kunna ta sig ut och känna på Atlantens vågor. Att få en HippoCampe utskriven som 
personligt hjälpmedel är tyvärr ingen självklarhet. Därför är rätten till hjälpmedel en 
av de viktigaste intressepolitiska frågorna för JAGs medlemmar.

JAGs intressepolitiska arbete är en av de saker som skiljer oss från andra 
assistansanordnare. Sedan starten 1992 har JAG konsekvent och envist arbetat 
gentemot myndigheter och beslutsfattare för att försvara assistansreformen och 
rätten till personlig assistans för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. 
Att JAGs assistanskooperativ dessutom drivs utan vinstsyfte gör ju det hela bara  
bättre, eller hur?

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

Personlig assistans 
är inte så dumt
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tog kontakt med språkförskolan på 
Söder malm och lyckades låna en lägen
het i Stockholm, säger Eva.

Drömmen om att bo på landet hade 
blivit verklighet några år tidigare. Familjen 
flyttade då hem till Henrys pappas hem
trakter tre mil norr om Gävle. De hittade 
ett hus vid havet mitt i ett fiskeläge.

– Vi ville komma bort från Stockholm, 
komma nära naturen och kunna cykla 
överallt. Vara människor och inte konsu
menter, berättar Eva.

Så packade Eva och Henry väskorna 
och flyttade tillbaka till Stockholm me
dan storebror och pappa stannade kvar 
hemma på gården. 

Har blivit en melodi
Sedan Henry började på språkförskolan 
har mycket hänt. Orden har kommit och 
på senare tid, säger mamma, har orden 
gått från att stakas efter varandra till att 
bli en melodi.

Idag är det logoped Eva Wåhlström 
som tränar med Henry. De sitter mitt emot 
varandra med varsin spelplan och kort 
som ligger utspridda på bordet. Eva ska 
samla på ord som börjar på S och Henry på 
ord som börjar på M. Eva tar upp ett kort 
med en bild av en mössa och frågar:

– Vilken bokstav börjar det här ordet 
på, S eller M? 

De ljudar ordet tillsammans innan 
Henry bestämmer sig. Han väljer M. 

Eva Wåhlström är behandlingsansva
rig logoped och har jobbat här i 17 år. 
Totalt är det tre avdelningar med åtta 
barn i varje och en logoped per avdel
ning. Förskolan har funnits sedan 1986 
och hela verksamheten är uppbyggd 
kring språk och kommunikation. De 
kartlägger barnens behov och alla barn 
träffar sin logoped enskilt flera gånger i 
veckan. Alla pedagoger har kunskap om 
varje barn, och använder tecken som stöd 
för att förstärka inlärningen. 

– Vi jobbar med att ge barnen förut
sättningar för delaktighet i samhället.  
Kommunikation är delaktighet. 

– Det finns väldigt lite kunskap om 
språkstörning i samhället. Språkstörning 
är så mycket mer än att bara ha svårt att 
uttala ord. Kommentarer från omgivning
en som ”jag kunde inte heller säga boksta
ven R när jag var liten” är inte ovanliga. 

Eva Wåhlström har sett goda resultat 
under de nästan två decennierna på 
språkförskolan. En gång räknade hon ut 
att det var billigare att driva en språkför
skola än att ge varje barn en resursperson 

på sin ordinarie förskola, något som hon 
inte heller tror är det bästa för barnet.

– En halv till en procent av alla barn 
har grav språkstörning. Detta med att al
la ska integreras fungerar inte i praktiken. 
Om man som barn är ensam om att inte 
kunna kommunicera i en grupp påverkas 
självbilden. Jag tror att barnet har större 
möjligheter att utvecklas om man är nöjd 
med sig själv.

Insåg på föreläsning
När mamma Eva och Henry flyttat till 
Stockholm var Eva på en föreläsning om 
hur man pratar med sitt barn om funk
tionsnedsättningen.  

– Då brast det för mig. Jag hade trott att 
det skulle räcka med att Henry gick här ett 
år och att han sen skulle prata som alla an
dra och att vi skulle åka hem till Gävle igen. 
Det tog tid att förstå att det är livslångt. 

När Henry inte får fram vad han vill 
säga blir han jättearg och frustrerad. På 
språkförskolan finns en studsmatta som 
man kan hoppa på när man blir arg. 
Hemma används ofta papper och penna 
för att Henry ska kunna komplettera vad 
han vill ha sagt. Mamma Eva minns en 
gång när de just hade flyttat till Stock
holm och hans pappa ringde från Gävle. 

>

Mogård är en stiftelseägd non-profit verksamhet som erbjuder tjänster till personer som kommunicerar på 
teckenspråk eller använder alternativa kommunikationsformer och som har ytterligare funktionsnedsättning.

Våra tjänster omfattar insatser inom LSS, med egna boenden på flera platser i landet, och inom SoL med bland annat 
HVB-hem. Vi har också en egen gymnasiesärskola, med nationellt upptagningsområde, för elever med en kombination av 
kommunikativa och andra funktionsnedsättningar. Vår teckenspråkiga folkhögskola, med allmän kurs, är för dig som är 
intresserad av vuxenutbildning. Folkhögskolan hittar du i Stockholm, Finspång och Åkarp. 

MED KOMMUNIKATION I FOKUS

För mer information besök: www.mogard.se eller kontakta oss på tel: 010-471 66 00 eller e-post till: info@mogard.se
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Henry ville också prata men lyckades inte 
få fram orden i telefonen. 

– Då hämtade jag penna och papper 
och ritade honom och hans pappa och två 
pratbubblor, men Henry tog pennan och 
strök över sin pratbubbla med tjocka 
streck, och så ritade han en bomb.

– När Henry kommer hem från försko-
lan på eftermiddagarna har han nästan 
som träningsvärk av all språkträning. Då 
behöver han koppla av. Han gillar att titta 
på film, men också att vara ute och åka 
skridskor eller klättra. När vi träffar andra 

barn i lekparken som inte förstår vad han 
säger blir han ledsen. Språket är viktigt för 
leken och i det här samhället är allt baserat 
på kommunikation, säger mamma Eva.

Fyra personer i lånad tvåa
För ett år sedan flyttade pappa och store-
bror ned till Stockholm och nu bor de fy-
ra personer och hundar i den pyttelilla 
lånade tvårumslägenheten. Familjen von 
Greyerz har kvar huset men kommer inte 
att flytta tillbaka i höst när det blir dags 
för Henry att börja skolan. 

Kanske blir det språkklass i Sigtuna. 
– Vi tar en dag i taget, familjen är vik-

tigast, vi får se vad som händer och var 
vi hamnar. Man kan inte binda sig vid 
materiella saker. Jag är en tigermamma, 
jag vill ge Henry så bra odds som möj-
ligt. 

I efterhand har familjen fått rätt hos 
Skolinspektionen. Insatsen var inte till-
räcklig. Resultatet av detta är att Gävle 
kommun ska starta språkförskola till 
hösten. +

Anna Pella

”Jag är en 
tigermam-
ma, jag vill 
ge Henry 
så bra 
odds som 
möjligt.”

Sedan Henry började på språkförskolan har mycket hänt.

Pekkartan 
-en väg till kommunikation

Elevinflytande via AKK – alternativ 
påverkan. Filmen vänder sig till alla 
i nätverket runt personer med 
kommunikationssvårigheter. Vill du 
beställa eller veta mera kontakta oss:

inger.andersson@ludvika.se
kristina.jansson@ludvika.se
telefon: 0240-866 71 

020-22 11 44

Kostnadsfritt, personligt stöd
 vid telefonsamtal!

Talstöd, minnesstöd,
 anteckningsstöd
Vardagar 8.00-20.00  
Helger    12.00-16.00

www.teletal.se

Ett eget boende är bra träning i 
självständighet 

Häggviks skolinternat ligger i anslutning till Häggviks gymnasium i Sollentuna. Internatet 
vänder sig till skolungdomar mellan 16-23 år med lindrig/måttlig utvecklingsstörning, 
autismliknande tillstånd och/eller ADHD.  
Syftet med internatboende är att träna och förbereda ungdomarna till ett så självständigt 
liv och boende som möjligt. Det gör vi efter en individanpassad trestegsmodell som inne-
bär en stegvis utveckling av praktiska och sociala färdigheter. 
Man har tillgång till eget rum och delar kök, hygienutrymmen och vardagsrum med andra 
ungdomar.  
Internatet är fr o m 20110821 öppet året runt. Nu är det lättare för er som bor ute i landet 
att söka både till Häggviks Gymnasium och Häggviks Skolinternat, skola och boende på 
samma plats. 
Insatsen om barn- och ungdomsboende enligt 9:8§ LSS söker du hos din LSS-handläggare i 
din hemkommun. 
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Jenny Lindblom, 23, har en 
mycket ovanlig muskelsjukdom, som för-
utom svagare muskler, bland annat orsa-
kar utvecklingstörning, epilepsi och grav 
synnedsättning. Åtta år gammal blev Jenny 
dess utom drabbad av näthinneavlossning 
på båda ögonen och blev helt blind. 

Jenny använder några enstaka ord men 
kommunicerar i första hand med tecken. 

Lägenheten hem-
ma i Falköping är 
ljus och hemtrevlig 
och ligger fem mi-
nuter från föräldra-
hemmet. På väggen i 
hallen hänger bilder 
på Jenny som liten. 

Jenny är trött 
idag. Hon har haft 

några jobbiga kramper för bara några da-
gar sedan och visar med handen mot kin-
den tecknet för trött, hon vill helst sova.  

Datorn står alltid på hemma hos Jenny. 
Just nu spelar den musik, och spellistor 
märkta ”Magnus Uggla”, ”julmusik” och 
”skoj” finns i listkatalogen på Spotify. 

När Jenny föddes var hon den enda i 
Sverige med muskelsjukdomen MEB, 

Muscle, Eye & Brain disease. Familjen ha-
de i början svårt att hitta information om 
diagnosen över huvud taget och kunska-
pen fanns inte heller hos läkarkåren.

Bilder och tecken
När Jenny inte utvecklade något talat 
språk började föräldrarna tidigt bygga 
kommunikation med bilder och tecken. 
De startade redan när hon var två år, och 
vid tre-fyra års ålder introducerades da-
tor med kontaktstyrning. 

– Vi tyckte att det var viktigt att börja 
så tidigt som möjligt, och Jenny fattade 
direkt hur man skulle använda kontak-
terna och musen, berättar mamma Ag-
neta.

Jenny gick i vanlig förskola och börja-
de sedan i särskolans träningsklass. 

”Alla 
måste 
veta 
allt”

Med egna tecken och några enstaka ord 
kommunicerar Jenny Lindblom med assisten-
ter, vänner och familj. Med bland annat datorn 
som verktyg har mamma Agneta försökt an-
passa miljön så att den passar Jennys behov. 
– För att hjälpa Jenny att kommunicera 
måste alla runt henne veta allt, säger 
mamma Agneta Lindblom.

Jenny kommunicerar i första hand med  tecken.
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– Hon som hade varit van att det alltid 
fanns barn runt henne som stimulerade 
henne språkligt vantrivdes i denna allde
les för lugna träningsskola. Eftersom Jen
ny var blind och de andra barnen inte 
pratade varken såg eller hörde hon dem. 
Gång på gång frågade hon ”Men var är 
alla barnen?”. 

Jenny fick då börja i vanlig förskole
klass på obestämd tid. När hon gått där i 
tre år tyckte kommunen att hon skulle 
återvända till träningsskolan. Familjen 
be stämde sig då för att söka till Ekeskolan 
i Örebro, en skola som är specialiserad på 
barn med synskada och andra synned
sättningar. I tio års tid åkte hon 36 mil tur 
och retur varje vecka.

– Taxichafförerna berättade att varje 
gång skoltaxin for över guppet in till 

skolområdet brukade Jenny sträcka upp 
armarna i luften och ropa: JAAA! Hon 
var överlycklig att få komma till skolan 
hon älskade, säger mamma Agneta.

Taktilt tangentbord
På datorns tangentbord finns olika saker 
fastlimmade. Kapsyler, sugrör, gem, 
tänd stickor och byxknappar, alla saker 
mots varar en tangent på Jennys tangent
bord, och gör det enkelt för henne att 
känna var hon ska trycka.

– Vi har skapat en mängd varianter så 
att Jenny kan spela cdskivor, spel, använda 
musikprogrammet Spotify med mera.

Datorn används på många olika sätt. 
Via det svenskutvecklade specialprogram
met Sarepta kan Jenny styra många saker 
själv. Med ett par kontakter bläddrar Jenny 

igenom katalogerna med talsyntes, tills 
hon hittar det hon söker. Här finns bland 
annat en mycket avancerad dagbok med 
ljud, bilder och filmer, som Jenny kan an
vända när hon vill berätta om saker hon 
varit med om för till exempel sin assistent. 
Bilderna hjälper då assistenten att fråga 
saker tillbaka och på det viset skapa förut
sättningar för samtal.  

För att kunna hjälpa Jenny har mam
ma Agneta lärt sig det mesta om datorer 
under åren och idag tar hon hand om it
supporten när någonting strular.

– När Jenny blir utan dator stryps 
många av hennes kontaktvägar. Här finns 
hennes kalender, musik, bildtelefon ge
nom Skype, epost, spel och sociala nät
verk via Facebook. Datorn är allt. Till as
sistenterna säger jag att datorn alltid ska >

Med ett par kontakter bläddrar Jenny 
igenom katalogerna i Sarepta med 
talsyntes, tills hon hittar det hon söker.

Jenny använder datorn på en rad 
olika sätt tack vare mamma Agneta.

Tillsammans med teckenläraren Christina (i mitten) lär Jenny 
ut nya tecken till sina assistenter.
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ETT 
RÄTTVIST 
LIV.

Läs mer om oss, våra värderingar och vår verksamhet på 
nordstromassistans.se eller ring kostnadsfritt på 020-80 90 90.
Vi har kontor i Malmö, Stockholm och Gällivare.

NORDSTRÖM ASSISTANS har sedan 1998 bedrivit 
personlig assistans med fokus på kunden och deras 
situation. Utifrån de möjligheter LASS och LSS ger 
erbjuder vi en rättvis personlig assistans. Du som 
kund ska veta och kunna påverka hur din ersättning 
används, erbjudas möjlighet till personlig träning, 
kunna spara ej nyttjade medel, själv bestämma vem 
som ska arbeta hos dig, få tillgång till juridisk hjälp och 
en partner som tar ansvar. Oavsett var du bor i landet. 
Det tycker vi är rättvist.

F
O

R
M

S
M

E
D

JA
N

.S
E
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Jenny lär sig ett nytt tecken.

vara startklar, så att Jenny kan använda 
den när hon vill, säger Agneta.

Gemensam teckenkurs
När Jenny flyttade hemifrån och fler as-
sistenter skulle anställas ville mamma 
Agneta att assistenterna skulle få regel-
bunden teckenträning. Hon kontaktade 
den teckenlärare som familjen träffat när 
Jenny var liten. 

Nu träffar Jenny och assistenterna teck-
enläraren tio gånger per termin och Jenny 
har gjort ett stort hopp framåt i sin teck-
enutveckling. Teckenläraren utgår från de 
dövas teckenspråk och anpassar sedan 
tecknen tillsammans med Jenny. Alla teck-
en dokumenteras både i skrift och på film.

– Jenny tecknar mot kroppen och helst 
med en hand. Varje tecken kan ha flera 
innebörder så det gäller att förstå vilket 
sammanhang det handlar om. 

Samlar på ljud
Mamma Agneta är lärare till yrket. När 
Jenny var liten vidareutbildade hon sig 
inom specialpedagogik och har under 
åren dessutom ägnat otaliga timmar av 
sin fritid till att försöka lära sig allt om al-
ternativ kommunikation. Idag jobbar 
hon på en särskola där eleverna får dra 
nytta av hennes erfarenheter. 

När Jenny blev blind fick familjen byg-
ga all kommunikation runt ljud och kän-
sel. Det har varit svårt att hitta bra kom-
munikationshjälpmedel.

– Synen är det sinne som är svårast att 
kompensera. Eftersom Jenny inte kan lä-
sa och skriva punktskrift så har vårt sätt 
varit att samla på ljud. 

Resor, läger och tandläkarbesök, allt 
från vardagen spelas in för att Jenny ska 
kunna berätta vad hon varit med om. 
Ungefär 90 minuter i månaden hamnar 
på ett vanligt kassettband. Utöver det 
görs digitala ljudupptagningar på både 
fickminne och en mp3-spelare med vide-
ofunktion.

– Om vi ska flyga någonstans spelar vi 
till exempel in ljudet i ankomsthallen, 
kap tenens välkomsthälsning och när mo-
torerna startar. Det blir en dagbok av ljud.

Assistentvänliga hjälpmedel
Att ha en synskada i kombination med 
andra funktionsnedsättningar gör att 
Syncentralen står för vissa hjälpmedel 
och Hjälpmedelscentralen för andra, och 
det har ibland varit svårt att få dessa två 
att samarbeta och förstå Jennys behov. 

– Jenny är blind men pratar med teck-
en, vilket är mycket ovanligt. Det finns 
inte som förvalt alternativ att kryssa i på 
blanketten när man ansöker om hjälp-
medel. 

Ett exempel är bildtelefonen de ansök-
te om. 

Den är i första hand ett hjälpmedel för 
Jennys omvärld och därför fick man 
kämpa rejält för att hon skulle kunna få 
en sådan som hjälpmedel när hon gick på 

Ekeskolan och ville ringa hem under 
veckan.

– När Jenny ringer till oss behöver vi 
kunna se vad hon tecknar. Hon i sin tur 
behöver egentligen bara kunna höra oss. 
Där har Skype varit ett lyft. Förut pratade 
vi via ett annat program men Skype är 
mycket bättre och jämfört med en bildte-
lefon är detta fantastiskt. Nu kan hon inte 
bara ringa till oss föräldrar utan till alla 
sina kompisar. Skype är dessutom gratis 
och lättillgängligt för alla. 

Har letat reda på hjälpmedel
Mamma Agneta har ägnat mycket tid åt 
att leta reda på hjälpmedel som passar. 
De bästa tipsen har hon fått från 
Ekeskolan, av andra föräldrar eller på nä-
tet.

– Jag letar mycket på den ”vanliga” 
marknaden. Det är viktigt att hjälpmed-
len är assistansvänliga och att tekniken är 
enkel. 

Nya assistenter får en gedigen intro-
duktionsutbildning i alla hjälpmedel och 
alternativ kommunikation. De får även 
ha bindel för ögonen för att själva upple-
va hur det är att vara blind. Förutom den 
löpande teckenkursen är det planerings-
möten en gång i månaden där mamma 
Agneta går igenom eventuella nyheter. 
Det tar minst ett år innan de kan jobbet 
och de är otroligt viktiga för Jennys del-
aktighet i samhället. +

Anna Pella

>

”Om vi ska flyga någonstans  
spelar vi in ljudet i ankomsthallen.”

Med det taktila tangentbordet med kapsyler, sugrör, gem, tändstickor och byx-
knappar, känner Jenny var hon ska trycka.
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usan Balandin är 
utbildad logo
ped med specia
lisering inom 
alter nativ och 
komp let  terande 
kommunika
tion. Hon föddes 
i Kanada, växte 

upp och utbildade sig i England och 
hamnade sedan i Australien där hon ar
betade i mer än 30 år, först som verksam 
logoped och därefter som forskare på 
universitetet i Sydney. 

Ensamhet och delaktighet
För tre år sedan fick hon en tjänst som 
professor på Högskolan i Molde, där hon 
just nu håller på med ett forskningspro
jekt kring ensamhet och social delaktig
het i den virtuella världen Second Life.

– Jag har under senare år kommit att in
tressera mig för ensamhet och delaktighet, 
då jag i mina studier sett att människor 
med funktionsnedsättningar är mer en
samma än andra. I detta projekt studerar 
vi hur ensamhet hos ungdomar och vuxna, 
som använder alternativ kommunikation, 
påverkas av att ta del av en virtuell värld.

När Susan Balandin kom till Norge stif
tade hon bekantskap med den amerikan

ska professorn Judith MolkaDanielsen, 
som specialiserat sig på den virtuella värl
den Second Life. Susan Balandin blev in
tresserad av hur virtuella världar skulle 
kunna användas av människor som an
vänder alternativ kommunikation, och 
om de som deltar i den virtuella världen 
känner sig mindre ensamma än de som 
inte gör det. 

Mer närvarande
– Många av dem vi intervjuat nämner 
nära familjemedlemmar eller personal 
som deras enda vänner. Män ni s kor som 
använder alternativ kommunikation är 
idag mer närvarande i samhället än nå
gonsin, men deltar fort farande inte. 
Mån ga arenor där vänskapsband knyts, 
som aktiviteter efter skolan eller i ar
betslivet, är fortfarande inte tillgängliga, 
dels för att miljöerna inte är fysiskt an
passade, dels för att många inte kommer 
ut i arbetslivet över huvud taget. 

Den virtuella världen Second Life har 
funnits sen 2003. Det är gratis att vara 
med och varje användare representeras 
av en avatar, en elektronisk visualise
ring.

– Du själv väljer hur du vill se ut in i 
minsta detalj. Du kan vara lång, kort, 
tjock, smal, svart eller vit. Ingen vet hur 

du ser ut i verkligheten. Många har väl
digt långa ben eller rutor på magen. Min 
egen avatar ser då sannolikt inte ut som 
63, skrattar Susan Balandin.

I Second Life finns inga begränsningar 
kring förflyttning. Avatarerna kan flyga 
eller teleportera sig mellan olika ställen.

– Om man till exempel har en cpska
da kan man i den virtuella världen testa 
olika aktiviteter som kanske inte skulle 
vara möjliga i vår värld. De som har in
gått i forskningsprojektet har sagt att de 
till exempel vill testa att klättra i berg och 
att köra bil. De är involverade i många 
aktiviteter till vardags men då ofta till
sammans med familjemedlemmar eller 
andra som också har funktionsnedsätt
ning, men i den virtuella världen vill de 
gärna träffa andra människor.

När det gäller kommunikation mellan 
avatarerna finns det två sätt, antingen via 
textmeddelanden eller mikrofon.

– I Second Life kommunicerar de 
flesta via textmeddelanden, vilket un
derlättar om man har svårt att prata. 
Det finns också en funktion där man 
kan prata direkt med varandra, vilket å 
andra sidan underlättar för den som har 
svårt att skriva. Finessen är att man kan 
välja själv.

Orolig omgivning
Det som förvånat Susan Balandin mest 
under projektets gång är att föräldrar el
ler personal oroar sig för att ungdomarna 
ska råka illa ut i den virtuella världen.

– Jag försäkrar att det är säkrare än att 
ta tåget till Oslo. För det första är du ano
nym. Om du skulle känna dig obekväm 
med någon annan avatar så är det bara 
att teleportera dig någon annanstans, el
ler stänga av datorn. 

S

Framför datorn är alla lika

”Du vet inte vem du möter i den virtuella 
 världen, och ingen vet att du inte kan prata. 
Om du kan använda en dator så kan du del-
ta i den virtuella världen på samma villkor som 
alla andra”, säger professor Susan Balandin på 
Högskolan i Molde, Norge.
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”I den virtuella världen 
vet ingen att du 
inte kan prata.”

”XXXXXXxxxxxxx    xx   xxx 
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.”

Alla representeras 
av en avatar
Second Life är en virtuell värld 
på internet som skapades 2003 
och utvecklas av det amerikan-
ska företaget Linden Lab. Varje 
deltagare representeras av en 
avatar. I november 2007 fanns 
fler än elva miljoner invånare i 
Second Life. +

Karneval i maj 
Susan Balandin föreläser på 
den 10:e Västsvenska Kommu-
nika tionskarnevalen i Göteborg 
25-26 maj där temat är 
”Alternativ och Kompletterande 
Kom munikation i ett livsper-
spektiv”.
Karnevalen är en 
mötesplats både för 
de som arbetar med 
Alternativ och 
Kompletterande 
Kommunikation och 
användare och 
anhöriga. 
Arrangörer är 
Dal heimers hus, 
DART kommunika-
tions- och datare-
surscenter för barn, ungdomar 
och vuxna med funktionsned-
sättning, Eldorado (ett aktivi-
tets-, kunskaps- och kultur-
center för personer med 
intellektuella funktionsned-
sättningar), Frölunda Data AB, 
ISAAC Sverige och Special-
pedagogiska skolmyndighe-
ten. +

Susan 
Balandin

Specialpedagogiska skolmyn-
digheten (SPSM) arbetar för att 
barn, unga och vuxna med 
funktionsnedsättningar ska få 
förutsättningar att nå målen för 
sin utbildning, genom special-
pedagogiskt stöd, undervisning 
i specialskolor, tillgängliga 
läro medel och statsbidrag. +
Läs mer på www.spsm.se

TM

Tel. 011-161800
Fax 011-162005

www.anatomicsitt.com
info@anatomicsitt.com

TM

Tel. 011-161800
Fax 011-162005

www.anatomicsitt.com
info@anatomicsitt.com

Fulla positioneringsmöjligheter. 
Även i bilen.

Korttidsboende 
Hos oss får barn och ungdomar med funktions-
nedsättningar möjlighet att bo, ha en aktiv fritid 
och  träffa nya kompisar. Tillsammans med famil- 
jen skapar vi individuella lösningar för ett tryggt  
boende. Och samverkan med skola, fritids och 
habilitering skapar förutsättningar att växa.

Nyfiken? Läs mer på www.brackediakoni.se

Virtuella världar har sedan flera år 
framgångsrikt använts i vissa tränings-
sammanhang för personer med autism. 
Susan Balandin tror dock att det har po-
tential för både socialt samspel, träning 
och även utbildning av personal.

– Virtuella världar är en ny miljö för 
socialt samspel och lärande, och fortfa-

rande en outnyttjad resurs för männis-
kor som använder alternativ kommuni-
kation. Second Life är inte enkelt att an-
vända, så det kan inte användas av alla. 
Men för dem det passar så får vi inte 
glömma att det kan användas för att ba-
ra ha kul.  +

Anna Pella
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1 Vad består kommunikation av? 
När vi kommunicerar använder vi 

förutom talet även rösten, gester, ansikts-
uttryck, blick, kroppsspråk, ordval, 
dialekt, tonfall, placering i rummet och 
mycket mer för att få fram vad vi vill säga.

2 Vad är Alternativ och Komplette
ran de Kommunikation, AKK? 

AKK kompletterar ljud, talat språk och 
kroppskommunikation med till exempel 
bilder och manuella tecken. AKK omfattar 
både personen som har kommunikations-
svårigheterna, det alternativa kommuni-
kationssättet och hjälpmedlen, samt 
samspelspartnern och miljön runt 
omkring.

3 Vilka 
typer av 

hjälpmedel 
finns? 
AKK består ofta 
av en blandning 
av hjälpmedel och 
metoder. Någ ra av 
de vanligaste 
hjälpmedlen är 
kommunikations-
kartor, tecken-
kommunikation, 
introduktions-
kort, kommuni-
kationspass, 
samtalsmatta, 
samtalshjälpme-

del, datorer, ögon- pekningsramar och 
ögonstyrning till dator.

4 Vilken utveckling sker på områ
det?

Utveckling sker inom flera områden 
både när det gäller teknik och metoder 
och just nu sker en snabb utveckling när 
det gäller så kallade appar (applikatio-
ner) till Iphone och andra smarta 
telefoner. På DARTs hemsida finns en 
sammanställning: www.dart-gbg.org

5 Vem använder AKK? 
Personer som behöver stöd eller ett 

alternativ för att både uttrycka sig och/
eller förstå kan ha stor nytta av AKK.

6 Hur kan man hjälpa barnet att 
kommunicera med anhöriga, 

vänner och andra?
Ha alla hjälpmedel tillgängliga och 
tillverka ett kommunikationspass (finns 
mallar på nätet), ett dokument i form av 
en liten bok som på ett personligt sätt 
tillhandahåller information om hans 
eller hennes kommunikation.

7 Var kan jag som anhörig eller 
professionell lära mig mer om 

alternativ kommunikation?
Som förälder eller anhörig kan du vända 
dig till barnets habiliteringscenter, 
Hjälpmedelsinstitutet eller kommunika-
tions- och dataresurscenter på din ort, 
för att få svar på frågor och be om 
information om AKK. På riksnivå finns 
ISAAC Sve rige, en förening för dig som 
använder eller jobbar med AKK, se www.
isaac-sverige.se, samt SPSM på spsm.se

8 Kan alla kommunicera? 
Alla spädbarn oavsett grad av 

funktionsnedsättning samspelar med 
sina föräldrar, om än mycket subtilt, och 
den viktigaste förutsättningen för att 
lyckas är tron på att barnet kan lära sig 
att kommunicera. 

9 Vilka är de första tecknen på 
samspel?  

Små, små signaler som ansiktsuttryck, 
kroppsspråk, olika ljud eller tempera-

 frågor & svar24
Alternativ kommunikation omfattar flera saker: 
personen som har kommunikationssvårigheter, 
sättet att kommunicera, samspelspartnern och 
miljön runt omkring. Kan alla kommuni-
cera? Vilka hjälpmedel finns? Finns 
det olika teckenspråk? Var kan jag få 
hjälp? Här har Föräldrakraft sammanställt frå-
gor och svar kring hur man kan hjälpa sitt barn 
att hitta en fungerande kommunikation. Anna 
Carlstrand, DART kommunikations- och data-
resurscenter, samt Håkan Ernklev, Tecknologen, 
har bidragit till guiden.
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ment är de första tecknen att ta fasta på 
och bekräfta som förälder. Att tydligt och 
konsekvent bekräfta att man ser att 
barnet vill något, till exempel fortsätta 
bli klappad på huvudet, är första steget i 
kommunikationen. 

10 Vad ska jag som förälder 
tänka på om mitt barn också 

har en synskada? 
Det kan vara bra att förbereda barnet 
genom att tala om vem du är när du 
kommer, tala om i förväg vad du tänker 
göra, undvika överraskande beröring 
och begränsa störande ljud.

11 Varför är du som förälder så 
viktig?

Som förälder är du nära barnet nästan 
hela tiden, följsam och motiverad och 
läser medvetet ditt barns signaler utan 
att du märker det. Genom att aktivt 
spegla och läsa av ditt barn så hjälper du 
ditt barn att uttrycka sig ännu tydligare.

12 Varför är det så viktigt att 
börja tidigt? 

Barn som inte har en normal kommuni-
kationsutveckling behöver mer stimu-
lans och bekräftelse än andra för att 
fortsätta samspela med sin omgivning.

13 Var får man hjälp? 
Be barnets habiliteringscenter 

om en utredning, antingen av dem själva 
eller via remiss till en specialmottagning. 
Tillsammans med experter försöker man 
ta reda på vilken signal som är bäst för 
barnet. Man tittar på syn och visuell 
perception, hörsel och auditiv percep-
tion, motorik och sensorik. Det är 
barnets behov och förutsättningar som 
ska styra val av kommunikationssätt. 

14 Hur kan kommunikations-
träning gå till?

Man tränar kommunikation genom att 
kommunicera! Börja med en aktivitet 
som barnet gillar, exempelvis att gunga. 
När barnet har gungat ett tag stannar 
man och frågar ”Vill du gunga mer?”. 
Om barnet visar sin signal, så bekräftar 
man att man ser detta och sen får barnet 
fortsätta gunga. Efter ett tag kan man 
prova fler och fler aktiviteter.

15 Vad är viktigt att tänka på? 
Alla måste tolka barnets signal 

likadant så att det blir tydligt för barnet. 
Tänk på att vissa barn har en fördröj-
ning, en latens, innan de svarar. 
Uteblivet svar tolkas alltid som nej eller 
att barnet inte har förstått. Det är också 
viktigt att visa var aktiviteten börjar och 
slutar, genom kodord, tecken eller 
ljudsignaler. 

16 Varför är det så viktigt att 
omgivningen tolkar signaler-

na konsekvent?
För att barnet ska fortsätta använda 
samma signal och kunna utveckla sin 
kommunikation. Om det finns osäkerhet 
kan det vara till stor hjälp att alla som gör 
aktiviteterna för anteckningar och sedan 
diskuterar och utvärderar tillsammans.

17 Hur kan omgivningen 
involveras? 

Genom att involvera alla runt omkring 
barnet, assistenter, förskole- eller 
skol personal och anhöriga, så kan alla 
runt barnet dela med sig av sina erfaren-
heter, prata om vad som är svårt och lära 
av varandra samt bestämma vem som 
ansvarar för vad.

18 Vad kan förskolan/skolan 
göra?

Förskolan eller skolan kan schemalägga 
individuell kommunikationsträning. Ni 
kan tillsammans boka regelbundna 
möten där ni följer upp hur det går. Be 
dem filma ert barn så blir det lättare att 
diskutera. Be förskolan eller skolan 
ordna en workshop för er, assistenter och 
anhöriga.

19 Finns det olika teckenspråk?
Teckenspråk är dövas moders-

mål och är ett eget språk, med egen 
grammatik. Teckenspråket ”lånar ut” sina 
tecken och en del ”bildspråkstankar” till 
användning för kommunikation för 
hörande personer med någon typ av 
utvecklingsstörning, tal- eller språkstör-
ning, eller liknande, och kallas då tecken-
kommunikation, TAKK. Tecknen är alltså 
de samma, men användandet skiljer sig 
från dövas teckenspråk. Tecken som stöd 
för tal eller avläsning kallas TSS och är en 
annan form av teckenanvändning. Det 
används av vuxendöva och hörselskadade 
som stöd för läppavläsning vid en annars 
språkutveckling. En döv person med en 
utvecklingsstörning har teckenspråk, inte 
teckenkommunikation, som sitt första 
språk.

20 Hur fungerar teckenkommu-
nikation, TAKK?

Teckenkommunikation används av 
personer med språkstörning eller 
utvecklingsstörning. Syftet är att ge 
barnet ett kommunikationssätt i det dag-
liga livet, att utveckla förståelse för 
kommunikation och att om möjligt 
stimulera talet. En av de största skillna-
derna mellan teckenspråk och tecken-
kommunikation är att man i teckenkom-
munikation talar och tecknar samtidigt, 
medan man i teckenspråk endast 
använder munrörelser, utan tal. 

21 Varför är tecken i kombina-
tion med tal bra för barn med 

språkstörning eller utvecklingsstör-
ning?
Tecken är mer grovmotoriska än tal och 
är lättare att uttrycka sig med. Tecken i 
kombination med tal gör uttrycken mer 
levande och nyanserade. 

Den som tecknar till barnet använder 
enklare ord när hon eller han talar 
eftersom tecknen styr det talade ordet. 

Man talar också långsammare om man 
samtidigt tecknar, och de talade orden 
får tydligare avgränsning (start och slut) 
om man använder tecken.

22 Är tecknen internationella? 
Teckenspråk används av döva i 

hela världen. Dock är språket inte 
internationellt i sig, utan varje land har 
sitt eget teckenspråk. Även teckenspråk i 
länder som har samma talspråk har olika 
teckenspråk. 

Det teckenspråk som används i USA 
(ASL, American Sign Language) är det 
teckenspråk som kan anses vara motsva-
righeten till vår globalt talade engelska. 
Teckenkommunikation lånar tecknen 
från det svenska teckenspråket, men har 
oftast inte samma grammatik. 

23 Hur vanligt är det att man 
tecknar och vilka använder 

det mest? 
Alla personer, unga som gamla, som 
har problem med talet eller med 
språket kan kommunicera med hjälp av 
tecken. Förutsättningen är naturligtvis 
att mottagarna av budskapet förstår 
tecken. Det finns inga motsättningar 
mellan att teckna och att samtidigt eller 
parallellt använda andra kommunika-
tionssätt. 

Fördelen med tecken är att man alltid 
har dem med sig och att många tecken är 
bildlika. Eftersom teckenspråk är ett 
”riktigt” språk, kan en användare 
dessutom uttrycka allt som går att 
uttrycka med ett talat språk, oavsett om 
det ackompanjeras av tal eller inte.

24 När kan man börja med 
tecken?

Så tidigt som möjligt! Det är mycket 
viktigt att man tecknar så mycket som 
möjligt i ett barns omgivning och ger 
barnet ett så kallat ”språkbad”. Tecken 
hämmar inte en eventuell talutveckling, 
utan stimulerar all kommunikation 
inklusive tal. Att teckna med små barn 
med så kallade ”babytecken” är ett 
annat sätt att använda tecken och 
detta har visat sig påverka barnets 
språk- och talutveckling mycket 
positivt.

Anna Pella 

 frågor & svar

Läs mer på: www.dart-gbg.se   |   www.tecknologen.se
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250 000
svenskar 
60%

vad gör  vi nu?

vägen till arbete. 
Därför satsar vi på 
jobbfrågan i Almedalen.

Allt färre elever från gymnasiesärskolan 
lyckas få jobb. I slutet av 1970-talet fick 
cirka 60 procent av eleverna från yrkessär-
skolan någon form av anställning. Trettio år 
senare hade andelen sjunkit till 17 procent.
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250 000
svenskar 

17%vad gör  vi nu?
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     av almedalen
Med plats för alla

På följande sidor:

Så vill politiker, arbetsgivare, 
fackförbund och myndigheter 
öppna arbetsmarknaden /52

Tio föredömen och  
två skräckexempel /56

Striden om aktivitetsersättning 
mot ett avgörande /58

ViSST går deT aTT öppna arbeTSmarknaden äVen  
för perSoner Som har funkTionSnedSäTTning. 

Vi har karTlagT Vilka ambiTioner poliTikerna har 
och Vilka idéer och goda exempel Som finnS.
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re ungdomar som är fyll-
da av framtidstro. De be-
visar att det inte är kört 
för att man har en funk-
tionsnedsättning. Det 
kan vara starten på något 

nytt och spännande.
Sedan förra hösten jobbar Per Axen-

sköld, 24, Anna Pettersson, 26, och Karl 
Wittgard, 23 år, som ambassadörer för 
Furubodas folkhögskola i Skåne. De har 
blivit proffs på föreläsningar och att på-
verka attityder.

– Folk tänker lite annorlunda när 
man möter dem på stan jämfört 
med tidigare, säger Karl.

Furubodas unga ambassa-
dörer jobbar med att påver-
ka attityder från Skåne till 
Norrbotten (en fjärde med-
arbetare, Britta Berg gren, är 
bosatt och verksam i Luleå).

– Det är mycket spännande 
att vara ute och informera om 
hur det är att leva med funktions-
nedsättningar, säger Anna Pettersson.

Hon har själv cerebral pares som gör 
att hon sitter i rullstol, men har även en 
dold smärta i armarna.

– Folk ser min cerebral pares, men de 
ser inte smärtan, det som plågar mig 
mest. De synliga funktionsnedsättning-
arna är ofta inte lika hemska som de dol-
da. Visst är det hemskt när man inte kan 
komma upp för en trappa på grund av att 
man sitter i rullstol, men att ha en dold 
funktionsnedsättning och inte få förstå-
else för den är värre.

Annan berättelse
Bakom Karl Wittgards funktionsnedsätt-
ning finns en helt annan berättelse, som 

han på sistone delat med sig av 
under många föreläsningar.

– Min biologiska mam-
ma missbrukade alkohol 
under graviditeten vilket 
gjorde att jag fick en ska-
da på min hjärna som 
försämrade vissa funktio-
ner, till exempel logiska 

tänkandet, koordinations-
förmågan, koncentration och 

det sociala samspelet mellan oli-
ka människor, berättar Karl.

Per Axensköld har en cp-skada som 
slagit hårt mot finmotoriken i den övre 
delen av kroppen, inklusive talet.

– Men det har inte påverkat talet så 
mycket som det skulle kunna ha gjort, ef-
tersom jag har övat upp det sedan jag var 
liten, genom envetet pratande.

Alla tre, liksom kollegan i Luleå, job-
bar just nu intensivt med att påverka atti-
tyder till personer med funktionsned-
sättningar.

De är jätteglada över det stora intres-
set hos lärare och elever, organisationer 
som Rotary och fackförbund som SKTF, 
vars ombudsmän de nyligen träffade i 
Malmö.

Under 1,5 år är ambassadörerna an-
ställda på Furu boda. 

– Vi började med att skicka ut informa-
tionsblad till rektorerna på alla skolor i 
Kristianstad och Luleå. Många har hört av 
sig och nu ringer vi själva runt och bokar 
föreläsningar, berättar Anna.

Stort engagemang
Det råder inte brist på engagemang hos 
ambassadörerna.

– Jag vill verkligen jobba med att för-
ändra attityderna. När jag var barn så hör-
de jag många skolkamrater säger ”åh vad 
du är cp” till mina vänner, fastän det var 
jag som hade cp-skada. Jag undrade över 

Per, Anna och Karl

visar att det går
”Nu tänker folk lite annorlunda när man möter dem på stan.”

Visst finns 
svårigheter 
med funktions-
nedsättning, 
men möjlighet-
erna är större.
”Det är mest 
andra som 
upplever det 
som problem”, 
säger Per, Anna 
och Karl.
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Destination Almedalen.  
                       Uppdrag livskvalitet.

Besök oss på plats eller följ oss på facebook.se/frosunda under Almedalsveckan.

Vi deltar med arbetsseminarium, politikermingel och seminarium med VD Göran Fredriksson. 
Dessutom blir det utfrågningar på talarplats med Team Frösundaprofilen och rugbyspelaren Stefan 
Jansson som sitter i rullstol till följd av en nervskada och Lou Rehnlund som är ansvarig för Funki 
models.

Arbetsseminarium •	
tis 5 juli kl 14 Länsstyrelsens trädgård 
Politikermingel •	
tis 5 juli kl 17 Länsstyrelsens trädgård
Utfrågningar på talarplats •	
ons 6 juli kl 11 - Hamnplan, tors 7 juli kl 14.15 - Donners plats 
Seminarium •	
tors 7 juli kl 13 Högskolan 

08-505 23 506, www.frosunda.se

Frösunda lyfter hjärtefrågorna under politikerveckan i Visby 5-7 juli
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det, eftersom jag visste att jag hade en cp-
skada. Men ordet användes som skällsord, 
om man var cp så var man dum. Nu har 
det kommit tillbaka som skällsord, enligt 
många av de lärare vi har mött. 

Inte minst handlar jobbet om att bryta 
fördomar på arbetsmarknaden.

– Alla har vi någon egenskap att an-
vända oss av. Vi måste verkligen få in 
alla i samhället och i arbetslivet, 
säger Anna.

Reaktionerna är ofta star-
ka, när de föreläser.

– Min historia om hur 
jag blev skadad i mammas 
mage på grund av alkohol 
ger många en aha-upple-
velse, de blir nästan chocka-
de, säger Karl. 

Många har inte reflekterat 
över riskerna, förrän de hör Karl 
berätta om FAS, fetal alcohol syn-
drom, som är namnet på skadorna.

– Det är under de där tidiga 
veckorna som de första hjärnceller-
na kommer till. Och ofta vet man 
inte ens att man är gravid. Tänk dig 
då att man är ute och festar med 
vännerna, det kan vara kört redan 
då, säger Karl med eftertryck.

Får veta mer
Anna påminner om en annan in-
tressant reaktion på Karls berättelse.

– Plötsligt kan en lärare börja 
fundera över om någon annan elev 
har samma diagnos. Du, Karl, fick 
ju inte din diagnos förrän du var 
elva år gammal, säger Anna. Då 
kan det bli så att lärarna får veta li-
te mer om hur de ska vara mot sina 
elever.

Att alla barn ska vara fullt delak-
tiga i skolan är ett budskap. Anna 
ogillar att så många elever går i sär-
skola. Hon önskar att fler fick gå 
vanliga grundskolan men då också 
få riktigt bra stöd. 

– Kanske vill man läsa de ämnen 
som man har svårt med i en liten 
grupp eller med en speciallärare, sä-
ger hon.

Kollegan Per har, å andra sidan, goda 
erfarenheter av att gå i särskola, där han 
fick en chans att vara riktigt duktig och 
stärka självförtroendet.

De är överens om att alla elever, oav-
sett om de går i särskoleklass eller inte, 
måste inkluderas i den vanliga skolan.

– Det är viktigt för vänskapen och för 
att det inte ska bli olika grupper för elev-
er med och utan funktionsnedsättningar, 
säger Anna, som verkligen brinner för att 
alla människor ska räknas med, från allra 
första början.

Styrelsen för Föreningen Furuboda 
var bland de första att se de egna ambas-
sadörerna i aktion.

– Ledamöterna var alldeles tagna över 
deras berättelser, säger Tord Alvåg, tidi-
gare rektor på folkhögskolan och chef för 
ambassadörerna. Budskapen går rakt in. 
Det här är äkta. Fyra unga människor be-
rättar om sina egna liv och vad skadan 
betytt för dem.  

Genom att anställa ungdomarna me-
nar Tord Alvåg att Furuboda har visat 

på möjligheterna.
– Även andra kan göra det-

ta. Det finns stödformer som 
gör att det faktiskt är möj-

ligt. Och företag kan satsa på detta för att 
dessa unga är så bra arbetskraft, som 
kommer till jobbet och är glada och posi-
tiva, med kunskaper som är viktiga för 
vilket företag som helst.

Tuff utmaning
Att turnera som föreläsare är en tuff ut-
maning, inte minst för Karl, eftersom 
miljöer med mycket folk är förödande 
för hans koncentrationsförmåga. 

– Jag härdar mig, säger Karl med ett le-
ende, och visar därmed att även svåra 
funktionsnedsättningar kan övervinnas.

Men alla dina föreläsningar måste 
vara en rejäl utmaning?

– Ja, visst är det så, men jag har lärt 
mig otroligt mycket. Innan vågade jag in-
te gå upp på en scen. Nu känner jag ett 
självförtroende. ”Nu är det föreläsning, 
okej, då kör vi.” 

– Idag tycker jag att det är skitkul. Jag 
ska till och med hålla föreläsningar med 
min egen förening, FAS-föreningen 
som min mamma Katarina startat, sä-
ger Karl.

– Mamma drog igång föreningen i 
rent ursinne, när hon förstod att många 
läkare hållit tyst om sina misstankar att 

jag hade FAS, fetal alcohol syndrom, 
berättar Karl.

Karl tänker fortsätta med föreläs-
ningar, kanske även tillsammans 
med sin mamma i framtiden. 

– Tack vare det här jobbet har jag 
fått in foten.

Förvånade
Stora utmaningar möter även Per 
som ambassadör.

– Många undrar hur jag kan vara 
så positiv, när jag har så stora svårig-
heter i min vardag. Men jag ser det 
inte som svårigheter, det är mer att 
andra upplever det så. 

Spasticiteten gör att Per måste 
lägga mycket möda på göromål som 
andra knappt tänker på, till exempel 
att hålla i gaffeln eller skära med kni-
ven när han äter. 

– Det tar en väldig energi och det 
går åt mycket mat för att driva den 
här kroppen framåt, säeger Per med 
ett leende.

Jobbet har inneburit ett lyft både 
för honom själv och de han möter.

– Det behövs verkligen en ökad 
förståelse för människor som inte 
ser ut som eller pratar som alla an-

dra. Om ett barn undrar varför nå-
gon sitter i rullstol får det inte bli 
tystat av sina föräldrar, för då upp-
står en rädsla som sätter sig långt in. 
Istället för att tysta ned, gå fram och 
fråga om barnet kan få veta lite mer, 
säger Per.

Anna tillägger att det är viktigt att 
den som har en funktionsnedsätt-

ning får frågor från andra.
– Då får man en chans att lära sig att 

kommunicera bättre. Många med funk-
tionsnedsättningar har inte så många 
vänner eller så många att prata med. Det 
är tragiskt men i dagens samhälle ser det 
ut så ibland, säger Anna och får medhåll 
av Per och Karl. 

Idag försöker dessa ambassadörer för-
ändra attityder i Kristianstad. 

– Så här borde man göra i andra län 
också, säger Anna. Vi ser att det finns 
otroligt mycket som behöver göras. Tänk 
om man kunde anställa fyra ambassadö-
rer i varje län eller varje kommun. Det 
vore helt underbart. +

De är glada för det stora intresset. Karl, Anna 
och Per möter skolor, arbetsgivare och fack. 

”Vi visar att 
även andra kan 

göra det.”
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Hjälpmedelsinstitutet 
i Almedalen

Måndag 4 juli, kl 8.30-9.15
frukost kl 8, Högskolan, D20
Ny teknik i skolan stärker 
elever med funktionsned-
sättning – till nytta för både 
elev och samhälle.

Hjälpmedelsinstitutets satsning 
Skola till Arbete ska öka använd-
ningen av alternativa verktyg, 
metoder och andra hjälpmedel  
i skolan för att uppnå bättre 
resultat och att underlätta över-
gången till arbetslivet.

Måndag 4 juli, kl 9.30-10.30
Högskolan, D20
Timstock, medicinpåminnare 
och bolltäcke  
– samhällsekonomiskt lönsamt.

En kostnadsnyttobedömning  
visar att hjälpmedel till personer 
med psykisk funktionsnedsätt-
ning är lönsamma för brukare, 
stat, kommun och landsting.
Under debatten får du inblick  
i vårt regeringsuppdrag  
Hjälpmedel i Fokus.

Tisdag 5 juli, kl 8.30-10.00
Clarion Hotel Wisby
Äldreboomens utmaningar
Framtidens boende – kan  
offentliga och privata aktörer 
kroka arm?

År 2040 beräknas antalet invå-
nare över 65 år ha ökat från 1,6 
miljoner till 2,5 miljoner. Hur kan 

nya tjänster och servicekoncept 
utvecklas för att tillmötesgå de 
nya behoven? 
Arrangörer: Bo bra på äldre dar, 
Fastighetsägarna, Sveriges Bygg-
industrier, Almega, Sveriges Hotell 
och Restaurang Företagare.

Tisdag 5 juli, kl 8.45-9.45
frukost kl 8.15, Högskolan, D24
Teknik i omsorgen om våra 
äldre – möjlighet eller inte- 
gritetskränkning? 

Kan kameraövervakning ersätta 
personal i hemtjänsten på natten? 
Möjligheterna idag är många  
– men vad händer med inte- 
griteten? Vad säger de äldre?   
Regeringsuppdraget Teknik för 
äldre i samarbete med PRO.

Tisdag 5 juli, kl 14.00-16.30
Länsstyrelsens trädgård
Vägen till arbete för personer 
med funktionsnedsättning.

Får alla en chans på arbets-
marknaden? Seminariet lyfter 
fram lösningarna som banar väg 
för jobb till personer med funk-
tionsnedsättningar. Här möts 
utförarna, arbetsgivarna, facken, 
myndigheterna och politikerna  
för utbyte av erfarenheter och 
debatt kring goda exempel. 
Arrangör: Föräldrakraft. 
Medverkande sponsorer: 
Hjälpmedelsinstitutet m. fl.

Torsdag 7 juli, kl 10.00-10.45
Högskolan, E30
Fritt val av hjälpmedel 
i hela landet 
– vad betyder det för dig?

Regeringens målsättning och  
ambition är att Fritt val av hjälp-
medel ska införas i hela landet. 
Under 2011 arbetar Hjälpmedels-
institutet med att underlätta för 
kommuner och landsting.
Under seminariet får du höra en  
del av de erfarenheter, förutsätt-
ningar och lagar som råder för  
att införa Fritt val av hjälpmedel. 
Du får även kunskap om vilka 
lagar som styr och hur de kan  
tilllämpas.

Torsdag 7 juli, kl 11.00-11.45
Högskolan, E30
Hur får vi ett tryggare digitalt 
samhälle?

Det finns i dag inget övergripande 
samhällsansvar för telekommuni-
kationen i Sverige. Vi måste 
tänka nytt när det gäller att bygga 
säkra system. Hur fungerar trygg-
hetskedjan i en digital infrastruk-
tur vid större naturkatastrofer 
eller överbelastning av de mobila 
näten? Hur kan vi öka möjlighe-
terna för samverkan för att skapa 
ett tryggare digitalt samhälle? 
Deltagare: SOS Alarm, PRO, 
Hjälpmedelsinstitutet, Karlskrona 
Kommun och IT-Norrbotten.

Hjälpmedelsinstitutet  
– ett nationellt kunskapscentrum 
Möt oss i vårt gatutält på Hamngatan i Visby 4-5 juli. 
Testa bolltäcket och andra hjälpmedel!
 
Mer information: 
www.hi.se/almedalen
www.almedalsveckan.info

Seminarier och paneldiskussioner
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Fördomarna är värst. Massiv information behövs

m viljan finns är det inga 
problem att ge alla en 
rättvis chans på arbets-
marknaden. Det är slut-
satsen av Föräldrakrafts 
enkät.

Största problemet är fördomar och 
negativa attityder. 

Det näst största är brister inom ut-
bildningsvärlden och övergången till ar-
betslivet.

Men lösningar finns alltså. I vår enkät 
har politiker och experter radat upp en 
mängd konkreta åtgärder. Kommunals 
ordförande Annelie Nord  ström säger att 
det egentligen inte finns några hinder.

– Tekniken gör det mesta möjligt, om 
man vill. Det som brister är ekonomiska 
möjligheter och viljan. Här måste sam-
hälle och arbetsgivare ta ett ansvar.

Handikappförbundens ordförande 
Ingrid Burman sammanfattar vad som 
behövs:

� Information för att få bort fördo-
mar. Många med nedsatt funktionsför-
måga har inte nedsatt arbetsförmåga.

� Gör det enklare att få hjälpmedel 
och anpassningar.

� Fler praktikplatser.
� Lönebidrag.
� Större ansvar hos kommuner och 

landsting att få fram jobb.

� Lagstiftning som gör alla arbetsplat-
ser tillgängliga.

� Bättre förberedelser inom skolan.
� Mer flexibel socialförsäkring och 

hälso- och sjukvård som gör det möjligt 
att jobba utifrån individuella förutsätt-
ningar.

Bland politikerna svarar många att det 
är viktigt att ändra attityderna på arbets-
platserna och hos omgivningen.

Mer information
Mer information behövs även om vilka 
stöd som finns.

– Vi har gett Arbetsförmedlingen i 
upp drag att informera företag om de 
många stöd som finns, säger arbetsmark-
nadsminister Hillevi Engström. Vi tror 
att bättre information får fler företag att 
anställa personer med en svagare anknyt-
ning till arbetsmarknaden.

– Som arbetsmarknadsminister reser 
jag runt i Sverige och besöker företag 
som tar ett större socialt ansvar, jag träf-
far arbetsmarknadens parter för att lyfta 
denna fråga. Det är viktigt att företag för-
står att det är en vinna-vinna situation 
att ha en mångfald i sin personal. 

Göran Fredriksson, vd för Frösunda 
och ny ordförande för Vårdföretagarna 
och branschorganisationen PULSS, säger 

att det finns ”en stor okun-
skap och osäkerhet hos 

arbetsgivare hur man 
ska förhålla sig till 
personer med funk-
tionsnedsättning”:

– Det behövs 
mas siv information. 
Med rätt informa-

tion och guidning så 
saknas inte viljan. 
Ett annat vanligt svar 

är att samarbetet måste för-
bättras mellan Försäkringskassan, 

socialtjänsten och Arbetsförmedlingen.

Öka värdet
En bra utbildning är grunden för att 

stärka sitt arbetsmarknadsvärde, påpekar 
TCO:s ordförande Sture Nordh.

– Här måste samhällets insatser kraf-
tigt förstärkas. Det behövs fler högkvali-
tativa universitets- och högskoleplatser. 
Skolan måste bli mycket bättre på att 
stödja unga människor att tro på sig själ-
va, särskilt de som på grund av funk-
tionsnedsättning inte alltid lyckas få be-
hörighet till gymnasiet. Många ungdo-
mar har ingen erfarenhet av något arbete 
när de går in i aktivitetsersättningen. 
Sko lan måste erbjuda kompetent studie- 
och yrkesvägledning samt praktikplatser. 
Det handlar också om att prioritera som-

Inte svårt att
ge alla en 
rättvis chans

Tekniken gör det mesta möjligt, säger Annelie Nordström, ordförande för 
Kommunal.  Foto: Fredrik Sandin Carlson
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Nu vänder det! Därför blir 
sommaren 2011 en milstolpe

marjobb till elever med funktionsned-
sättning, säger Nordh.

Sänk arbetsdagen till sex timmar, fö-
reslår Johan Steirud från Unga RBU:are.

– Då blir det lättare för vissa att klara 
en hel arbetsdag, säger Johan Steirud.

Avgörande är att arbetsmarknaden  
totalt sett växer så att konkurrensen om 
lediga jobb minskar, anser Svenskt nä-
ringslivs abetsmarknadsexpert Karin 
Ekenger:

– Enklare jobb har beskattats och reg-
lerats bort, och då minskar chanserna att 
få in en fot på arbetsmarknaden. De sub-
ventionerade anställningarna är en djun-
gel av olika regler för olika situationer, 
det måste bli lättare och mer förutsebart 
att använda för arbetsgivare, säger hon.

Förlegat
Många påpekar att daglig verksamhet 
(en insats enligt LSS, lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade) är 
konserverande. 

– Bryggan till ett vanligt jobb är för 
svag och för otydlig, säger Göran Fred-
riksson, Frösunda och Pulss. 

Samtidigt påpekar han att samhällets 
initiativ hittills inte har varit så fram-
gångsrika, eller till och med skadliga:

– Arbetsmarknaden har blivit alltmer 
elitistisk med ökade prestationskrav som 
faktiskt skapar ohälsa istället för välbe-
finnande, säger Göran Fredriksson. +

� En sammanfattning av alla 
svaren i Föräldrakrafts enkät finns på 
www.foraldrakraft.se

Experternas
5-i-topp

� Riv fördomar med massiv 
information
� Anpassa arbetsplatser med 
ny teknik
� Lagstifta om tillgängliga 
arbetsplatser
� Lägg större ansvar på 
kommuner och landsting
� Bättre förberedelser inom 
skolan

Annelie Nordström: 

”Det finns 
inga hinder”

ommaren 2011 blir en 
vändpunkt. Nu öppnas 
fler vägar till arbets-
marknaden för perso-
ner som har funktions-
nedsättningar.

Enigheten om att något måste göras 
NU har kanske aldrig varit större. Att 
ordna jobb till alla, oavsett vilka styrkor 
och svagheter man har, är inte längre en 
fråga bara för handikapprörelsen.

Den har växt till att bli en prioriterad 
fråga för både regering och oppositions-
partier, myndigheter och arbetsmark-
nadens parter.

Om vi inte lyckas nu kommer vi inte 
heller att lyckas i nästa lågkonjunktur, 
sa Nyamko Sabuni i en intervju med 
Föräldrakraft i vintras. Samma inställ-
ning möter vi överallt.

Fortfarande händer det dock att 
viktiga aktörer tycker att det är någon 
annans ansvar. 

”Frågan är jätteviktig, men just vår 
verksamhet är så speciell att det är 

bättre att någon annan anställer 
personer med funktionsnedsättningar”, 
kan man få höra.

Men desto vanligare är rapporterna 
om fördelarna med att ha en arbetsplats 
som är tillgänglig för medarbetare som 
speglar mångfalden i hela samhället. 
Det skapar en god stämning, bättre 
arbetsmiljö och är dessutom lönsamt.

För att riva de sista hindren för en 
öppnare arbetsmarknad krävs inte så 
mycket, att döma av den enkät 

Föräldrakraft under våren 
har gjort bland 

partier, myndighe-
ter, arbetsgivare 
och fackförbund.

Lösningen 
heter bland 

annat hjälpme-
del, anpass-
ningar och en 
positiv attityd. 
Egentligen 
självklarheter 
för alla som vill 
skapa ett bra 
allmänt 
arbetsklimat.

Ett av 

hindren är gamla, tris-
ta attityder. Men även 
här händer saker. Just nu 
är informationen och opini-
onsbildningen massiv. Företag, partier, 
myndigheter och organisationer vill alla 
visa framfötterna, genom konferenser, 
utspel och pressmeddelanden. Frågan 
har gått från särintresse till samhällsin-
tresse.

I sommar räknar vi med flera nya 
initiativ från både politiker och myn-
digheter, med syfte att bryta fördomar 
och andra hinder.

En mer öppen arbetsmarknad är 
inget nytt önskemål. Det nya är att allt 
fler har insett att det krävs konkreta 
åtgärder idag och att allt fler är beredda 
att själva ta ansvar.

Därmed finns förutsättningar för att 
ta ett helhetsgrepp, som involverar alla 
aktörer och som får verklig betydelse.

De närmaste månaderna räknar vi 
med rader av konkreta förslag från 

politikerna samtidigt som myndigheter, 
arbetsgivare och fack tar nya initiativ.

Politikerna kan öka incitamenten att 
anställa genom att exempelvis satsa mer 
lönebidrag, hjälpmedel och förenklade 
regler. 

Myndigheterna kan förbättra match-
ning, coachning och annat stöd genom 
samordning och höjd kompetens.

Företag kan utbilda chefer och 
fackförbund kan driva på i opinions-
bildningen och lokalt fackligt arbete.

Offentlig sektor kan bli föredömen 
som arbetsgivare, istället för att vara 
sämst som idag.

Mitt under politikerveckan i 
Almedalen samlar Föräldrakraft de 
viktigaste aktörerna för utbyte av 
erfarenheter, presentation av goda 
exempel och debatt om hur vi går 
vidare. Missa inte seminariet ”Vägen till 
arbete” den 5 juli kl 14-16.30 i 
Länsstyrelsens trädgård mitt i Visby.

Då får vi också svar på frågan vad de 
olika aktörerna själva åtar sig för att 
skapa en mer öppen arbetsmarknad.

På plats finns arbetsmarknadsminis-
ter Hillevi Engström, för att presentera 
regeringens viktigaste planer. Oppo si-
tionen representeras av Ylva Johansson, 
S. Läs mer om detta på sidan 55. +

Valter Bengtsson, 
ansvarig utgivare
valter.bengtsson@
faktapress.se

S

”Missa inte Föräldrakrafts 
seminarium i Almedalen där vi 
samlar de viktigaste aktörerna”
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POLITIKERNA
Maria Lundqvist-Brömster, FP:
Människor tvingas ofta vända sig till flera 
handläggare inom olika myndigheter för 
att få det stöd som krävs på arbetsmark-
naden. Vi vill skapa ”one-stop-shops” 
som integrerar arbetsförmedling, social-
tjänst och försäkringskassa för att arbeta 
med hela livssituationen. 

Vi vill se att staten inrättar praktik- 
och traineeprogram för att öppna upp 
arbetsmarknaden för personer med 
funktionsnedsättning. På så vis uppnår 
personer arbetserfarenhet som ökar möj-
ligheterna för senare anställning i stats-
förvaltningen. 

Lönebidrag och andra stöd som inne-
bär en möjlighet att kompensera för ned-
satt arbetsförmåga bör även finnas för 
personer som startar och driver eget fö-
retag.

Penilla Gunther, KD:
Alltför få personer med funktionsned-
sättning når högre utbildning. En viktig 
förutsättning för att slå sig in på arbets-
marknaden är eftergymnasial utbildning, 
men en klar majoritet av personer med 
funktionsnedsättning har endast gymna-
sial utbildning. Vi vill se bättre informa-
tion om utbildning och mer stöd för att 
fullfölja utbildningen.

De arbetsmarknadspolitiska insatser-
na måste förbättras. Det måste finnas fle-
ra olika arbetsförmedlingar att väja mel-
lan. Därmed kan vissa arbetsförmedling-
ar ha specialkompetens för att förmedla 
arbeten till sökande med funktionsned-
sättning. 

Tiden för förberedande insatser, SIUS-
konsulenter och utvecklingsanställning 
kan förlängas. Idag är gränsen sex måna-
der, vilken kan förlängas till 12 månader 
för att ge en större effekt. Personer med 
nedsatt arbetsförmåga/funktionsned-
sättning ska inte placeras i jobb- och ut-

vecklingsgarantins fas 3, utan i någon av 
de anpassade arbetsmarknadsåtgärderna.

Samhället bör uppmuntra sociala fö-
retag som har målsättning att integrera 
människor i samhälle och arbetsliv och 
är fristående från offentlig sektor.

Agneta Luttropp, MP:
Arbetspraktiken måste utvidgas utan nå-
gon tidsgräns. Satsa på utvecklingsan-
ställningar, där staten betalar en del av lö-
nen och man får stöd av handledare som 
kan funktionsnedsättningen.

Hillevi Engström, M:
Vi behöver identifiera och undanröja 
hinder för full delaktighet i samhället. Vi 
behöver förändra attityder och företag 
måste känna att det lönar sig i längden att 
ta ett större ansvar. De företag som har 
gjort det känner själva att det är bland det 
bästa de har gjort.

Anders W Jonsson, C:
Ett gott näringslivsklimat i kommunen 
har visat sig vara en viktig åtgärd för att 
öka möjligheten för personer med funk-
tionsnedsättning att få arbete. 

Aktivitetsstödet bör avskaffas och er-
sättas med ett system som leder till att al-
la har arbete och får en lön. 

Attityderna måste förändras. Vi kan 
inte ha ett samhälle där endast de som är 
högproduktiva är välkomna på arbets-
marknaden. 

De viktigaste åtgärderna just nu

Vad är viktigast att göra just nu för att fler med funktions-
nedsättningar ska få jobb? Så löd frågan i vår enkät. Mer 
pengar till lönebidrag, var ett vanligt svar. Liksom det mer 
luddiga kravet på full delaktighet och tillgänglighet. Här är 
förslagen som kan förändra arbetsmarknaden.

Detta vill vi   göra

Gör en särskild 
satsning för att 
unga med 
funktionsned-
sättning ska få 
jobb, säger Ylva 
Johansson, S.

Företag måste 

känna att det 

lönar sig att ta ett 

större ansvar, 

säger Hillevi 
Engström, M, 

arbetsmarknads-

minister.
Foto: Johan Ödman
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Ylva Johansson, S:
Slå samman organisation och resurser 
från Arbetsförmedlingen och Försäk-
rings kassan så att personer med funk-
tionsnedsättning får stöd av en organisa-
tion med egen handledare med special-
kompetens. Använd resurserna flexibelt 
så att det blir ”en påse pengar” för att 
finansiera de insatser – utbildning, 
anpassning, handledning med mera 
– som behövs för att man ska få jobb på 
riktigt.

Satsa på handläggare på arbetsför-
medlingen med specialkompetens som 
bör få resurser att jobba målmedvetet 
gentemot arbetsgivare för att presentera 
och ”sälja in” den arbetssökande med 
fokus på möjligheter, inte hinder.

Gör en särskild satsning för att unga 
med funktionsnedsättning skall få 
inträde på arbetsmarknaden. Ett steg bör 
vara särskilda utbildningsanställningar 
inom Samhall för unga.

Lars Ohly, V:
Bristande tillgänglighet ska anses som 
diskrimineringsgrund. Om arbetsplat-
serna redan är tillgänglighetsanpassade 
minskar trösklarna för att anställa perso-
ner med funktionsnedsättningar. 

Socialförsäkringarna behöver bli flexi-
blare när det gäller arbetstider och möjlig-
het att pröva arbete eller studier utan att 
riskera att trilla ur försörjningssystemet. 

Genomför vårt fempunktsprogram i 
kampen mot arbetslösheten bland unga 
med funktionsnedsättningar. Pro gram-
met ger möjlighet till utvecklingsår. Ett 
års studier på universitet eller högskola 
som ska kunna kombineras med arbets-
träning och praktik. Rätt till personlig 
arbetsförmedlare som ska finnas till-
hands till dess personen fått förankring 
på arbetsmarknaden. Per son ligt lönebi-

drag som kan beviljas för fyra 
år i taget. Per sonliga hjälpme-
del. Det ska räcka att vända sig 
till en myndighet för att få de 
hjälpmedel man har rätt till. 
Hjälpmedlen ska vara person-
liga så att de kan finnas på 
plats när en anställning börjar. 
Idag kan det dröja lång tid 
innan de finns på plats. Vi sat-
sar även på ett kunskapslyft 
för den som inte har fullstän-
dig grundskole- eller gymna-
sieexamen. 

Jytte Guteland, SSU:
Staten bör införa en utbild-
ningsgaranti som omfattar 
alla under 25 år som saknar 
gymnasieutbildning.

Koppla ihop skolan med 
arbetslivet. Gymna sie-
särskolan kan samarbeta 
med det lokala näringsli-
vet genom praktikplatser 
och följa med eleverna ut i 
arbetslivet på ett mycket 
närmare sätt än gymna-
sieskolan. 

Alla kommuner ska ha 
nolltolerans mot ung-
domsarbetslöshet, det 
kan uppnås exempelvis genom aktivi-
tetscenter för att ge meningsfull syssel-
sättning för den som inte kan konkurre-
ra arbetsmarknaden. 

(Även Moderata ungdomsförbun-
dets ledare Erik Bengtzboe ombads sva-
ra på enkäten, men avböjde genom sin 
presssekreterare.)

HANDIKAPP-
ORGANISA TIONERNA
Ingrid Burman, Handikapp för bun den: 
Fler praktikplatser hos kommuner, lands-
ting och stat.

Satsning på information och kunskap 
hos arbetsförmedlare och arbetsgivare.

Utveckla nya former när det gäller so-
ciala kooperativ, kommunala beman-
ningsföretag och starta eget-bidrag till 
personer med nedsatt arbetsförmåga

Flexibel arbetsmarknad och flexibla 
socialförsäkringssystem.

Ann-Kristin Sandberg, Attention:
Höj taket för lönebidrag.

Ge de ideella föreningarna en tydliga-
re roll när det gäller att hjälpa personer 
med funktionsnedsättning till jobb.

Utbilda arbetsförmedlarna om funk-
tionsnedsättningar.

Eva-Lena Krook, FUB:
En ny inriktning för LSS-insatsen daglig 
verksamhet, för dem som står nära och 
relativt nära ett arbetsliv. Daglig verk-
samhet måste kunna erbjuda både ar-
betserfarenhet i möjliga yrken och ut-
bildning i att vara ”anställningsbar” för 
att senare kunna och våga arbeta. Detta 
måste ske parallellt med det uppdrag 
som redan finns, att erbjuda ett stöd till 
utveckling av hela människan.

Ett tydligt uppdrag till Särvux att er-
bjuda återkommande utbildning, för att 
vidmakthålla och utveckla tidigare för-
värvade kunskaper. Dessutom rätt till yr-

 
10- i-topp
� Högre lönebidrag
� En enda instans för arbets-förmedling, försäkringskassa och socialtjänst
� Sociala företag
� Utbildningsgaranti
� Bättre koppling mellan skola och arbetsliv
� Flexiblare regler
� Fler praktikplatser
� Mer tillgängliga arbetsplatser� Myndigheter ska samordna, inte motverka varandra� Bättre företagsklimat� Nya arbetsförmedlingar med högre kompetens

Experternas

Detta vill vi   göra
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Hillevi Engström, 
arbetsmarknadsminister: 

”Företag 
måste känna 
att det 
lönar sig.”
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kesutbildning med praktik och återkom-
mande vidareutbildning. Det livslånga 
lärandet måste bli en rättighet även för 
de som har större inlärningssvårigheter 
än genomsnittet.

En återgång till manuellt och person-
ligt stöd från Arbetsförmedlingen. Plats-
automater, andra tekniska lösningar och 
en prioritering av snabb genomström-
ning av kunder har alltför ofta ersatt 
mänskligt stöd till arbetssökande.

Johan Steirud, Unga RBU:are
Staten borde stödja fler arbetsmarknads-
projekt vars syfte är att slussa ut ännu fler 
personer med funktionsnedsättning i ar-
betslivet. Det är viktigt att man får arbets-
träna sig från en lägre till en högre nivå, 
med olika löner, men att man hela tiden 
får lön oavsett nivå. Arbetsgiv arna ska inte 
se begränsningar utan möjligheter. Om 
man anställer en person med funktions-
nedsättning breddas perspektiven.

FACKFÖR BUNDEN
Annelie Nordström, Kommunal: 
Mer statliga resurser till lönebidrag.

Stimulansmedel till arbetsgivare för 
arbetsplatsanpassning.

Attitydförändring bland arbetsgivare 
om hur människan ska vara för att duga. 

Wanja Lundby-Wedin, LO: 
Arbetsmarknadspolitiken är i behov av 
en omedelbar översyn. Mer effektivitet i 
insatserna gentemot personer med ned-
satt arbetsförmåga är nödvändig. Staten 
måste ta sitt arbetsmarknadspolitiska an-
svar.

Höj subventionsgraden i lönebidra-
gen och anställningsstöden. Det skulle 
bland annat främja övergångarna från 
Samhall till reguljär arbets-
marknad. 

Subventionsnivåerna i sär-
skilt anställningsstöd och löne-
bidrag behöver höjas så att an-
ställningar i normala lönelägen 
kan subventioneras, vilket skul-
le innebära att betydligt större 
del av arbetsmarknaden kan 
öppnas upp för subventionerad 
sysselsättning jämfört med idag.

Arbetsplatserna måste också i 
ökad grad göras tillgängligare 
för funktionshindrade. 

Sture Nordh, TCO: 
Skapa tydlighet för arbetsgivare 
om vad som gäller när man an-
ställer en medarbetare med löne-
bidrag. Arbetsgivare tycker 
mycket illa om åtgärder och reg-
ler som förändras hela tiden. Man 
vill veta vad som gäller för att 
kunna planera.

Se till att en överenskommelse om lö-
nebidrag gäller, att taken höjs och att 
människor har rätt till lönebidrag, utan 
att de hela tiden ska förhandlas ner till 
lägre nivåer.

Det måste bli en diskussion om vad 
det innebär att vara en god arbetsgivare. I 
det ingår att personalen ska spegla hur 
arbetskraften ser ut. Då ska varje arbets-
givare av en viss storlek helt enkelt känna 
att der är rimligt att det bland de anställ-
da hos mig finns människor som har nå-
gon funktionsnedsättning.

ARBETS GIVARNA
Anders Knape, SKL:
Det finns flera saker som kan 
göras. Det är viktigt att ha 
en helhetssyn på indivi-
den och att skapa en bätt-
re bild av alla de olika in-
satser som sker och som 
finns till hands för att fler 
personer med funktions-
nedsättningar ska komma 
in i arbetslivet. I den avise-
rade utredningen om stöd till 
arbetssökande hos Arbetsför-
medlingen är det viktigt att man har en 
bred ansats och att man tar ett helhets-
perspektiv ur individens synvinkel. 

Kontakterna mellan Arbets förmed-
lingen och kommuner och landsting, 
som arbetsgivare, är av stor vikt och kan 
utvecklas.

Karin Ekenger, Svenskt näringsliv:
Förbättra företagsklimatet så fler nya 
jobb tillkommer.

Utvärdera och reformera de subven-
tionerade anställningarna.

Personer med funktionsnedsättningar 
är idag i högre grad beroende av Arbets-
för medlingen för jobb än andra katego-
rier. För att förbättra chanserna att få 
jobb borde de kunna välja andra aktörer 
än Arbetsförmedlingen om de tror att det 
skulle kunna öka deras chanser till jobb.

Göran Fredriksson, Vårdföretagarna:
Regeringen bör utveckla daglig verksam-
het så att den tydligare har målet att leda 
till ett vanligt jobb, åtminstone för vissa 
grupper.

Informera om möjligheterna att an-
ställa personer med funktionsnedsätt-
ning. Fokusera på det man kan och inte 

det man inte kan. Här borde Svenskt 
näringsliv kunna göra en rejäl 

insats.
Idag är svårigheten att 

matcha personer mot före-
tagen. Arbetsför med lingen 
har inte kompetensen. 
Starta en arbetsförmedling 
med rätt kompetens. Lägg 

ut det på entreprenad till pri-
vata arbetsförmedlingar.

ARBETS -
FÖR MEDLINGEN
Angeles Bermudez-Svankvist, Arbets-
för med lingen:
Attitydpåverkan behöver bedrivas un-
der lång tid för att kunna nå resultat, till 
exempel genom att öka kunskaperna 
om personer med psykisk sjukdom och 
psykisk funktionsnedsättning. För detta 
krävs att många aktörer arbetar tillsam-
mans. Före tag, fackliga organisationer, 
statliga myndigheter, kommuner och 

landsting samt olika intresse- och 
frivilligorganisationer måste med-
verka. 

Arbetsförmedlingen kommer att 
genomföra en informationskampanj 
till arbetsgivare om vilka insatser 
som i dag finns för anställning av 
personer med funktionsnedsättning.

Övergången från skola till arbets-
liv är en kritisk tidpunkt för unga 
med funktionsnedsättning. Här 
samarbetar Arbetsf örmedlingen 
med gymnasieskolan, Försäkrings-
kassan och daglig verksamhet för 
planering mot arbete. 

Under 2010 hjälpte Arbetsför-
medlingen cirka 1 300 ungdomar i 
övergången mellan skola och ar-
betsliv. Vägen från aktivitetsersätt-
ning till arbete är viktigt att disku-
tera, samt hur man kan få företag, 
myndigheter, landsting, kommu-
ner och organisationer att bli bätt-
re på att anställa unga med funk-
tionsnedsättning. +
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”Arbetsförmedlingen klarar inte att matcha 

personer och arbetsgivare. Starta en ny 

förmedling med rätt kompetens, och lägg ut 

den på entreprenad”, säger Göran 

Fredriksson, nyvald ordförande för 

Vårdföretagarna. Foto: Linnea Bengtssson
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Det finns många lyckade exempel på att man kan skapa nya vägar till jobb. Men hur går vi vidare så att fler får 
chansen? Möt politiker, arbetsgivare, fackförbund, myndigheter och andra aktörer som utbyter erfarenheter och 
debatterar. Bland talare och debattörer finns arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M), Ylva Johansson (S), 
Wanja Lundby-Wedin, LO, Li Jansson, Svenskt Näringsliv, Henrietta Stein, Arbetsförmedlingen, Stig Orustfjord, 
Försäkrings kassan, Håkan Ceder, Socialstyrelsen, Carin Götblad, länspolischef, Jan Grönlund och Helena Höij, 
Hjälpmedels institutet, Göran Fredriksson, Vårdföretagarna, Stefan Lahti, Misa, Pär Larshans, Max Hamburger-
restauranger, Samuel Löfgren, Furuboda, Emma Lyrdal, Bräcke Diakoni och Mikael Klein, Handikappförbunden. 

Tid: 
Tisdag 5 juli klockan 14.00-16.30.

Plats: 
Länsstyrelsens trädgård, centrala Visby.
Strandgatan 1, ingång via Korsgatan.

Arrangör: Föräldrakraft med Hjälpmedelsinstitutet, Misa, Föreningen Furuboda, Frösunda och Bräcke Diakoni 
som sponsorer. Föräldrakraft är en oberoende tidskrift om funktionsnedsättningar och utges av FaktaPress AB.
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     av almedalen
Med plats för alla

kraft

Vägen till arbete
Föräldrakrafts seminarium lyfter fram nya idéer  

och exempel ur verkligheten som banar väg för jobb 
till personer som har funktionsnedsättningar. 

             Möt oss i Almedalen 2011

                4 juli  Science Park, Sessionsalen, 
                             med Social Venture Network
                5 juli  Länsstyrelsens trädgård, 
                             med Föräldrakraft  
                7 juli  Högskolan, med Attention

Om Misa
Misa arbetar med att skapa 
förutsättningar för per-
soner med funktionsned-
sättningar som vill delta i 
arbetslivet. 

Misas idé är att alla kan 
delta i arbetslivet med rätt 
stöd. Misa samarbetar idag 
med mer än 500 företag 
som erbjuder personer 
med funktionsnedsättning 
praktik och arbete.

   

“Misa är för mig min   
biljett ut i livet.             
De  hjälper mig att
fokusera på vem 
jag är utan min  
sjukdom, fokusera 
på det friska, vad 
jag kan åstadkomma 
och att se framsteg.“

                               Terese 

Möt oss

den

5 juli

i Almedalen

Li Jansson Carin Götblad Ylva Johansson Hillevi Engström

Henrietta Stein Jan Grönlund Pär Larshans
Wanja 
Lundby-Wedin

Stig Orustfjord
Göran 
Fredriksson Emma Lyrdal Stefan Lahti Håkan Ceder
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Kan en dokusåpa 
förändra världen?
En trio i framkant.

Samhall, Ica och Max 
framhålls som föredömen
Vi bad politiker och beslutsfattare peka ut bra 
exempel på hur personer med olika förutsättningar 
kan få jobb. Inte oväntat nämndes trion Samhall, 
Ica och Max fl est gånger. Men även de nya tv-
serierna som ”Världens bästa hotell” får beröm. 

Samhall, Ica, Misa, 
Max Hamburgerrestauranger,
Left is Right, Activa,
OpenEyes, Fresh,
KomAn, Fia med knuff,
Fontänhuset

VÄGEN TILL ARBETE 

10 förebilder:

anske blir det dokuså-
porna på tv som föränd-
rar attityderna så att fler 
får jobb.

– Det finns höga för-
väntningar att den senas-

te tidens exponering i olika tv-program av 
personer med utvecklingsstörning som 
praktikanter leder till anställning hos of-
fentliga och privata arbetsgivare, säger 
Eva-Lena Krook, ordförande för Riksför-
bundet FUB.

Det finns många mindre satsningar i 
ideell eller kommunal regi som lyfts fram. 

Men när det gäller de större satsning-
arna handlar det om arbetsgivare som ta-
git strategiska beslut om mångfald och 
”lever sina värderingar”:

– De viktigaste goda exemplen finns 
där arbetsgivare bestämt att de vill att de-
ras personal ska spegla hur samhället ser 

ut, säger Sture Nordh, ordförande för 
TCO. Han nämner Max Hamburger res-
tauranger som ett exempel på detta.

Ica och polisen
Andra arbetsgivare som tagit liknande 
steg är Ica och Länspolismyndig heten i 
Stockholm.

– Länspolismyndigheten i Stockholm 
har en medveten och bred rekryterings-
policy med ambitionen att ha anställda 
som speglar hela befolkningen. Idag 
handlar det om civila tjänster, men visio-
nen är att ha samma mångfald även 
bland uniformerad polis, säger Ingrid 
Burman, Han dikapp förbunden. 

Typiskt för de goda exemplen är att de 
utgår från att alla parter tjänar på ett mer 
integrerat samhälle. SSU:s ordförande 
Jytte Guteland lyfter fram Stockholm 
stads OpenEyes, som går ut på att samar-

betspartners inom bland annat it och te-
lekom ska öppna upp sina arbetsplatser. 

Använder it
– Det finns cirka 75 miljoner människor i 
EU som har någon form av funktions-
nedsättning, unga funktionshindrade är 
stora användare av it- och telekompro-
dukter men har svårt att komma in på ar-
betsmarknaden. Många produkter och 
tjänster som riktas mot denna grupp har 
inte skapats ännu, och alla skulle vinna 
på att ta med användarna i utvecklingen 
av dessa, säger Jytte Guteland.

Ylva Johansson, S, pekar ut Fon tän-
huset, Solakoop i Karlstad och Iris Hadar 
som goda föredömen. +

� En sammanfattning av svaren i 
Föräldrakrafts enkät finns på www.
foraldrakraft.se
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Världsförbättrare. Niclaz Eklund, Leif Öjvall, Gunilla Harryson, Johanna Karlsson och  Kristoffer Sandberg.  
 Foto: TV3/Johnny Wohlin.
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Arbetsinriktad verksamhet för vuxna personer med  
autism/Asperger syndrom i samarbete med IKEA.

Sedan 1999 arbetar 
Conexi med ett 
helhetskoncept för 
att stödja människor 
med autism/
Asperger syndrom 
till att få ett tryggt, 
utvecklande och 
meningsfullt 
yrkesliv. 

Besök vår hemsida för mer information: 
www.conexi.se

Eller kontakta vår VD Åsa von Dahn på 0708-49 44 61

Här erbjuds personer med autism/Asperger syndrom arbetslivsträ-
ning i en reell miljö. När arbetstagaren är redo för steget ut i 
arbetslivet, gör vi det gemensamt genom Steg2. Arbetslivsträningen 
sker genom insats efter beslut om daglig verksamhet enligt LSS. 
Flera arbetstagare har nu gått ut i anställning vilket gör att vi har 
möjlighet att ta emot nya personer till våra verksamheter.

conexi fk 1103 kvartssida v01.indd   6 2011-04-14   16.57

– Det är rent ut sagt 
skämmigt att offentliga 
arbetsgivare anställer så få 
personer med funktions-
nedsättningar!

Stat och kommuner 
stämplades som dåliga 
förebilder när Samhall 
höll seminarium i april.

– Vi som är 
offentliga arbetsgi-
vare måste föregå 
med mycket bättre 
exempel än vi gör 
idag, sa Henrietta 
Stein, chef för 
avdelningen för rehabi-
litering till arbete på 
Arbetsförmedlingen.

Samhalls nya vd 
Monica Lingegård följde 
upp kritiken med att 
efterlysa ett större intresse 
från statliga bolag.

– Vi har alla ett ansvar. 
Man borde åtmistone 

kunna förvänta sig att alla 
statliga bolag i någon 
form köper våra tjänster. 
Ska jag vara snäll får jag 
hoppas att det beror på att 
vi inte hunnit vara där och 
berätta vad vi kan göra. 
Men jag tror inte att det är 
förklaringen, sa Monica 

Lingegård.
Kommunerna 

pekades också ut 
som dåliga 
exempel, men fick 

en något mildare 
kritik: – När det 

gäller kommunerna 
kanske man ska vara snäll 
och säga att den offentliga 
upphandlingen inte gör 
det helt enkelt, sa Monica 
Lingegård.

Trots framgångar 
upplever Samhall ett 
motstånd, särskilt från 
offentlig sektor. +

Fallet med Marie-Louise 
Jungelin, som anklagar 
Försäkringskassan för att 
ha nekat henne en 
anställning på grund av en 
synnedsättning, går vidare 
till FN.

– Arbetsdomstolen och 
regeringen tillåter diskri-
minering av personer med 
funktionsnedsättningar, 
heter det i ett överklagan-
de till FN:s övervaknings-
kommitté.

I februari 2010 föll en 
dom i Arbetsdomstolen, 
som ansåg att 
Försäkringskassan inte 
hade diskriminerat 

Jungelin, trots att hon 
nekats en anställning som 
hon var kvalificerad för.

Enligt Arbetsdomstolen 
kunde man inte kräva att 
Försäkringskassan ska 
anpassa sitt nya datorsys-
tem att fungera med de 
datorhjälpmedel som 
Jungelin måste använda. +

Skräckexempel bland 
offentliga arbetsgivare

Kritiska till offentliga arbetsgivare. Henrietta Stein på 
Arbetsförmedlingen och Monica Lingegård, Samhall.

Marie-Louise Jungelin (till 
vänster) nekades arbete. 
Victoria Öjefors (till höger) 
från Unga Synskadade.

Nekades jobb på grund av 
synskada – överklagar till FN

SkSkS
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● Modern teknologi, speciellt smartphones och
läsplattor, kan ge personer med ADHD och
autism ökad kontroll över vardagen och minska
stressen.

● Hör forskare, användare och praktiker berätta
om vad som krävs för att förbättra stödet.

Torsdag 7 juli kl 15, Högskolan, sal E30

Finns appen mot kaos? 
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Aktivitetsersättningen. 
Förslag om att avskaffa 
stödet möter motstånd. 
”Fixa jobb till unga först”, 
anser många. 

ka aktivitetsersättningen 
avskaffas? Frågan är hög-
aktuell sedan socialför-
säkringsminister Ulf 
Kris tersson förvarnat 
om ett sådant förslag.

Tanken är att unga vuxna med funk-
tionsnedsättningar ska få mer aktiv hjälp 
att ta sig in på arbetsmarknaden, istället 
för att ”låsas in” i ett beroende av aktivi-
tetsersättning.

Förslagen härör från utredningen 
”Brist på brådska” som las fram för 

två år sedan. Troligen finns idag 
majoritet i riksdagen för slo-

pad aktivitetsersättning, ef-
tersom förslaget får tum-

men upp även av Miljö-
partiet.

Men frågan är 
mycket kontroversiell 
och många motsätter 
sig ett slopande.

Regeringen har 
prioriterat upp 
frågan om jobb 
till personer med 
funktionsned-
sättningar.

I fokus står den stora gruppen unga 
vuxna med aktivitetsersättning. Gruppen 
har växt mycket snabbt, även om den 
minskat något den allra senaste tiden på 
grund av tuffare omprövningar hos 
Försäkringskassan.

– Vi har haft en enorm ökning av anta-
let unga med aktivitetsersättning. Re for-
men var tänkt för en mycket mindre 
grupp, sa Adriana Lender vid ett semina-
rium anordnat av socialdepartementet i 
slutet av mars.

Brist på brådska
Det var Adriana Lender som skrev utred-
ningen Brist på brådska. Idag är hon ge-
neraldirektör för Försäkringskassan och 
anser att slutsatserna i utredningen fort-
farande är aktuella.

I korthet handlar det om att aktivitets-
ersättningen ska avskaffas. Ungdomarna 
mellan 20 och 30 år ska istället få en myc-
ket mer aktiv hjälp av Arbets för medlin-
gen att ordna jobb. En helt ny sjukersätt-
ning ska ges till de unga som har allvarli-
ga funktionsnedsättningar och inte för-
väntas ha någon arbetsförmåga. Den nya 
sjukersättningen ska vara för heltid och 
ska inte omprövas.

Vad tycker då politiker, handikappor-
ganisationer, fackförbund och arbetsgi-
vare om förslaget att avskaffa aktivitets-
ersättningen?

Många motsätter sig helt förslaget och 
tycker att utredningen är bristfällig. Inte 
minst bland handikapporganisationer är 
motståndet starkt. Där befarar man att 
ett avskaffande innebär ytterligare för-
sämringar.

Gör saker i rätt ordning, uppmanar 
Ingrid Burman, ordförande för Handi-
kappför bunden.

Hon kan rasera     en unik reform 

S

Socialförsäkringsminister Ulf Kristers-
son har aviserat en proposition som 
kan innebära att aktivitetsersättningen 
slopas.

Miljöpartiets 
Agneta 
Luttropp ger 
klart besked: 
MP vill ha bort 
aktivitetsersätt-
ningen.
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– Först måste det finnas en arbets-
marknad som kan fånga upp de unga 
som idag ”förtidspensioneras”. Det går 
inte att slopa aktivitetsersättningen utan 
att ersätta den med något annat. Det 
brister både i övergången från skolan och 
i arbetsförmedlingens möjligheter att 
hjälpa till jobb. Aktiva insatser kräver re-
surser och en aktivare roll från Försäk-
ringskassan. Fortfarande är exempelvis 
möjligheterna att studera begränsade för 
dem som har aktivitetsersättning. Studier 
borde vara ett självklart alternativ att 
stötta unga människor med, säger Ingrid 
Burman.

Unga RBU-are:s ordföran-
de Johan Steirud motsätter 
sig också slopad ersättning, 
men vill förändra den:

– Gör om aktivitetser-
sättningen så att den le-
der till mer aktivitet, som 
att börja simma i badhu-
set eller träna på gym. 
Tryck upp informationsma-
terial och visa på möjligheter-
na som ligger i ersättningen. 
Möjligheterna är många, men För-
säkringskassan är dålig på att informera 
om dem på ett bra sätt, säger Johan 
Steirud.

Måste utredas
Hela försörjningssituationen för vuxna 
med utvecklingsstörning måste utredas, 
anser Anna-Lena Krook, ordförande för 
Riksförbundet FUB:

– Behovet av en radikal reform är 
överhängande. Inte förrän dessa perso-
ner har uppnått samma ekonomiska lev-
nadsstandard som övriga i samhället, kan 
vi acceptera försämringar, säger hon.

Även Riksförbundet Attention är kri-
tiskt:

– Aktivitetsersättningen behöver vara 
kvar, säger dess ordförande Ann-Kristin 
Sandberg.

Mer positiva
Andra tunga organisationer, som SKL, 
Sveriges Kommuner och Landsting, är 
mer positiva till stoppad aktivitetsersätt-
ning.

– Det är en god tanke att aktivt stödja 
unga till arbetsmarknaden, men man 
måste se till att de unga får långsiktigt 

stöd och ersättning som de kan le-
va på, säger Anders Knape, 

ordförande för SKL.
– De flesta av dessa unga 

har aldrig arbetat och 
hamnar med dagens re-
gelverk på en mycket låg 
ersättning om de skulle 
erbjudas aktiva insatser 

från Arbetsför medlingen. 
De bör få en högre ersätt-

ning. Säkerligen kommer för-
slag på detta i särpropositionen 

och det är sammantaget bra att aktiva in-
satser sätts in, säger Anders Knape.

Flera fackliga organisationer är däre-
mot mycket kritiska till tanken att ta bort 
aktivitetsersättningen. TCO anser att den 
måste finnas kvar.

– Det underlag som utredningen pre-
senterar är alltför bristfälligt. I många 
viktiga avseenden saknas en underbyggd 
analys för ett välgrundat beslut, säger 
TCO-ordföranden Sture Nordh.

– De brister som funnits med aktivi-
tetsersättning beror inte i första hand på 
ersättningsformen, utan handlar om att 
vare sig Försäkringskassan eller andra 

Hon kan rasera     en unik reform 

”Vi har haft 
en enorm 
ökning av 
antalet unga 
med ersätt-
ningen.”

Aktiv hjälp till jobb istället för aktivitets-
ersättning, föreslår Adriana Lender, 
generaldirektör för Försäkringskassan.

Gör saker i rätt ordning och fixa jobb 
först, uppmanar Ingrid Burman, 
ordförande för Handikappförbunden.

Möljligheterna är många men informa-
tionen brister, säger Johan Steirud, 
ordförande för Unga RBU:are.

– Den föreslagna sjukersättningen ska 
bara gå till de som aldrig bedöms 
kunna arbeta. Då måste man redan i 
tonåren uttala sig om vem som kom-
mer att kunna jobba, säger Jytte 
Guteland, ordförande för SSU.
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aktörer hunnit med sina arbetsuppgifter. 
Att Arbetsförmedlingen får ett ökat an-
svar för denna grupp motsäger inte att 
aktivitetsersättningen kvarstår. Om akti-
vitetsersättningen avskaffas bör det ske 
när ett nytt heltäckande system införs.

– Förslagen löser inte problemen och 
ger inte den aktuella gruppen bättre möj-
lighet att komma i arbete, säger Sture 
Nordh.

LO:s ordförande Wanja Lundby-We din 
efterlyser en översyn av arbetsmarknads-
politiken, men också bättre anpassningar i 
både arbetsliv och utbildningssystem.

– Ge Arbetsförmedlingen uppdrag att 
möta de behov som funktionsnedsatta 
har, säger Lundby-Wedin. Dessa insatser 
kan bestå i traditionell arbetsmarknads-
utbildning eller starta eget-bidrag. 
Individuella behovsprövade åtgärder av 
hög kvalitet kan kompensera för nedsätt-
ningen i arbetsförmåga.

Kommunalarbetareförbundets ordfö-
rande Annelie Nordström säger att ”en 
anställning även om den sker med statli-
ga subventioner är bättre än aktivitetser-
sättning”.

– Varje individ har rätt att känna sig 
behövd och utifrån sin egen förmåga ut-
föra arbetsuppgifter som känns me-
ningsfulla, säger Annelie Nordström.

Alliansen positiv
Bland politikerna tycks allianspartierna 
ha en positiv syn på att ta ta bort aktivi-
tetsersättningen.

Folkpartiets Maria Lundqvist-Bröm-
ster bekräftar att regeringen planerar ”re-
former för att unga ska få jobb istället för 
aktivitetsersättning”.

– Det finns mycket att göra för att per-
soner med funktionsnedsättning ska få 

en ekonomi som inte sviktar, säger Lund-
qvist-Brömster.

Avskaffad ersättning stöds även av 
Miljöpartiet.

– Aktivitetsersättningen ska bort, sä-
ger Agneta Luttropp, talesperson för 
Miljöpartiet. Det blir lätt en fälla eller 
återvändsgränd som många inte kommer 
ur. De får sin aktivitetsersättning som 
unga och riskerar att bli kvar som ”pensi-
onärer” tills de får ålderpension. För 
Försäkringskassan och Arbets för-
med lin gen kan det vara ett sätt 
att bli av med personer som 
är svåra att hitta jobb till. 
Då sker heller ingen kun-
skapsutveckling inom 
området.

V håller med
Vänsterpartiets Lars Ohly 
håller med om att alltför 
många hänvisas till aktivitets-
ersättning.

– Det är ett problem som måste lösas. 
Men när regeringen flaggar för föränd-
ringar blir jag orolig. Tidigare när re-
geringen har försökt minska antalet 
personer med sjukpenning och sjuker-
sättning har de gjort det genom benhår-
da regler som knuffar ut människor i 
fattigdom. Lösningarna mås te istället 
handla om en bättre arbetsmarknad 
och mer flexibla stödformer. Aktivi-
tetsersättningen får inte begränsas inn-
an tillräckligt bra alternativ finns på 
plats, säger Lars Ohly.

På samma linje är Ylva Johansson, ta-
lesperson för Socialdemokraterna:

– Ökningen av unga med funktions-
nedsättning som får aktivitetsersättning 
är en skandal och ett fruktansvärt slöse-

ri. Men man löser inga problem genom 
att ta bort människors rätt till ersättning 
och försörjning, det skapar bara mer 
oro. Det som krävs är istället aktiva in-
satser som gör att man får adekvat hjälp 
och stöd för att kunna delta på arbets-
marknaden utifrån sina egna förutsätt-
ningar.

Ung doms för bundet SSU:s ordförande 
Jytte Guteland säger så här:

– Vi håller med om att man snabbare 
måste fånga upp de ungdomar som 

på grund av funktionsnedsätt-
ning inte kan komma ut på 

arbetsmarknaden. För-
slaget att Arbetsförmed-
lingen måste ta ett större 
ansvar för denna grupp 
är också bra.

– Däremot kan SSU in-
te stödja förslaget att av-

skaffa aktivitetsersättningen 
och begränsa den grupp som 

får stöd, utan att ha ett bra nytt 
alternativ, säger Jytte Guteland.

Tummen ned
Den nya sjukersättning som föreslagits av 
utredaren får tummen ned.

– Sjukersättningen ska bara gå till de 
som aldrig bedöms kunna arbeta. Då 
måste man med säkerhet redan i sena 
tonåren uttala sig vem som kommer att 
vara arbetsför och vem som aldrig kom-
mer att bli det. Det är mycket svårt, för 
att inte säga omöjligt speciellt när det 
gäller till exempel ADHD och Aspergers 
syndrom. Arbetsförmåga beror dessutom 
i allra högsta grad på hur arbetsplatserna 
ser ut. När arbetsplatserna blir mer till-
gängliga ökar också arbetsförmågan, sä-
ger Jytte Guteland. +

Se till att de unga får långsiktigt stöd och ersättning 

som de kan leva på, uppmanar Anders Knape, ordfö-

rande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Slopad aktivitetsersättning löser inte problemen och ger inte ungdomarna bättre möjlighet att komma i arbete, säger Sture Nordh, ordförande för TCO.

”Redan i tonåren ska man slå 
fast vem som aldrig kan jobba”
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Ge Samhall kraftigt ökade 
resurser att skapa arbete.
Så vill Pär Larshans, håll-
barhetschef på Max Ham-
burgerrestauranger, minska 
arbetslösheten bland unga 
med funktionsnedsättningar.

Pär Larshans vill se ett kraftigt ökat flöde 
av personer från Samhallanställning till 
jobb på den vanliga arbetsmarknaden.

Samhall har framgångsrikt samarbetat 
med Max genom att ”matcha” fram per
soner för anställning i restaurangerna. 

För Max är det värdefullt att få denna 
hjälp att hitta rätt personer till rätt jobb.

Sex procent mot jobb
Samhalls målsättning är idag att sex 
procent av den egna personalen varje år 
ska hitta jobb på den reguljära arbets
marknaden.

– Samhall skulle kunna öka utflödet 
från sex procent till 20 procent, säger Pär 
Larshans.

Samhall kan dessutom fördubbla sina 
egna anställningar, vilket ytterligare skul
le öka möjligheterna för personer med 
funktionsnedsättningar att få jobb, me
nar Larshans. En ökning av övergångar 
från Samhall kräver dock ett ändrat di
rektiv av  statsmakten.

– Samhall kan tillåtas ha tidsbegrän
sade anställningar under till exempel tre 
eller fyra år och därigenom öka antalet 
anställda från nuvarande 21000 till kan
ske 25000 eller 30000. Den garanterade 
anställning man har idag blir till en in
låsningseffekt. 

– Detta skulle lätta trycket på arbets
förmedlingarna något och bättre utnytt
ja Samhalls särkompetens att utveckla 
personer med funktionsnedsättningar, 
säger Pär Larshans.

Ett annat sätt att få fram fler jobb till 
unga med funktionsnedsättningar är att 
utöka omfattningen av de sänkta arbets
givaravgifterna för ungdomar.

– Reduceringen av arbetsgivaravgifter
na för personer upp till 26 år har gett 
många jobb och nya restauranger. Men 
unga med funktionsnedsättningar behö
ver ofta längre tid på sig för att komma ut 
på arbetsmarknaden och därför bör man 
överväga en utökning, säger Pär Lars
hans. +

Max försvarar brister: Alla kan inte göra allt

En utökning av de sänkta arbetsgivaravgifterna och ökade resurser till 
Samhall. Det efterlyser Pär Larshans, Max.

Hamburgerkedjan Max har 
hyllats för att rekrytera 
medarbetare som har funk
tionsnedsättningar.

Nu uppmärksammas 
företaget av en helt annan 
orsak, nämligen brister i 
tillgängligheten i restaurang
köken.

– Det handlar inte om 
diskriminering. Alla kan 
tyvärr inte göra allt, säger Pär 
Larshans, företagets hållbar
hetschef till Svenskt 
Näringslivs webbsajt.

Länsstyrelsen har ställt 
krav på att köket i Max 
hamburgerrestaurang i 

Enköping ska handikappan
passas, vilket oroar Pär 
Larshans.

– Kraven kan slå hårt mot 
tusentals svenska restaurang
er, säger han.

Enligt artikeln på Svenskt 
Näringslivs webb handlar 

svårigheterna om att en 
rullstol ständigt måste 
decinficeras och att det inte 
finns några fritöser som är 
anpassade för personer som 
sitter ned.

Företaget planerar att 
överklaga till Förvaltnings
domstolen. +

”Redan i tonåren ska man slå 
fast vem som aldrig kan jobba”

”Samhall kan mångdubbla 
jobben för unga”

 

Pär Larshans tips om hur man 
skapar en verksamhet som är 
”socialt hållbar” och öppnar för 
fler att få jobb:
1. Utbilda cheferna.
2. Ett tydligt ledarskap från 
högsta ledningen.
3. Matchning som gör att rätt 
person kommer på rätt plats.
4. Tålamod när något går fel.

Fakta Samhall

Under 2010 gick 977 medarbetare 
till jobb hos andra arbetsgivare, 
vilket är 5,4 procent av alla 
Samhallanställda med funktions-
nedsättning. Statens mål för 2010 
var 5 procent. För 2011 har målet 
höjts till 6 procent.
Källa: Samhall.

Så öppnar du

för fler
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Söndag 3 juli

19.00 Tal av Miljöpartiets 
representant.

Måndag 4 juli 
Hjälpmedels institutet 
informerar och visar 
hjälpmedel på Hamngatan 
under både måndag och 
tisdag. 

8.30-9.15 Ny teknik stärker 
elever med funktionsned
sättning. Om Hjälpmedels
institutets satsning Skola till 
Arbete. Högskolan, D20, 
Cramérgatan 3. 

9.30-10.30 Satsa en krona 
och få tre tillbaka. 
Kommuner och landsting 
avstår trots det från att 
investera i hjälpmedel. 
Hjälpmedelsanvändare, 
anhöriga och företrädare för 
Hjälpmedelsinstitutet, 
myndigheter och organisa
tioner. Högskolan, D20, 
Cramérgatan 3. 

13.00 Berättelsens makt 
inom vården. Hur skapar vi 
bra samtalsklimat mellan 

brukare och vårdpersonal? 
Riksförbundet Sällsynta 
diagnoser, Attention och 
Handisam. Högskolan, rum 
B 22

13.15-17.45 Vi söker dig som 
inte fungerar som alla andra. 
Seminarium med SVN om 
socialt ansvar och arbetsliv. 
Sessionssalen, Science Park, 
Strandgatan 1.

19.00 Tal av Moderaternas 
representant.

Tisdag 5 juli
8.15-09.15 Frukost möte om 
Skolinspektionens dyslexi
rappport med AnnMarie 
Begler, generaldirektör. 
Riksförbundet Attention. 
Högskolan, rum B 22.

9.30-10.30 Håll koll på titlar
na! Om kvacksalveri och 
behörighet. Sveriges 
Psykologförbund. Kårhuset 
Rindi, Tage Cervins gata 1. 

09.30-11.00 Skolin spektion 
för en trygg och effektiv 
skola, även för elever med 
neuropsykiatriska funktions

nedsättningar? AnnMarie 
Begler, Skolinspektionen, 
Anki Sandberg, 
Riksförbundet Attention. 
Högskolan, rum B 22.

13.00-14.15 Nolltolerans 
– det är möjligt. Så får vi en 
skola fri från kränkningar, 
trakasserier och diskrimine
ring. Lars Arrhenius, Barn 
och elevombud, Anki Sand
berg, Riksförbundet Atten
tion. Högskolan, rum B 22.

13.00-14.30 Kommunala 
rättigheter eller mänskliga 
rättigheter? Ingen vill ta 
notan. Är det kommunala 
självstyret starkare än lagen? 
Mänskliga rättigheter för 
personer med funktionsned
sättning sätts ur spel. Debatt. 
Lika Unika. Högskolan, B23.

13.15-17.45 Kan CSR göra 
skillnad för barn i Sverige? 
Seminarium med SVN. 
Sessionssalen, Science Park, 
Strandgatan 1.

14.00-16.30 Vägen till arbete 
för personer med funktions
nedsättning. Seminarium 
och paneldebatt arrangerad 
av Föräldrakraft med 
Frö sunda, Misa, Hjälp
medels instiutet, Bräcke 
Diakoni och Furuboda som 
deltagande sponsorer. 
Länsstyrelsens trädgård, 
centrala Visby. Strandgatan 
1, ingång via Korsgatan.

15.00-16.00 RBU:s konfe
rens. Högskolan sal B23.

16.30-17.30 Varför idrottar 
barn och ungdomar med 
utvecklingsstörning i mindre 
utsträckning än andra? 
Svenska Handikapp
idrottsförbundet och 
Sveriges Paralympiska 
Kommitté. Trädgård Birgers 
gränd 7.

17.00-19.00 Kvällsmingel 
arrangerat av Föräldrakraft i 
samarbete med Hjälp
medels institutet och 
Frösunda. Länsstyrelsens 
trädgård, centrala Visby. 

Strandgatan 1, ingång via 
Korsgatan.

19.00 Vänsterpartiets dag 
med tal av Lars Ohly.

Onsdag 6 juli
10.30-11.30 Jämlik vård, en 
utopi? Vård och behandling 
påverkas av vem du är, vad 
du drabbats av och var du 
bor. NSPH och Handisam. 
Högskolan, rum B 22.

11.00-13.00 Träffa rugby
spelaren Stefan Jansson som 
berättar om idrottens 
betydelse och hur personlig 
assistans ger honom möjlig
heten att satsa på sin idrott. 
Hamnplan.

14.30-15.30 Lönsamt att 
behandla i tid. När det gäller 
barn och unga med funk
tionsnedsättningar är det helt 
avgörande. Ändå präglas 
svensk vård mycket av ett 
”vänta och setänkande”. 
NSPH. Högskolan, rum B 22.

Våra tips till dig under        Almedalsveckan
Föräldrakraft tipsar här om  
några arrangemang som vi  
bedömer vara extra intressanta 
under årets Almedalsvecka.

Gustav Fridolin eller någon 
annan från Miljöpartiet talar.

Fredrik Reinfeld eller någon 
annan från M talar.

Lars Ohly.

Stefan Jansson berättar om 
assistans och idrott.
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19.00 Folkpartiets dag med 
tal av Jan Björklund.

Torsdag 7 juli
08.30-09.40 Frukostsemina-
rium om hur arbetsgivare gör 
skillnad. NSPH och Handi-
sam. Högskolan, rum B 22.

09.00-09.45 Vad är ett 
beteendeproblem och för 
vem är det ett problem? Hur 
man kan hjälpa unga och 
vuxna personer med 
funktionshinder att skapa 
helhet, sammanhang och 
begriplighet. Solhagagrup-
pen. Seminarium i 
Högskolan, sal E30. 

10.00-10.45 Fritt val av 
hjälpmedel i hela landet 
– vad betyder det för dig? 
Erfarenheter och förutsätt-
ningar inför Fritt val av 
hjälpmedel. Hjälpmedels-
institutet. Högskolan, sal E30.

10.00-11.15 Supported 
Employment; var, när, hur? 
Arbetsrehabiliteringsinsatser 
för personer med funktions-
hinder. Hur det fungerar och 
vilka effekter man har 
kunnat se. NSPH, Misa och 
KomAn-projektet. 
Högskolan, rum B 22.

11.00-11.45 Hur får vi ett 
tryggare digitalt samhälle? 
SOS Alarm, Telia, Hjälp-
medelsinstitutet, Karlskrona 
Kommun, IT-Norrbotten.

13.00-13.45 Privat och 
offentlig vård- och omsorg, 
konkurrerar eller komplette-

rar de varandra? I allt större 
omfattning drivs omsorgen 
inom LSS av privata aktörer. 
Det offentliga har en dubbel 
roll som både beställare och 
utförare. Hur ser spelplanen 
ut? Göran Fredriksson, VD i 
Frösunda och ordförande i 
Vårdföretagarna och 
bransch  organisationen 
PULSS. Frösunda. 
Högskolan, sal E30.

13.00-14.15 Generation 
pension. Unga med funk-
tionsnedsättning utestängs 
från dagens arbetsmarknad. 
Vilka åtgärder planeras? 
NSPH och Handisam. 
Högskolan, rum B 22.

14.15-15.00 Så påverkar en 
funktionsnedsättning 
självkänslan – om vikten av 
rätt stöd. Träffa Lou Rehn-
lund och Stefan Jansson;  Lou 
som har social fobi, en 
osynlig funktionsnedsätt-
ning, och Stefan om sitter i 
rullstol till följd av en 
medfödd nervskada. Idag 
stöttar Lou och Stefan andra 
för att stärka sin självbild. 
Donners Plats, talarplats 17.

15.00-15.45 Finns appen mot 
kaos? Utvecklingen av 
modern teknologi, speciellt 
smartphones, öppnar helt 
nya möjligheter till stöd. 
Forskare, användare och 
praktiker berättar hur det 
fungerar och vad som krävs 
för att fler ska få rätt stöd på 
rätt sätt. Nordens Välfärds-
center. Högskolan, sal E30.

19.00 Centerpartiets dag 
med tal av Maud Olofsson.

Fredag 8 juli

19.00 Socialdemokraternas 
dag med tal av Håkan Juholt.

Lördag 9 juli

19.00 Kristdemokraternas 
dag med tal av Göran 
Hägglund.

Söndag 10 juli

11.00 Sverigedemokraternas 
dag med Jimmie Åkesson.

Våra tips till dig under        Almedalsveckan V
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Är det kommunala självstyret starkare än lagen? 
Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsätt-
ning sätts ur spel p.g.a. revirtänk mellan staten, landsting 
och kommuner. Att få rätt rehabilitering ger fler chans till 
arbete, med full arbetsförmåga. Alla har rätten att vakna 
upp till något!

Kommunala rättigheter 
eller mänskliga rättigheter? 
Ingen vill ta notan!

Debatt i Almedalen
den 5 juli kl. 13.00–14.30
Högskolan på Gotland B23 
www.likaunika.org
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Jan Björklund.

Maud Olofsson.

Håkan Juholt.

Göran Hägglund.

Jimmie Åkesson.

Missa inte... Konstskolan Linnéa och Ateljé Inuti har 
konstutställning i Visby domkyrka. Segla med Handicat, Euro-
pas största handikappanpassade katamaran – intresseanmälan 
på Särnmarks hemsida på sarnmark.se

Beställ guide!
Strax före politiker-
veckan trycker vi 
upp en Fickguide till 
Al me  dals veckan, för 
distribution i Visby. 
Om du vill ha ett eget 
exemplar hemskickad 
kan du sända ett brev 
med 4 frimärken 
(inrikes brev) till 
Föräld ra kraft, Backe-
bogatan 3, 129 40  
Häger sten. Du kan 
också betala in 24 
kronor till plusgiro 
357665-9, FaktaPress. 
Ange namn och adress.

Beställ guide!

Om du vill ha ett eget 
exemplar hemskickad 
kan du sända ett brev 

Föräld ra kraft, Backe-
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n av grundpelarna för 
utredningen ”Den fram-
tida gymnasiesärskolan 
– en likvärdig utbild-
ning för elever med ut-
vecklingsstörning” är att 

valfriheten för gymnasiesärskoleelever 
ska öka.

Eleverna ska inte bara kunna välja ut-
bildning utan även skolform. Den som 
inte vill gå i gymnasiesärskolan ska kun-
na välja den vanliga gymnasieskolans yr-
kesintroduktion eller individuella pro-
gram, utan att kommunen ska kunna 
motsätta sig detta.

Valfriheten ska förbättras genom ett 
nytt, bredare utbud av nationella pro-
gram. Bland de nya utbildningarna finns 
”Samhälle och språk”.

– Det finns många elev-
er på gymnasiesärskolan 
som vill läsa och fördjupa 
sig i samhällsfrågor. Andra 
vet inte riktigt vad de vill bli ef-
ter skolan och kan också läsa sam-
hällsprogram. Man ska också kunna byta 
till yrkesinriktat program under utbild-
ningen, säger Eva Wallberg.

Helt nya är även utbildningar inrikta-
de på fastighet, anläggning och bygg res-
pektive hälsa, vård och omsorg. 

Träningsprogram
För elever som inte kan följa undervis-
ningen på de nationella programmen  
ska det finnas träningsprogram, vilket i 
så fall ersätter de nuvarande inviduella 
programmen på gymnasiesärskolan.

Eva Wallberg föreslår även ett 30-tal 
nationella inriktningar.

– Vi har dammsugit gymnasiesko-
lans nationella program för att 

hitta allt som är lämpligt att 
anpassa till gymnasiesärsko-
lan, säger hon.

Hon vill göra det enkla-
re att starta riksrekryte-
rande utbildning, till ex-
empel riksidrottsutbild-

ning eller med yrkes- eller 
estetisk inriktning.
Eleverna ska kunna söka och 

göra omval till de olika program på 
motsvarande sätt som inom gymnasie-
skolan.

– Det kan innebära problem för de 
program som är mest populära. Hur gör 
man om det blir för många sökande? 
Idag sägs att man ska prioritera den som 
har störst behov, men ingen vet riktigt 
hur man gör det. Jag föreslår att det ska 
göras en bedömning av elevens förutsätt-
ningar och att Skolverket ska ta fram 
riktlinjer för detta, säger Eva Wallberg.

Vidare föreslås en ny poäng- och kurs-
indelning, istället för dagens timplaner.

Ökad valfrihet i nya 
gymnasiesärskolan

Nya nationella program inriktade på fastighet och bygg respektive vård och omsorg föreslås i utredningen om framtidens 
gymnasiesärskola.  Foto: NCC, Micke Lundström

Elever i gymnasiesärskolan ska kunna välja utbildning och skola på 
motsvarande sätt som alla andra gymnasieelever. Det föreslår utre-
daren Eva Wallberg som under våren överlämnade den stora 
gymnasiesärskoleutredningen till utbildningsminister Jan 
Björklund. Men det dröjer ända till hösten 2013 innan 
förslagen kan genomföras.
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9 program föreslås
De nationella program som föreslås i utredningen är:
l Administration, handel och varuhantering
l Estetiska verksamheter
l Fastighet, anläggning och bygg
l Fordonsvård och transport
l Hantverk och produktion
l Hotell, restaurang och bageri
l Hälsa, vård och omsorg
l Samhälle och språk
l Skog, mark och djur

Hela utredningen finns för nedladdning på regering-
ens webbsajt www.regeringen.se.

Bakgrund 
nya gymnasiesärskolan

l Den framtida gymnasiesärskolan ska ge ”en god 
grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier”, 
heter det i förslagen från utredaren Eva Wallberg.
l Dagens verklighet är helt annorlunda. Allt färre 
elever från gymnasiesärskolan lyckas få jobb. I 
slutet av 1970-talet fick cirka 60 procent av eleverna 
från yrkessärskolan någon form av anställning. 
Många av dem fick helt vanliga jobb utan särskilt 
stöd.
l Sedan dess har möjligheterna att få jobb minskat 
drastiskt. År 2006 beräknas endast cirka 17 procent 
av gymnasiesärskolans elever ha gått vidare till ett 
jobb och bara cirka tre procent fick jobb utan någon 
form av stöd.
l På tre decennier har alltså andelen elever som får 
jobb minskat från 60 procent till 17 procent.

Utbildningar som förbereder dig 
för vuxenlivet.

På Häggviks Gymnasium i Sol-
lentuna, vänder vi oss till dig 
som slutat grundsärskolan eller 
träningsskolan. Vi erbjuder na-
tionella, specialutformade och 
individuella utbildningar med 
flera olika inriktningar. Vi erbju-
der en studiemiljö och atmosfär 
som stärker elevens självkänsla. 
Delaktighet i samhället och att 
få ett bra liv efter gymnasiet är 
ett självklart mål. Beställ hem 
skolans broschyr med hjälp av 
kupongen nedan eller gå in på 
www.haggviksgymnasium.se.
Vill du veta mer? 
Ta gärna kontakt med rektor 
Viveka Rosqvist 08-517 07 102 
eller biträdande rektor 
Joakim Gestberg 08-517 07 120

En gymnasiesärskola

2
Beställ skolans broschyr på telefon 08-517 07 100 

eller på www.haggviksgymnasium.se

– Det ska finnas en progression i ut-
bildningen som tydligt visar att eleven 
kommer vidare i utbildningen, säger Eva 
Wallberg.

För att göra de ekonomiska villkoren 
mer likvärdiga vill Eva Wallberg slopa det 
förlängda barnbidraget för gymnasiesä-
relever. Hon föreslår istället studiebidrag 
och inackorderingsbidrag.

Eva Wallberg vill minska risken att en 
elev felaktigt placeras i gymnasiesärskola.

– Personal i grundsärskola eller gym-
nasiesärskola ska vara skyldiga att anmä-
la om det finns indikationer på att en 
elev inte tillhör särskolans målgrupp. 
Hemkommun ska i så fall utreda detta 
och, om eleven inte tillhör målgruppen, 
omplacera eleven till grundskolan eller 
gymnasieskolan samt vidta åtgärder för 
att underlätta elevens övergång. +

”Den som inte vill gå i 
gymnasiesär kan välja 
vanliga gymnasieskolans 
yrkesintroduktion.”

PERSONLIG ASSISTANS 
SOM DU VILL HA DEN

Hos oss får du vara med 
och välja din personliga 
assistent. En person 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.com
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ökar möjligheterna att lyckas såväl med 
studier som social utveckling. Dammsdal 
arbetar med tydliggörande pedagogik. Till 
vår hjälp har vi internationell handledning 
från USA och Belgien.

Dammsdal                 
en del av Landstinget Sörmland

Telefon: 0151-52 43 00
www.landstingetsörmland.se/dammsdal

Vi tar emot ungdomar från hela landet. De 
kommer till oss för att man trots omfat-
tande insatser i hemkommunen inte fått 
skolgång och vardag att fungera.  Vi anpas-
sar studier, fritid och vardag vilket  

643 92 Vingåker
Dammsdal

Skola med boende för ungdomar 
med autism och Aspergers syndrom

Skola med boende för ungdomar 
med autism och Aspergers syndrom

Skola med boende för ungdomar 

1 Hur ser du på rapporterna om 
ökade klyftor inom skolorna, 

finns det något i din utredning som 
motverkar den utvecklingen?

– Jag har inget bra svar på den frågan. Ju 
bättre gymnasiesärskolan blir för de ung-
domar som går i den, ju mer stödjer du de-
ras möjligheter att lyckas. Men det stora 
bekymret är vad som händer efter skolan.

– En större andel av elever som inte får 
sysselsättning när de lämnar gymnasie-
särskolan, det är det riktigt stora bekym-
ret! Det går alldeles utmärkt att få till en 
bra gymnasiesärskola som motsvarar 
elevernas behov, men vad händer när de 
lämnar skolan? Hur ser arbetslivet ut?

– Vissa stora företag har strategier för 
detta, de fattar beslut och gör något åt 
problemet. På mindre och medelstora 
orter finns arbetsgivare som på ett natur-
ligt sätt tar emot ungdomar när de läm-

nar gymnasiesärskolan. Men en väldigt 
stor del av arbetsmarknaden är inte alls 
med på det här området, bland annat en 
stor del av den offentliga sektorn, och det 
är ett väldigt stort problem.

2 Kan något i din utredning 
förändra denna situation, så att 

fler får jobb?
– I huvudsak krävs helt andra krafttag, 

men lärlingsutbildningar är ett utmärkt 
sätt att skapa länkar till arbetslivet. De 
elever som faktiskt fått arbete är elever 
som varit ute på en arbetsplats under ut-
bildningen.

– Det har väldigt stor betydelse att sko-
lan har ett nära samarbete med arbetslivet. 
Jag föreslår att man ska arbeta med den typ 
av programråd som finns för gymnasie-
skolan. När det gäller gymnasiesärskolan 
behöver man en ytterligare samverkan lo-
kalt kring eleverna. Gymnasiesärskolan ska 
följa med eleverna ut i arbetslivet på ett 
mycket närmare sätt än gymnasieskolan.

3 Har du några förslag för att öka 
inkluderingen, till exempel 

genom samverkan mellan gymnasie-
särskolan och gymnasieskolan?

– Mina förslag till 30 olika inriktning-
ar i gymnasiesärskolan speglar gymna-
sieskolan och möjliggör samverkan mel-
lan skolformerna. Jag pekar också på att 
samverkan mellan skolformerna är väl-

digt viktig men samtidigt svår. Det är 
symtomatiskt att den här utredningen, i 
sina direktiv, har haft krav på att utreda 
samverkan mellan skolformerna. Gym-
nasieskolorna har inte haft motsvarande 
krav på sig att samverka.

– Här krävs att man har tydliga strate-
gier på den politiska nivån i kommuner-
na, så att man organiserar för samverkan. 
Man behöver ha en gemensam lednings-
organisation. Det räcker inte att man är i 
samma byggnad. Men detta går inte att 
lagstifta om.

– Det finns exempel på inkluderande 
undervisning där elever i gymnasiesär-
skola går i samma klass och deltar i sam-
ma undervisning som elever i gymnasiet. 
Ingenting i min utredning förhindrar 
detta. Vi bygger inga hinder för den ty-
pen av inkluderande lösningar, säger Eva 
Wallberg. +

Kommenterat på 
foraldrakraft.se

Hur ska eleverna 
kunna välja skolform?

Jag och flera med mig 
undrar hur du tänker när du 
menar att en elev som har 
gått grundsärskolan ska 
kunna välja skolform. 

En elev med utredd diagnos 

lindrig utvecklingsstörning hör 
hemma i en bra särskola, där 
eleven kan läsa efter relevanta 
kursmål och få det stöd som 
eleven kräver. Har du en 
lindrig utvecklingstörning och 
är placerad på särskolan 
behöver du stödet och det 
sättet att arbeta på som du får 
inom gymnasiesär. 

Det är att förlöjliga 
särskolan som en ”sämre” 

skolform när du säger att man 
ska kunna välja bort den. 

Då menar du att en elev 
som har blivit placerad i 
grundsärskolan helt plötsligt 
kan välja bort sina behov av 
den skolformen. Du tar för 
givet, i ett sådant förslag, att 
eleven som har gått i grund-
särskolan, har gått där på fel 
grunder. Fokus bör läggas på 
utredningar och placeringen 

av elever i särskolan, i stället 
för att förlöjliga den skolfor-
men som finns och som är ett 
livslångt stöd för personen. 
Vad har du för argument för 
detta? I Malmö finns redan 
alla inriktningar inom 
nationell nivå under gymna-
siesärskolan. Satsa resurser på 
att lyfta fram och få dem att 
fungera i stället. 

/Lisa

Eva Wallberg har på regeringens 
uppdrag utrett framtidens gymnasie-
särskola. Tidigast hösten 2013 kan 
förslagen genomföras.

3
frågor till utredaren 

Eva Wallberg
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Vi tar emot barn 
med särskilda behov. 
Individanpassad 
helhetsplan utifrån 
den antroposofi ska 
människosynen.
Elevhem 3-18 år.
Korttidshem 3-13 år.
Förskola/särskola 1-13 år.
Vi fi nns i Järna i Sörmland.

Telefon: 08-551 700 34
Mejl: info@morapark.se
www.morapark.se

Välkommen till

mora park fk 1103.indd   4 2011-04-19   10.05

Skolutbildningen för elever som 
är döva eller hörselskadade ska 
bli bättre. Eleverna ska även få 
större frihet att välja skola.
Det föreslår Ann-Marie 
Begler som överlämnat 
utredningen ”Med rätt att välja” 
till regeringen.

– Kvaliteten på utbildningen för döva 
och hörselskadade elever behöver höjas. 
Här har samtliga skolhuvudmän ett stort 
ansvar. Jag är övertygad om att mina 
förslag är ett steg i rätt riktning för att 
säkerställa en likvärdig utbildning av hög 
kvalitet för eleverna, säger Ann-Marie 
Begler.

Utredningen föreslår att 140 miljoner 
satsas extra under åren 2012-14 på ökad 
kvalitet.

För att öka valfriheten föreslår Begler 
att elever som har behov av teckenspråk 
ska ha rätt att läsa det i grundskolan och 
grundsärskolan.

Därmed blir det möjligt för dem att 
bo kvar i hemmiljön, menar utredaren.

Elever som tillhör specialskolans 
målgrupp ska också kunna få utbild-
ningen delvis i specialskolan och delvis i 
grundskolan eller grundsärskolan. 

Kommunerna ska betala mer för elever i 
specialskolan, som är statlig.

– Det är inte rimligt att vissa kommu-
ner får lägre kostnader för en elev som 
väljer specialskolan än om eleven väljer 
att gå i kommunens skola. Det är ett 
dåligt incitament för kommunen att ge 
eleven en god utbildning på hemmaplan, 
säger Ann-Marie Begler. +

Med rätt att välja – flexibel utbildning 
för elever som tillhör specialskolans 
målgrupp kan laddas ned på regering-
ens webbsajt regeringen.se Utbildningen för elever med hörsel-

skada måste bli bättre, anser utredaren 
Ann-Marie Begler.

Vellinge kommun måste betala skade-
stånd till två bröder som placerades i 
särskola på felaktiga grunder. Det har 
Malmö tingsrätt slagit fast i en dom 
som är den första i sitt slag. 

Domen kan få betydelse för hundratals 
andra elever runt om i landet som place-
rats i särskola utan korrekta utredningar.

– Det här visar att det finns en möjlig-
het att få skadestånd om andra kommu-
ner agerat på liknande sätt, säger Lennart 
Johansson, chefsrådman vid Malmö 
tingsrätt, till Svenska Dagbladet.

Enligt domen i Malmö tingsrätt hade 
Vellinge kommun inga rutiner för sär-
skoleplaceringar. Kommunen hade inte 
tagit reda på vilka regler som gäller. 
Frågan diskuterades inte heller tillräck-
ligt med föräldrarna, anser tingsrätten.

För att placeras i särskola krävs att 
eleven har en utvecklingsstörning, men 
de båda bröderna som stämde Vellinge 
kommun hade bara haft läs- och skriv-
svårigheter.

Enligt domen kan det ”inte uteslutas” 
att Vellinge kommun haft ekonomiska 
motiv bakom besluten om särskoleplace-
ring.

Nu blir kommunen dock skyldig att 
betala skadestånd till bröderna. För att få 
storleken på skadeståndet fastställt måste 
bröderna starta en ny process, enligt TT.

– Jag kände tidigt att jag inte hörde 
hemma i särskolan så jag var jättelättad 
att komma därifrån. Det kändes som när 
fallskärmen äntligen vecklades ut, säger 
en av bröderna till Dagens Nyheter.

– Mamma blev lurad av kommunen 
precis som vi, säger Rasmus. +

Friare val och bättre 
undervisning för elever 
med hörselskada
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Hit går pengarna
140 miljoner ska satsas på att öka 
måluppfyllelsen för elever som är 
döva eller hörselskadade. Pengarna 
förslås läggas på följande åtgärder:
� Kvalitetshöjande åtgärder.
� Fortbildning i teckenspråk för 
pedagoger.
� Stimulansbidrag för nya anpassa-
de undervisningsmiljöer.

”Här har samtliga 
skolhuvudmän 
ett stort ansvar.” 

Bröder vann strid mot Vellinge kommun

Första domen om skadestånd
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”Ska vi sova ihop i natt? De gör väl det, sådana 
där gifta par? När livet är så här måste man kunna 
skratta, humor är viktigt för att få distans och ibland 
kunna se det absurda i det liv man lever”, säger 
Anna och Micke Nordmark, föräldrar till 
Hugo som behöver extra mycket kärlek och om-
vårdnad. Tillsammans har de hittat gemensamma 
strategier för att hålla liv i parrelationen när livet 
ställs på sin spets.

”Humor stärker  
relationen”

Läs även:
Socionomen och psykoterapeuten 
Anette Högberg om hur du får 
parrelationen att bestå.

På Glada Hudik-teatern flödar kärleken.  
Men turnén sätter den lite på prov. 
Vi träffar Toralf och Lotta som 
förlovade sig i somras, samt Mats 
som längtar efter sin Anna-Karin.

Ungdomar med intellektuella funktions-
nedsättningar behöver få bättre sexual-
kunskap i skolan. Det menar Lotta 
Löfgren-Mårtenson, docent 
i hälsa och samhälle med inriktning  
sexologi och sexualitetsstudier vid 
Malmö högskola.

Text & foto: Anna Pella
info@faktapress.se
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Hugo

Anna & Micke
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ör Anna och Micke 
ändrades allt en 
dag i januari för två 
år sedan. Det var då 
de fick beskedet att 
Hugo, en månad 
gammal, hade en 
svår hjärnskada. 

Anna och Micke hade träffats två år ti-
digare på nätet. 

Hon, kurator från Umeå, och han, 
ekonom från Malmberget, hade båda 
flyttat till Stockholm för jobbets skull. En 
av sakerna de fastnade för hos varandra 
redan då var den andras humor. Efter en 
hel del skrivande fram och tillbaka be-
stämde de träff och därefter skedde allt 
mycket fort. De flyttade ihop och redan 
sommaren därpå gifte de sig.

– Vi var nykära, nygifta och jag var 
gravid, det var en helt fantastisk sommar, 
säger Anna.

Misstänkte något
När Hugo föddes i december 2008 verkade 
han till en början vara en helt frisk, glupsk 
liten pojke. Efter bara någon vecka tyckte 
Anna att han gjorde en konstig rörelse.

– Jag hade en nära vän vars barn fått 
en svår funktionsnedsättning bara några 
månader tidigare, och kanske var det just 
detta som gjorde att jag misstänkte att 
något var fel.

Anna stod på sig och fick en remiss till 
EEG när Hugo var en månad. Micke 
minns att han var på konferens utanför 
Stockholm den dagen och att han satt 
och åt lunch när någon kom fram med en 
lapp där det stod: ”Bebis sjuk. Ring.”

– Jag fattade direkt att det var allvar-
ligt, jag blev alldeles kall, minns Micke.

En neurolog hade ringt till Anna och 
sagt att EEG:t visade stor krampverksam-
het och att Hugo skulle läggas in samma 
eftermiddag för vidare tester. 

Sen minns de bara fragment av vad 
som skedde. 

– Två läkare mötte upp när vi kom in till 
sjukhuset och en sa ”det kan vara barnepi-

lepsi och det kan gå över” och ”vi får se hur 
han svarar på våra tester”, säger Micke. 

Men det visade sig vara betydligt mer 
allvarligt än så. Familjen var inlagd två 
dygn på sjukhuset och när röntgen hade 
gjorts konstaterades en grav hjärnskada.

Relationen sätts på prov
Redan då, där på sjukhuset, lovade de 
varandra att detta inte skulle få förstöra 
deras relation. 

– Vi kom överens om att göra det bästa 
vi kan för Hugo, och samtidigt ta hand 
om vår relation. Vi kände också starkt att 
vi ville försöka få ett syskon till Hugo, be-
rättar Anna.

Tiden som följde var fylld av sorg. 
– I början var det alltid någon som 

grät. Men när den ena bröt ihop var den 
andra stark, säger Micke.

Trots ganska olika bakgrund och in-
tressen så har Micke och Anna hittat ge-
mensamma strategier för att hantera sin 
situation.

– Visst har det varit tufft emellanåt. Men 
vi tycker i alla fall att vi har hanterat det på 
ett bra sätt utifrån omständigheterna. Vi 
har pratat mycket och varit öppna både 
med varandra och med andra, säger Micke. 

– Och när det har varit saker som vi 
har irriterat oss på så har vi varit bra på 
att direkt ta upp det med varandra, istäl-
let för att ”knyta näven i byxfickan” och 
låta det gå för långt, fortsätter Anna.

Sorg, fix och trix
Förutom sorgen tar allt fix och trix kring 
Hugo mycket kraft och energi. Anna och 
Micke försöker dela upp ansvaret så 
mycket som möjligt. En gång gjorde de 
en skiss över hela livssituationen för att se 
om det var några ”måsten” som gick att 
rationalisera bort. 

– Vi kom fram till att vi skulle prova 
att ta städhjälp. Det blir också en hel del 

hämtmat, mest sushi och indiskt. Den lil-
la energi vi har vill vi hellre lägga på att 
vara med Hugo och varandra än att städa 
och laga mat, säger Anna.

Det har också funnits en oro kring att 
kunna få friska barn. I november föddes 
lillasyster Klara, och trots att hon verkar 
utvecklas helt normalt så finns oron kvar 
att det ska vara något som inte stämmer. 

Att ta hjälp
Anna och Micke tog tidigt emot hjälp, 
främst från sina föräldrar, men också ge-
nom att ansöka om personlig assistans, 
förskola och korttids. 

– Det har varit både för Hugos skull 
och för oss – för att vår relation ska fun-
ka, säger Anna.

Micke är den som driver på så att de 
två kommer ut och äter middag eller går 
på bio. 

– Men visst, det är ständigt saker att 
fixa. ”Om du gör det så gör jag det”. Man 
behöver kliva ur den rollen för att få dis-
tans och inse att ”nu behöver vi faktiskt 
någon som hjälper oss med detta”, säger 
Micke.

Nyligen drabbades Hugo av ett större 
epileptiskt anfall, som fick brytas med 
narkos vilket ledde till en längre sjukhus-
vistelse och mycket oro. Annas pappa 
kom ned från Umeå för att hjälpa till och 
Micke och han turades om att vaka över 
Hugo dygnet runt på sjukhuset. 

Göra rum för assistenter
Familjen bor idag i en trea i Solna utan-
för Stockholm men letar sedan en tid till-
baka efter ett hus. Familjen har varit på 
flera visningar av passande enplanshus 
med en egen avdelad yta och skrattar åt 
att de vid ett par tillfällen har träffat på 
samma spekulanter vid olika visningar.

– Det håller inte att bo som vi gör om 
man som vi har ett barn med så stora be-

F
”I början var det alltid någon som grät. Men  
när den ena bröt ihop var den andra stark.”

Våga vara i sorgen
Saker som hjälpt Anna och Micke:
n Prata mycket och var öppna mot 
varandra
n Kramas och pussas och ge 
varandra ömhet och närhet
n Var snälla mot varandra
n Ta emot hjälp
n Ge inte upp allt annat
n Skratta åt eländet ibland
n Våga vara i sorgen – stäng den 
inte ute

Hugo, Klara, mamma Anna och pappa Micke.
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hov. Om Hugo får en egen del i huset blir 
det inte lika jobbigt att ha assistenter i 
hemmet, säger Micke.

Huset blir en del i att underlätta varda-
gen och att göra plats för parrelationen. 

– Det är speciellt att ha någon i sitt 
hem. Med en assistent tätt inpå sig stäng-

er man av känslorna. Man kan inte visa 
att man är ledsen, inte bråka. Jag har ock-
så svårt för att inte vara social, säger 
Anna.

Snart ska Hugo börja på korttids, nå-
got som Anna och Micke tror kommer 
att vara extra bra för parrelationen.

– Med korttidsvistelsen hoppas vi få 
tid att bara vara med varandra och slippa 
se varandra i den omvårdande rollen hela 
tiden, säger Anna.

Micke nickar och tillägger:
– Det gäller för alla par med små barn 

att vårda sin relation. Men har man en li-
ten kille som Hugo så behöver man pla-
nera lite extra för att kunna bibehålla 
kärleken, och när kvällarna ofta ägnas åt 
lavemang, mediciner, pruttmassage och 
inhalationer ligger inte kärlek och sex 
högst upp på listan, säger Micke.

Ett annat tips som Anna och Micke 
gärna delar med sig av till andra föräldrar 
är att försöka leva så normalt som det ba-
ra går trots den annorlunda situationen.

– Trots att det låter klyschigt så har 
nog Hugos funktionsnedsättning gjort 
vår relation ännu starkare. Det är speci-
ellt att leva i sorg och ändå ta sig igenom 
den. Vi har hela tiden försökt leva så nor-
malt som möjligt och inte ge upp allt an-
nat, säger Micke.

Anna Pella

Tema kärlek

Hugo njuter av närheten i pappa Mickes knä.

Ågrenska arrangerar i samarbete med Barncancerfonden flera 
vistelser under hösten. Se mer information på hemsidan.

Familjekompetens på Ågrenska
Ågrenska erbjuder familjevistelser för familjer som 
har barn med sällsynta diagnoser och för personal. 

v. 35 Gauchers sjukdom
v. 39 Sotos syndrom 
v. 42 Mukopolysackaridos (MPS-sjukdomar)
v. 43 Svårbemästrad epilepsi (utan ytterligare funktionsnedsättning)
v. 46 Sturge-Webers syndrom 
v. 48 Silver-Russells syndrom 
v. 49 22q11-deletionssyndromet

Planerade vistelser hösten 2011

 www.agrenska.se 
Nationellt kompetenscentrum

 031-750 91 00
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nette Högberg, so-
cionom och legiti-
merad psykotera-
peut, träffar ofta 
föräldrar till barn 
med funktionsned-
sättningar i sitt ar-
bete på Kris- och 

sam talsmottagningen för anhöriga i 
Stock holm. 

– Många frågar ”hur ska vi göra för att 
få parrelationen att bestå?”, men det är så 
individuellt. Jag tror inte på enkla svar, 
min roll är i stället att hjälpa för-
äldrar så att ämnet ”kommer 
upp på dagordningen”, som en 
pappa uttryckte det. 

För några år sedan genom-
förde Anette Högberg intervju-
er med fem föräldrapar till 
barn med autism om hur par-
relationen påverkats av att få 
ett barn med funktionsnedsätt-
ning. Intervjuerna resulterade i 
rapporten ”Småbarnstiden tar 
ju aldrig slut”.

– Det är inte alls konstigt att 
parrelationen påverkas, det skulle snara-
re vara konstigt om den inte gjorde det. 
Men det är viktigt att veta att det går att 
söka hjälp. En del mår bättre av att kom-
ma hit och få hjälp att prata om det som 
blivit svårt.

Träffar många
Anette upplever att det går att se flera lik-
heter i vad föräldrar till barn som har nå-
gon diagnos inom autismspektrat upple-
ver som påfrestande för parrelationen. 

– Om barnet har svårt med föränd-
ringar kan det styra hela familjen och på-
verka både det sociala livet och situatio-
nen i hemmet, med olika inskränkningar 
av föräldrarnas frihet som resultat. Osyn-
liga funktionsnedsättningar skapar också 
sociala problem som gör att föräldrarna i 
olika hög grad utvecklar strategier för att 
undvika obehagliga situationer och att 
planera och ligga steget före hela tiden. 

En tydlig sak för föräldraparen Anette 
träffat är att samarbetsrelationen för-
stärks. 

– Föräldrarna uttrycker att de blir mer 
som arbetskamrater än ett par. Om det är 
så under lång tid kan föräldrarnas egen 
relation påverkas negativt. Både för bra 
och för dåligt samarbete kan skada kär-
leksrelationen. 

– Många beskrev det som att ha små-
barn hela tiden. Det ständiga tillsynsbe-
hovet, att laga särskild mat, ha kortare ar-
betstid, hjälpa till med av- och påkläd-
ning och toalettbesök samt att ha barnet i 
sängen på natten är ju typiskt för denna 
period i livet. Att vara småbarnsförälder 

innebär ju att det är barnets be-
hov som är det centrala och 
som styr hela tillvaron. Under 
denna period riskerar alla par 
att deras kärleksrelation får för 
lite utrymme och för låg priori-
tet. 

Tre kärleksfaser
I Anettes rapport beskrivs kär-

lekens olika faser, från förälskel-
sen, övergången till en kärleksre-
lation, och om den håller, den 
längre kärleksrelationen. 

Förälskelsefasen kännetecknas av ett 
tillstånd där många upplever att de känner 
sig hela, får ny energi och att den andres 
egenheter kan upplevas som charmiga. 

Därefter inträder tveksamhetsfasen, 
där prövningarna börjar och parrelatio-
nen tenderar att antingen fördjupas eller 
ta slut. Detta inträffar ofta i samband 
med att man flyttar ihop och skaffar sitt 
första barn. 

– Många praktiska saker ska lösas, 
och paret upptäcker att det har med sig 
olika idéer på hur saker och ting ska va-
ra. Både stora och små frågor kan kän-
nas lika viktiga och förmågan att kom-
promissa utmanas. 

Måste vårdas
Den närhet som förut var självklar måste 
nu aktivt vårdas för att en fördjupning av 
kärleksrelationen ska kunna ske.

– Humor och lekfullhet kan här göra 
vardagen enklare att hantera. För att den 
längre kärleksrelationen ska skapas så 
handlar det om att inte ta varandra för 

givna. För att lust och attraktion ska fin-
nas kvar behövs nyfikenhet, spänning 
och avstånd till varandra, samtidigt som 
man känner tillit och samhörighet. Av-
stån det som ger näring i den här fasen 
kan vara svårare att ge om barnets behov 
medför ett stort beroende av varandra.

I rapporten beskriver en del föräldrar 
att de tytt sig till varandra i allt det svåra, 
andra att de grälat mycket. De par som 
reagerade och sörjde på olika sätt efter att 
ha fått beskedet om barnets funktions-
nedsättning beskriver en tomhet och en-

Anette Högberg hjälper föräldrar  
att prata om sin relation

Prata!

Kärlekspar 
eller arbets-
kamrater?

A
”Den 
ständiga 
trött het-
en och 
närheten 
till bar-
net kan 
också 
minska 
lusten av 
att vara 
nära 
part-
nern.”
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samhet när de inte kunde dela känslorna 
med den andra. Några hamnade i roller 
där den ena visade känslor och den andra 
försökte vara lugn och balanserad. De 
flesta beskriver att de turas om att vara 
den starka eller den svaga, att växeldra.

– Den ständiga tröttheten och närheten 
till barnet kan också minska lusten av att 
vara nära den andra partnern. Känslo
mässigt kretsar också det mesta kring bar
net. Längtan att få vara ensam kan vara 
starkare än att få vara nära den andra part
nern när tröttheten tar överhanden.

Många föräldrapar vittnade också om 
betydelsen av att vara två i svåra situatio
ner samt den rollfördelning samt kompe
tens som de som föräldrar utvecklat för att 
klara av sin nya situation. I alla kontakter 
med samhället är det flera som bildar en 
gemensam front för att få igenom sina 
önskemål även om de själva inte upplever 
sig som eniga, men i några fall var kvin
norna huvudansvariga för alla kontakter 
runt barnet. Många kände rädsla för sepa
ration utifrån barnets perspektiv, att det 
skulle vara svårt att orka med barnet om 

man inte var två, samt att barnet inte skul
le klara en så stor förändring.  Någon ut
tryckte dessutom att självbilden som man 
eller kvinna hade påverkats av att få ett 
barn med funktionsnedsättning.

Strategier
Några saker som har varit bra för relatio
nen är att kunna ha humor och lek, vara 
öppen och kunna prata om det som är 
svårt, både tillsammans och med omgiv
ningen, att komma fram till lösningar på 
problem istället för att fastna i konflikt. 

– Många var missnöjda med samlivet, 
att det inte finns någon kraft kvar för det. 
Jag tror att det krävs medveten satsning 
för att kunna se varandra som man och 
kvinna och inte bara som föräldrar i så
dana här situationer.

En förälder uttryckte att det vore bra 
att få hjälp att förstå att avlastning och 
korttids inte bara är bra för barnet utan 
också för parrelationen, samt att få veta 
att många andra i liknande situation ock
så får svårigheter med sin parrelation. 
Näs tan alla de intervjuade uttryckte sak
nad över att ingen professionell tidigare 
frågat hur de har det tillsammans.

–  Det kan vara en lättnad att veta att 
man inte är ensam, men även att söka 
hjälp om problemet är känt. Någon sa att 
eftersom det är svårt att uttrycka proble
met själv, så vore det bättre om någon an
nan förstod att vi behöver hjälp. Att frå
gor om parrelationen skulle uppmärk
sammas oftare på utbildningsdagar för 
föräldrar till barn med autism var också 
ett önskemål.

Glad att föräldar vill vara med
Anette Högberg är glad över att de tillfrå
gade föräldrarna verkligen ville vara med 
och lyfta fram och berätta om sin situa
tion. Och att några föräldrar även tog 
upp saker som varit positiva för parrela
tionen tack vare den speciella situation 
de hamnat i.

– När man utsätts för denna typ av på
frestning ställs saker på sin spets och man 
måste ta itu med saker i sin relation som 
annars hade sopats under mattan. 

Anna Pella 

Tema kärlek

”Det är inte alls konstigt 
att parrelationen påver-
kas, det skulle snarare 
vara konstigt om den inte 
gjorde det”, säger Anette 
Högberg.
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å Glada Hudik- tea-
tern flödar kärleken. 
Flera par har under 
åren kommit och 
gått i kulisserna, 
några har hittat var-
andra här och några 
har varit tillsam-

mans innan teatern startade. Turnén sätter 
dock kärleken på prov. 

Idag är ensemblen i Gävle för att spela 
sista föreställningen av tre, och Toralf Nils-
son och Lotta  Daniels son berättar om hur 
det är att vara ett par på teatern.

Toralf och Lotta träffades för första 
gången 1996. 

– Jag blev intresserad av Lotta direkt 
men hon nobbade mig den gången, be-
rättar Toralf.

Ändrade sig
Men nästan 15 år senare, efter många år 
tillsammans på teatern, ändrade Lotta 
sig, och en kväll tog hon saken i egna 
händer. De hade spelat på Cirkus i 
Stockholm och efter föreställningen 
gick Lotta rakt fram till Toralf och gav 
honom en puss på munnen. Han blev 
ganska förvånad.

– ”Nämen, vad nu då?!” tänkte jag.
Kärleken till Lotta beskriver Toralf på 

flera sätt.

– Lotta är jättefin. Hon är rätt tjej för 
mig. Det rusar och susar i kroppen, som 
en vårbäck som porlar. 

Lotta är lite mer rakt på sak:
– Kärleken känns i magen, och Toralf 

är trevlig, snäll och charmig. 
Men efter många dagar på turné kan 

det bli lite bråk.
– Ibland bråkar vi, särskilt om det är 

sista föreställningen och vi är trötta. Men 
vi blir snabbt vänner igen, försäkrar Lotta.

– Visst har vi olika åsikter, men det mås-
te man ju få ha, bara man är ärlig och säger 
vad man menar, säger Toralf.

Förlovning i Central Park
I juni förra året förlovade de sig i Central 
Park i New York, under Glada Hudiks 
gäst spel på Broadway. Toralf berättar att 
han var nervös före förlovningen.

– Jag tänkte att jag kanske gör bort 
mig. Det är ju första gången jag förlovar 
mig. Men så frågade jag och Lotta sa ja! 

Lotta och Toralf åkte häst och vagn till 
platsen där de bytte ringar, och Lotta 
minns att hon började gråta på vägen dit.

Toralf har fått många kärleksbrev sen 
han blev känd. Det kommer även emel-
lanåt mejl till teatern från tjejer som vill 
träffa honom. 

– Jag har alltid varit rädd för att inte 
duga som jag är, så jag kan inte fatta att 

det är så. Men man får inte kyssa andra, 
bara kramas. 

Hemma i Hudiksvall bor de i separata 
delar av staden. Lotta har nyligen flyttat 
till egen lägenhet och funderar på att 
skaffa katt. Hon tycker att det är för stort 
att flytta ihop just nu.

– Det känns bra att bo själv, att man 
får göra precis som man vill. 

Sover hos varandra
Lotta och Toralf pratar i telefon några 
gån ger i veckan och sover över hos varan-
dra ibland. 

– Då brukar jag hyra film till dig, på-
minner Toralf.

Lotta och Toralf har skådespeleriet ge-
mensamt.

– Vi älskar teatern båda två. Det hän-
der att jag gråter när Lotta inte är hos 
mig. Det är väldigt jobbigt att vara utan 
henne. 

Båda vill fortsätta med skådespeleriet 
framöver. Om det blir bröllop får tiden 
utvisa.

– I så fall kanske jag har på mig något 
sånt här, säger Lotta, och visar sin vita 
blus med volang och fortsätter, eller nå-
got i skinn. Jag och Toralf är som Hu diks-
valls egen Kronprinsessan Vic toria och 
Prins Daniel! 

Anna Pella

Kärlek
P

Lotta Danielsson och Toralf Nilsson förlovade sig i Central Park i New York.
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OM GLADA 
HUDIK-TEATERN

� Glada Hudik-teatern startades 1996 
av Pär Johansson på dagcentret för 
personer med utvecklingsstörning i 
Hudiksvall. Föreställningen ”Tomtar på 
rymmen” sågs av 400 personer.
� Elvis-föreställningen hade urpremiär i 
Hudiksvall hösten 2005 och sågs då av 
över 15 000 personer. I januari 2007 
hade Elvis nypremiär på Cirkus i 
Stockholm och sedan dess har före-
ställningen spelats för utsålda hus i 
Gävle, Sundsvall, Göteborg, Stockholm 
och Hudiksvall. 
� I juni 2010 åkte ensemblen till New 
York och spelade en bejublad föreställ-
ning av Elvis på den anrika teatern 
BAM (Brooklyn Academy of Music). 
Titan Television producerade samma år 
TV-dokumentären Elvis i Glada Hudik 
som fick i genomsnitt 1 miljon tittare 
per avsnitt. 
� 2011 åker ensemblen ut på en 
avslutande Sverigeturné och då den är 
avslutad har ungefär 170 000 personer 
sett föreställningen. Speldatum under 
hösten är Uppsala 29-31 augusti, Umeå 
6-8 september, Göteborg 20-22 septem-
ber, Örebro 4-6 oktober samt Stockholm 
19-21 oktober. 
� I mars 2011 hade långfilmen ”Hur 
många lingon finns det i världen? 
premiär. Det är Pär Johanssons egen 
personliga berättelse som ligger till 
bakgrund för historien. 

Om Elvis-föreställningen
� Glada Hudik-teatern vill visa att Elvis 
var annorlunda i det samhälle där han 
växte upp och att Glada Hudik-teaterns 
skådespelare på flera sätt har en 
utgångspunkt som liknar Elvis situation 
på femtiotalet. 

Tema kärlek

Anna-Karin Strandberg och 
Mats Melin, även känd som 
ICA-Jerry, lärde känna var-
andra redan när de var små. 
Länge var de bara kompisar 
innan de blev ett par. 

1993 förlovade sig Anna-Karin och 
Mats under en resa i Grekland. 

– Jag minns att vi promenerade 
runt och pang så hade vi köpt ett par 
ringar. På kvällen skålade vi i rött vin, 
bytte ringar och sen sa jag ”Kan jag få 
en puss?”.

I höst ska de förlova sig en gång till 
med svenska ringar och någon gång i 
framtiden vill han gifta sig och flytta 
ihop med Anna-Karin. 

– Det bästa med Anna-Karin är att 
hon är så snäll. Jag tycker väldigt myc-
ket om henne. Om jag ska beskriva 

hur det känns så har jag en skön känsla 
i ryggmärgen. Men ibland när vi går 
på stan vill vi gå åt olika håll. Då brå-
kar vi. Jag tycker inte om att bråka. 

Lagar mat
När de träffas så brukar de fika, äta på 
restaurang eller så lagar Mats middag.

– Jag är jätteduktig på att laga mat. 
Till exempel gratäng med ris och kass-
ler och vitlök och tomater, det brukar 
bli jättegott.

Mats är till vardags vaktmästare på 
Hudiksvalls sjukhus. Han vill fortsätta 
spela teater och även mer film i framti-
den. Kanske en actionfilm. Han spelar 
trummor sen nästan 30 år och gillar 
artister som Bruce Springsteen, Dire 
Straits, Bryan Adams och bluesartisten 
John Lee Hooker. Han drömmer om 
att spela i ett coverband.

Anna Pella 

”Anna-Karin är snäll”

Mats Melin ska förlova sig en gång till med sin Anna-Karin Strandberg.

Anna-Karin 
och Mats.

Varför 
går alla 
hem så 
tidigt 
från 
dansen?
Debatt, sid 84
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ngdomar med intel-
lektuella funktions-
nedsättningar be-
höver få mer men 
också bättre sexual-
kunskap i skolan.

Det menar Lotta 
Löfgren-Mårten-

son, docent i hälsa och samhälle, som just 
nu jobbar med ett forskningsprojekt där 
hon tillsammans med gymnasieelever tar 
fram en modell för sexualkunskap i sär-
skolan.

Allt började av en slump. Lotta hade 
som ung och nyexaminerad socionom 
fått en tjänst som särskolekurator. Gan-
ska snart spred sig ryktet att Lotta, som 

var i ungefär samma ålder som de äldsta 
eleverna, kunde svara på frågor om kär-
lek och relationer, och kön ringlade sig 
lång utanför kuratorsmottagningen.

– Jag upptäckte att många av särsko-
leeleverna saknade information och 
kunskap om allmänmänskliga frågor, 
som inte hade med funktionsnedsätt-
ningen att göra. 

Saknade integritet
Lotta märkte även att många av ungdo-
marna saknade integritet. 

– Alla visste precis vem som var ihop 
med vem och andra mer ingående detal-
jer som jag idag aldrig skulle få veta om 
mina egna barn i samma ålder. Dess-

utom uttryckte både föräldrar och skol-
personal stor oro kring sexualiteten. Jag 
upplevde över huvud taget att många 
tyckte och tänkte kring ungdomarna ut-
an att fråga dem själva vad de ville och 
vad de undrade över. 

Intresset väcktes snart att ta reda på 
mer om hur ungdomarna själva såg på 
kärlek, sexualitet och relationer. Hon skrev 
en avhandling i ämnet och 2003 tog hon 
emot RFSU:s pris för att ha gett röst åt en 
grupp som av olika skäl inte blivit lyssnade 
på tidigare. Under åren har det har blivit 
både böcker för professionella och en rad 
lättlästa skönlitterära böcker för att föra 
forskningen till dem det gäller.

Den senaste boken ”Hur gör man?” 
handlar om sexualkunskap i särskolan 
och tar bland annat upp hur man gör för 
att bli ihop med någon. 

– Många ungdomar har suttit hos mig 
och funderat över just denna tidlösa frå-
ga, hur hittar jag någon som tycker om 
just mig? 

”En flicka kom till mig och sa ’Varför pirrar det i magen när Pelle kysser mig, har det att göra med att jag har Downs 
syndrom?’”berättar Lotta Löfgren-Mårtenson.

Kärlekens budbärare vill 
ha mer sexualkunskap
Lotta Löfgren-Mårtenson, docent i hälsa och 
samhälle med inriktning sexologi och sexualitets-
studier, ringar in ett kärt men eftersatt område.

U
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Lotta Löfgren-Mårtenson betonar att 
det inte är illvilja utan snarare omsorg, 
ansvarsskänsla och överbeskydd som lett 
till att många ungdomar med intellektu-
ella funktionsnedsättningar bär på miss-
uppfattningar. 

– En flicka kom till mig och frågade: 
”Varför pirrar det i magen när Pella kys-
ser mig, har det att göra med att jag har 
Downs syndrom?”

Hon har också hört personal och för-
äldrar uttrycka att ”det är så jobbigt ef-
tersom hon eller han blir kär i alla nya 
 assistenter”.

Ramarna för vårt liv 
– Om man inte träffar så många nya 
män niskor i sin vardag så är det ganska 
rimligt att man blir förtjust och nyfiken 
när det dyker upp någon ny. Ramarna för 
vårt liv påverkar oss mer än vi tror, säger 
Lotta Löfgren-Mårtenson.

– Den intellektuella funktionsnedsätt-
ningen gör att det är svårare att uppfatta 
koder, signaler och det som sägs mellan 
raderna. Det gör att man kan uppfattas 
som mer lättlurad och sårbar än andra, 
vilket gör att föräldrar och personal oro-
ar sig för att den unga ska råka illa ut. 
Därför agerar de överbeskyddande.

En annan orsak är mediernas rappor-
tering om flickor och pojkar med intel-
lektuella funktionsnedsättningar som ut-
satts för sexualbrott.

– Jag vill inte bagatellisera en enda av 
dessa händelser, men det är viktigt att 
komma ihåg att de som utsatts ofta be-
finner sig i riskzonen både socialt, ekono-
miskt och psykiskt. Men visst, det händer 
inget ont om man överbeskyddar, men 
det händer inget gott heller.

Modell för sexualkunskap
I det nya forskningsprojektet kommer 
Lot ta Löfgren-Mårtenson tillsammans 
med gymnasieelever ta fram en ny mo-
dell för sexualkunskap i särskolan. Denna 
metod kommer vara grundad på inter-
vjuer utifrån elevernas egna erfarenheter 
och modellen kommer att prövas för för-
sta gången nästa vår.

– Jag upplever att det har hänt en hel 
del positivt sedan jag började min kar-
riär för 20 år sedan. Det är en helt annan 
öppenhet idag. Det är inte tabu att prata 
om detta längre. Men trots att skolper-
sonal vet att det är viktigt att informera 
så saknas metod och material. Om de  
istället kunde få utbildning och konti-
nuerlig handledning, skulle det varken 
bli så mycket eget tyckande eller utifrån 
den enskilda individens engagemang, 
utan istället utifrån ungdomarnas situa-
tion.

Hon tycker också att det i just dessa 
ungdomars fall är bra om de har någon 
annan än sina föräldrar att prata med i 
dessa frågor.

– Föräldrarna är ju så inblandade i 
dessa ungdomare privatliv ändå.

Samhällets påverkan
Lotta Löfgren-Mårtenson funderar också 
över hur samhället man lever i påverkar 
sexualiteten.

– Det heteronormativa familjeidealet 
som finns i vår del av världen kan kännas 
extra tungt om man redan känner sig ut-
anför av andra skäl. Att både ha en funk-
tionsnedsättning och dessutom vara ho-
mosexuell kan kännas ”too much”, vilket 
också anhöriga och personal kan tycka, 
och därför osynliggörs ofta andra sexuel-
la riktningar än den gängse.

Lotta Löfgren-Mårtenson har som fö-
reläsare och medlem i världsstyrelsen för 
sexuell hälsa (WAS) besökt många delar 
av världen och menar att vi i Sverige trots 
allt har kommit väldigt långt på många 
områden.

– Vi lever i en ankdamm. Men även in-
om Sveriges gränser skiljer det sig en hel 
del. I Skåne tycks finnas en liberalare syn 
på sexualitet än i Norrbotten. I USA skil-
jer det sig också mycket mellan olika sta-
ter, på vissa ställen är sexualkunskap fort-
farande inte tillåtet i skolan, medan det 
på Hawaii funnits länge. 

– Samtidigt blir samhället allt mer glo-
baliserat och mångkulturellt och därför 
existerar många olika sexualmoraler 
samtidigt. Det kan bli särskilt komplice-
rat att förstå och förhålla sig till, om man 
har en intellektuell funktionsnedsätt-
ning.

Allas rätt
Drivkraften hos Lotta Löfgren-Mår ten-
son är alla människors rätt att utveckla 
sin potential utifrån sina förutsättningar. 
Hon skrattar och säger:

– Tänk om ungdomar med intellektu-
ella funktionsnedsättningar gavs möjlig-
het att utveckla samma självkänsla och 
integritet och vara lika revolterande och 
oförskämda som alla andra tonåringar! 

Hon har stött på ungdomar som haft 
svårt att hitta egna svar och istället sagt 
”Mamma och pappa vet mitt bästa”.

– Ingen av mina barn säger så, men de 
är inte heller i samma livslånga beroen-
desituation till mig som barn med funk-
tionsnedsättningar är till sina föräldrar. 
Alla människor ska ha rätt till informa-
tion och sexualkunskap, att få vara ihop 
med vem man vill och att bemötas som 
en blivande vuxen man eller kvinna. 
Livet är för kort för att bli begränsad.

Anna Pella

Kärlekens budbärare vill 
ha mer sexualkunskap

Tema kärlek

3 TIPS TILL VUXNA 
RUNT OMKRING

1. Se ungdomens möjligheter 
istället för begränsningar
2. Hitta balansen att låta henne eller 
honom växa
3. Kräv handledning och utbildning, 
prata och ta hjälp av varandra

Mer om 
LOTTA LÖFGREN-
MÅRTENSON
n Genomför en pilotstudie 
om sexualkunskap och unga 
med intellektuell funktions-
nedsättning.
n Är docent i hälsa och 
samhälle med inriktning 
sexologi och sexualitetsstu-
dier vid Malmö högskola, där 
hon och hennes kollegor har 
startat ett av världens första 
Masterprogram i sexologi.

n Driver BRUS-Byrån för 
Rådgivning och Utbildning i 
Sexologi som i huvudsak 
håller föreläsningar kring 
sexologi och intellektuella 
funktionsnedsättningar samt 
handledning till personal 
inom omsorgs-, habilite-
rings- och särskoleverksam-
heter. 
n Skriver populärvetenskap-
liga artiklar och lättlästa 
ungdomsromaner. 
n Är auktoriserad klinisk 

sexolog via NACS (Nordic 
Association for Clinical 
Sexology) samt ansvarig för 
vetenskapliga frågor kring 
”sex education” i världssty-
relsen för sexuell hälsa WAS 
(World Association for 
Sexual Health) Advisory 
Committe.
n Mottog 2003 års RFSU-
pris för sitt sexologiska 
arbete med unga med 
intellektuella funktionsned-
sättningar.

Lottas 
SENASTE 
BOK:
”Hur gör man?”
Om sex- och samlevnads-
kunskap i särskolan. 
Utgiven 2009 på Argument 
förlag. 
Boken handlar om hur man 
utvecklas till vuxen man eller 
kvinna med rätt till sin egen 
sexualitet – när man samti-
digt är beroende av andra 
för att klara vardagen.

”Att både ha  
en funktions-
nedsättning 
och vara homo-
sexuell kan kän-
nas ’too much’.”
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Succésagan

Grunden Bois årgång 2011 är en välor
ganiserad jätteförening, med spelare i de 
flesta åldrar och nivåer, både vad gäller 
intellektuella funktionsnedsättningar 
och spelförmåga.

– Vi kommer med två turistbussar när 
andra kommer med två minibussar. Vi 
säger aldrig till någon att han eller hon 
inte platsar, säger Thor Guttormsen, en 
av grundarna och eldsjälarna bakom för
e ningen. 

För Thor, och föreningen, är det vik
tigt att killar och tjejer får chans att börja 
spela boll tidigt, som knattar. 

– Man har ofta vuxna spelare i sin 
klubb, men ingen barnverksamhet, och 
ingenting för dem som har det svårast. 
Vårt viktigaste mål är inte att vinna, utan 
att de här killarna och tjejerna ska få ett 
bra liv. I föreningen får de fostran och 
kamratskap och mycket annat som vi sä

ger att barn behöver få med sig här i livet. 
De blir aldrig proffs, det blir bara Kim 
(Källström) och några till, vi andra  får 
värderingar och kamrater. Det är vinsten 
för oss och våra lirare. Men självklart ska 
de få göra mål om de vill, säger han.

Målet för många fotbollsklubbar är att 
gå upp en division. Alaget är nästan all
tid föreningens flaggskepp. 

– Så är det inte här. Vi är plana på det 
sättet. Här får du allt på ett fullständigt na
turligt sätt. Det är skrämmande att det 
(fotboll och annan idrott för personer med 
intellektuella funktionsnedsättningar) är 
så outvecklat fortfarande här i landet. Det 
finns en hel del föreningar, och många av 
dem har ett bra lag, sedan inget mer. Det 
finns inga knatteserier, ungdomsserier och 
inga serier för tjejer, säger han. 

Som framgångsrik och även officiellt 
prisad (Thor fick Sportspegelns heders

pris för sina ledarinsatser på Idrottsgalan 
2002) eldsjäl och grundare är han van att 
berätta om hur allting började, «fem spe
lare och jag på en gräsplätt», med «tom
ma händer». Thor var anställd som fri
tidskonsulent på Göteborgs stad för att 
sörja för fritid och semester för den här 
gruppen. 

– Det här var på 90talet och jag fatta
de inte, trots att jag själv idrottade, att 
vad de här killarna ville var att komma ut 
på en gräsmatta och spela fotboll, ingen
ting annat. De tjatade länge tills jag be
grep. Det var killarnas tjat som ledde till 
att vi drog igång.

Thor gjorde vad han kunde för att 
möta behovet, och göra killarna nöjda. 

– Det behövdes inte en professor och 
forskning för att se att det här var me
ningsfullt och bra, och så har det fortsatt, 
säger Thor. 

Grunden Boisbollen var satt i rull
ning. Spelare strömmade till föreningen 
och sponsorer hakade på.

– Idag är vi 270 aktiva spelare från sex 
år och uppåt, säger Thor.

Stort ledarbehov
Med så många spelare, på olika nivåer, är 
det inte svårt att räkna ut att här behövs 
ett stort antal ledare och tränare.

– Rekryteringen av ledare går rätt så 
bra. Vi har tränare från alla olika yrkes
grupper, det är brandmän och killar och 
tjejer från Volvo. En del har aldrig mött 
spelare med funktionsnedsättningar, sä
ger han.

Thor har märkt av ett intresse för 
Grunden Bois från andra föreningar. 
Han har inget färdigt framgångsrecept 

För Grunden Bois  
lirar det mesta
Men Stockholmsfotbollen går kräftgång. 

Med 270 aktiva spelare, en smärre armé av ledare, 
ett välorganiserat kansli med avlönad personal, ett 
föredömligt avtal med kommunen som ger föreningen 
ekonomiska medel motsvarande LSS-insatser samt 
sponsorer som stöttar är Göteborgsklubben Grunden 
Bois ingenting mindre än en sann framgångssaga. 
Följ med på vår jakt efter ett succérecept som tycks 
svårt att kopiera, ett sökande som börjar på en gräs-
plätt i utkanten av Göteborg och slutar på en konst-
gräsplan i Skarpnäck i Stockholm.

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

Kristin Laxing, en av spelarna i 
Grunden Bois A-lag för damer. 

Vincent Saliba-Pettersson, Bois 
knattetrupp. Bilden är från 
klubbens sommarfotbollsskola.
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att leverera. Men några tips delar han 
gärna med sig av. Inte minst handlar de 
om att våga visa upp sin verksamhet. 

– Det händer att vi får besök från andra 
föreningar, och att vi är ute och föreläser. 
Men det finns ingen generalgrej, det går 
inte att göra en mall av Grunden Bois. Du 
måste alltid utgå från förutsättningarna 
där du bor. Vi möter gärna lag med spelare 
med funktionsnedsättning, och vi vill då 
att man bjuder in lokala föreningar, politi
ker och tjänstemän och de blivande spe
larna för att på så sätt få mer uppmärk
samhet och sätta tryck på kommunen. 

Kommit igång
Sådana matcher har bidragit till att man 
kommit igång med föreningar i bland 
annat Arvika och Kungsbacka, samt att 
föreningar har fått bättre stöd och mer 
uppmärksamhet. 

Grunden Bois relation till Göteborgs 
stad är föredömlig. Idag finns ett avtal mel
lan staden och föreningen som gör att pen
gar motsvarande LSSinsatser förmedlas 
till klubben, utan onödig byråkrati.

– På så sätt är Grunden Bois en före
bild. Det krävs att man får kommunerna 
att ställa upp, och det krävs att  förening
ar vågar visa vilka insatser de gör, att vi 
kan jämföra oss med korttidsvistelse, led
sagning och kontaktperson enligt LSS. Vi 
gör det inte gratis längre. Vi har förhand

lat med våra kommuner för att få ett bra 
stöd, och i de förhandlingarna har vi 
tryckt på de här sakerna.

Förhandlingen med Göteborg och 
några av kranskommunerna beskriver 
Thor som både lång och krävande.

– Vi stångade pannan blodig. De sva
rade att det måste vara individuella an
sökningar för varje spelare. 

Allt jobb med individuella ansökningar 
kunde få vilken förening som helst att gå 
på knäna. Grunden Bois kämpade för att 
kommunen skulle hantera föreningen och 
dess lag som grupper, och förenkla ansök
ningsförfarandet. Men det ville den inte.

– Då uppvaktade vi kommunstyrelsen, 
säger Thor.

Kort därpå, för snart tre år sedan, fat
tades ett brett politiskt beslut som under
lättade för Grunden Bois.

Idag är Thor nöjd, och han framhåller 
Göteborgs stad som en förebild.

– Nu vet vi att det fungerar, och det ska 
kommunen ha kredit för. Nu berömmer 
jag Göteborg. Nu har politikerna tagit ett 

brett beslut att de stöder oss och under
lättar för oss, säger han.

En förening för personer med intellek
tuella funktionsnedsättningar kräver stör
re ledarinsatser, på alla nivåer, än andra 
föreningar. Något som det enligt Thor är 
viktigt att visa och argumentera för.

– Det krävs större förståelse för det här 
ute i kommunerna. Det går inte att bara 
hänga upp en skylt på dörren där det står 
att träningen är inställd. Och det går inte 
säga att vi möts på träningen här och där, 
utan vi måste skicka brev. Många kan in
te säga om de kan eller inte kan komma. 
Det krävs oerhört mycket mer adminis
tration i en sådan här förening än i andra 
klubbar, säger han. 

Kan ge ersättning
Idag kan Grunden Bois ge ersättning till 
tränare. 

– De som vill får ta ut en ersättning. 
Vis sa tar ut den, andra inte. Vi har en 
klubblokal som ska skötas om, och en 
jätteverksamhet. Det rullar runt rätt bra, 
tack vare våra huvudsponsorer och tack 
vare att vi fortfarande söker medel på oli
ka håll och kanter. Men man kan säga att 
kommunen har tryggat basverksamhe
ten, säger Thor. 

Thor menar att det är bra om en fören
ing lyckas hitta någon med god kunskap 
inom LSS som kan hjälpa föreningen att 

Övre raden från vänster:  Marie Byman, 
Anneli Olsson och  Anders Käll. Nedre 
raden från vänster: Maria Svensson, 
Josefine Westerberg, Frida Techel, 
Emma Smedstad, Sandra Perisic, 
Gabriella Gjerde och Louise Wädel.

”Det krävs att  föreningar vågar visa vilka insatser de gör.”
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uppvakta kommunen. Och han tror att 
många nöjer sig med allt för lite stöd och 
pengar, vilket riskerar att utarma dem själ-
va och den förening de kämpar för.

– Man värderar sina insatser för lågt. 
5 000 kronor är något som en del fören-
ingar nöjer sig med. Men det är inte 
mycket. Om kommunen köper LSS-
tjänster av till exempel en annan kom-
mun eller annan utförare så kostar det x 
antal tusenlappar per dygn. Om man lär 
ut ett sådant tänk förstår man vilken in-
sats en förening gör när den drar iväg 
med en grupp ungdomar med funktions-
nedsättningar på till exempel en cup eller 
ett läger. Räkna med 2 000 kronor per 
per son och dygn. Är man 20 personer 
som åker iväg över en helg med två över-
nattningar så blir det 80 000 kronor. Ska 
idrottsklubben inte få någonting bara för 
att det finns ledare som tycker att det är 
skoj? Sådant här måste kommuner lära 
sig förstå värdet av och stötta, säger Thor.

En av de politiker som kämpade för 
Grunden Bois var moderaten Jonas 
Rans gård, vid tiden vice ordförande i 
idrotts- och föreningsnämnden med an-
svar för bland annat funktionshinderfrå-
gor i den moderata gruppen i kommun-
styrelsen. 

– De aktivitetsbidrag vi har till förenin-
gar räckte inte till för Grunden Bois. Sam-
tidigt var vi måna om den här föreningen, 

det var inte bara en förening för personer 
med funktionsnedsättning, utan även en 
idrottsklubb, säger Jonas Ransgård.

Göteborg hade då 21 stadsdelsnämn-
der. Antalet minskades till 20 år 2010 och 
till 10 vid årsskiftet 2011.

Det blir ett stort jobb för en förening 
att hantera alla kontakter, i synnerhet 
som det krävs bedömningar av varje en-
skild person. 

– Även efter så här många år känns det 
svårt att motivera hur mycket jobb det 
blir för en i huvudsak ideell förening, på 
grund av hur vi har organiserat oss. Jag 
och några till tyckte att vi skulle ge bidrag 
direkt från sociala resursnämnden, som 
har bidrag till handikapporganisationer 
och organisationer på det sociala områ-
det, för att slippa individuella bedöm-
ningar, säger Jonas Ransgård.

Unikt undantag
Beslutet innebar ett unikt undantag.

– Vi har en grundregel att man inte ska 
få bidrag från flera delar inom kommu-
nen. Här gör vi nu ett undantag och det 
har fungerat bra. Det behövs inte längre 
ständiga förhandlingar med kommunen. 

Ser ni liknande behov hos andra för-
eningar?

– Det kan finnas, men det är inga som 
har hört av sig till oss om det. Möjligen 
kan det här vara intressant för Göteborgs 

handikappridklubb. Men där kanske det 
är lättare att hantera enskilda ansökning-
ar, eftersom det är en individuell sport.

Det fanns en principiell invändning 
mot undantaget, och den gällde hur man 
skulle tolka stadsdelsnämndernas så kall-
lade befolkningsansvar. 

– Stadsdelsnämnderna ska betala för 
vad som behövs. Man har försökt undvika 
att det finns fria nyttigheter. Om det kos-
tar att ha en elev med särskilda behov i en 
egen verksamhet, men det är gratis i sär-
skolan, har stadsdelsnämnden ekonom-
siska skäl att sätta eleven i särskolan.

Alltså, om kommunen hade en alter-
nativ aktivitet till en, låt oss säga, resa till 
en fotbollscup, och det alternativet var 
billigare för kommunen, kunde indivi-
den hänvisas till den istället.

– Det kallas hemtagningar, bara ordet 
är hemskt. Då sätter man organisationen 
framför individen, säger Jonas Ransgård. 

Det var dock det orimliga i situationen 
som fick motståndarna att ge med sig.

– När man såg att en förening skulle 
tvingas förhandla med 21 olika stadsdels-
nämnder var det ingen som kunde stå 
upp och säga att det lät rimligt. Jag upp-
lever vid mina kontakter med förenings-
företrädare att det är nästan lika viktigt 
att göra det så enkelt som möjligt för dem 
som det är att få ekonomiskt stöd, säger 
Jonas Ransgård.

En förening som 
ligger långt efter 
Grun den Bois vad 
gäller administrativa 
muskler, organiserat 
ledarskap och även 
antal medlemmar är 
Stockholmsklubben 
Hammarby som har 

ett lag för personer med funktionsned-
sättning, Hammarby Jets.

Tomas Reinicke är en av två tränare 
för Hammarby Jets. Han tog på sig rollen 
efter att hans son börjat spela.

– Jag hade svårt att sitta still vid sidan 
av, säger han.

När seriespelet drar igång ska Ham-
marby Jets förhoppningsvis ha tre lag, för-
ra året hade man två. Tomas Reinicke anar 
redan ett underskott av ledare.

– Vi har en person som är lagledare 
och som sköter bokningar, kallelser och 
kontakter med myndigheter, jag och en 
person till kör träningarna. Nu skulle vi 
behöva en ledare till, då vi ska ha tre lag.

Söker ni ekonomiska medel motsva-
rande pengar för LSS-insatser för era 
aktiviteter?

– Nej, vi gör det här för att det är kul. 
Men vi skulle vilja ha fler som hjälper till, 
ibland är vi en tränare på 20 spelare, som 
dessutom ska träna i olika nivåer.

Söker ni någon annan ekonomisk 
kompensation för era resor till cuper 
och andra aktiviteter?

Succésagan

Vincent Saliba-
Pettersson med 
sin mamma.

LSS är lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade. 
Drygt 62 000 personer har någon 
insats från sin kommun enligt LSS.
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– Vi har några som jobbar på det, det 
vore kul om vi kunde få loss pengar till en 
bussresa.

Tomas Reinicke tycker att det var enk
lare för ett par år sedan. Hans Sköld var då 
utlånad från Stockholms stad till Stock
holms handikappidrottsförbund, där han 
arbetade med fotboll för den här gruppen.

– Han skötte seriespelet och fungerade 
som bollplank. Vi fick reda på när vi skul
le spela. Nu har ett gäng från några klub
bar tagit tag i bokningar och sådant själ
va, säger Tomas Reinicke.

Medan Grunden Bois har samlat de 
flesta spelarna i Göteborg, är fotbollsspe
larna i Stockholmsregionen spridda på 
flera föreningar. Fördelen är att de kan 
spela mot varandra, en tänkbar nackdel 
att det är svårare att samla resurser för le
darskap, inte minst administrativt.

Samordnande roll
Både Grunden Bois och Hammarby Jets är 
medlemmar i Svenska handikappidrotts
förbundet och Sveriges Paralym piska 
Kom mitté, SHIF/SPK, där personer med 
utvecklingsstörning är en av målgrupper
na som man jobbar med. Sedan 2009 har 
också SHIF/SPK ansvaret för Special 
Olym pics Sweden med fokus på att ge per
soner med utvecklingsstörning på främst 
breddnivå möjligheter att idrotta.

Kan SHIF/SPK ta på sig en samord-
nande roll för klubbar som Hammarby?

– Nej, idrotten är inte uppbyggd på det 
sättet. Det mesta bygger på ideella krafter, 
även om en del större föreningar har 
kanslier. Det är svårt för oss att lägga oss i 
och ha en samordnande roll. Distrikten 
är vår förlängda arm och det är dit som 

föreningarna i första hand 
ska vända sig för att få hjälp 
på lokal nivå. Vissa av di
strikten kan ha satt in speci
ella resurser vissa perioder 
för att stötta föreningarna 
ytterligare, säger Jonatan 
Sandberg på SHIF/SPK.

Knatte och damfotbol
len är underrepresenterad i fotbollsSve
rige. Hammarby fotboll har dock några 
knattar, och även tjejer, om än inga ren
odlade knatte eller damlag. Grunden 
Bois har lyckats bättre, men även i Grun
den Bois skulle dessa grupper kunna vara 
större.

– Att knattefotbollen är underrepre
senterad kan bero på att alla inte har bli
vit diagnosticerade i den åldern. Föräld
rarna har kanske lämnat sin son eller 
dotter till en förening som inte är med
lemmar i SHIF/SPK. Det kan också vara 
så att föräldrarna har haft fullt upp, och 
inte i första hand tänkt på att sätta sitt 
barn i en föreningsverksamhet. Men om 
vi rannsakar oss så kan vi nog se att vi 
kan bli bättre på att marknadsföra även 
knattefotboll, säger Jonatan Sandberg.

Damerna utanför INAS
På herrsidan finns möjlighet att delta i 
landslagsverksamhet och spela landskam
per och landslagsturneringar. Dessa täv
lingar anordnas av organisationen INAS.

– Det har gjorts försök att marknadsfö
ra damfotbollen, men det har varit segt. 
Jag vet inte vad anledningen är. Inom 
INAS finns inte damfotboll på internatio
nell nivå, så just inom de tävlingar som 
INAS anordnar finns inte möjlighet att 

satsa på ett damlag. Vi har 
där emot ett tjejlag som åker 
till Special Olympics World 
Summer Games i Aten i som
mar. Det kan kanske ge lite 
skjuts för damfotbollen, säger 
Jona tan Sandberg. 

Kenneth Carlsson, ordfö
rande i fotbollskommittén i 

SHIF/SPK, har god inblick i de satsningar 
som görs ute i landet. Och han jämför 
gärna med Grunden Bois.

– Grunden Bois har hela tiden jobbat 
för breddverksamhet. De satsar inte på 
att ha elit, utan på social idrottslig verk
samhet, vilket man kanske inte gör i alla 
föreningar runt om i landet. Nu vet jag 
att Halmstad BK har startat upp fotboll 
för den här gruppen, det gäller även 
Malmberget och Kalix. Det hålls ett jätte
läger i Blekinge varje år på våren, och 
Skåne ska starta elvamannafotboll på 
ungdomssidan med två läger i höst, så 
det händer saker, säger han.

Vad kan SHIF/SPK göra för att un-
derlätta rekryteringen?

– Vi kan ge tips och idéer från förbunds
håll, men det är föreningarna själva som 
måste göra jobbet. Jag hade nyligen samtal 
med konsulenterna inom handikapp
idrottsdistrikten. Det finns mycket att gö
ra, inte minst i Stockholm. Det är lite trögt 
bland de klubbar som finns idag, säger 
Kenneth Carlsson och nämner att det 
finns idéer på att starta regionslag.

Nils Ander, konsulent på Stockholms 
handikappidrottsförbund, väljer att hän
visa till Hammarby Jets när Föräldrakraft 
når honom i syfte att tala fotboll för per
soner med utvecklingsstörning.

Bilden till vänster: 
Tjejen som tittar 
fram är De Gabrijella 
Gjerde. Mitten
bilden: En dag på 
sommarskolan.  
Bilden till höger: 
Edvin Daal och 
Gustav Olsson från 
ungdomstruppen.
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– Det är bättre att du talar direkt med 
föreningarna, det är de som känner till 
verksamheten, säger han.

Grunden Bois har gått från klarhet till 
klarhet och är redan en framgångssaga.

Fotbollen ute i landet, i synnerhet 
Stockholmsfotbollen, är däremot kantad 
av frågetecken.

Hans Sköld är numera verksam på 
Lindeparkens gymnasiesärskola där han 
tillsammans med andra lärare startar en 
idrottslinje till hösten. 

– Vi planerar att ha samma typ av 
samarbete med föreningslivet som Grun
den  Bois och Slottsbergsgymnasiet. Det 
är klart att ett sådant här program ska 
finnas i Stockholm också, säger han.

Startade nya lag
Att Hans Sköld slutade på Stockholms 
handikappidrottsförbund hade med eko
nomiska prioriteringar att göra. 

– Det var meningen att Stockholms 
handikappidrottsförbund skulle överta 
min lönekostnad. Men det klarade man 
inte av. Vi jobbade under den här perio
den aktivt ut mot föreningarna i länet. 
Det finns flera lag i länet som håller på 
med fotboll. Jag hjälpte till att knyta ihop 
verksamheter och att försöka hitta vita 
fläckar på kartan och starta nya lag. Det 
handlade mycket om att sprida informa
tion. Det har funnits lag i regionen i 
många år, av och till har det även funnits 
serieverksamhet. När jag fick möjlighet 
att komma in och jobba fick vi lite mer 
struktur på det hela.

Du  har en unik insyn i fotbollen i 
Stockholmsregionen. Var ser du de 
största behoven?

– Dels krävs en bättre samverkan mel
lan idrottsrörelsen och kommunerna. 
Det finns olika sätt att få in LSS i det här, 
man måste lära sig att nyttja de resurser 
som finns och sprida kunskap om att 
man kan använda sig av korttidsverk
samhet inom idrotten. 

Till årets upplaga av Gothia Cup finns 
en turnering i turneringen för spelare 
med utvecklingsstörning, Kim Källström 
Trophy.

Turneringen kan i bästa fall locka fler 
till fotbollen, även knattar och damer. 

I skrivande stund håller Tomas Rei
nicke tillsammans med tränarkollegan på 
att förbereda veckans träningspass på 
konstgräsplanen i Skarpnäck i Stock
holm. Om någon av tränarna får förhin
der står den andre ensam på plan, med 
uppemot 25 spelare.

Jag frågar om hans lag planerar att va
ra med på världens största fotbollsturne
ring för ungdomar i sommar. Att resa dit 
skulle bli ett stort projekt och kräva myc
ket planering.

– Nej, det ligger illa till för oss, mitt i 
semestern. Det gäller både tränare, spela
re och föräldrar, säger Tomas Reinicke. +

Samtliga bilder till det här reportaget är 
tagna av Daniel Jeppsson och Thor 
Guttormsen på Grunden Bois.

Föräldrakraft fortsätter att ringa 
in faktorer som kan hindra dig från 
att komma igång. Den här gången 
är det vanemänniskan i dig som 
står i fokus.

Det är långt ifrån lätt att lämna 
ett invant levnadsmönster – även 
om man vet att man vill komma 
igång, man kanske till och med har 
hittat en aktivitet som man vill ägna 
sig åt, så riskerar många likväl att 
förbli inaktiva. Vanans makt är stor.  

Redan fullt upp
Är man inte beredd att lämna sitt 
vanemönster riskerar den nya 
aktiviteten att bli ett störnings
moment. Det var ju redan fullt upp, 
från morgon till kväll. 

Hur gör man då för att bryta 
vanans makt, och införliva det 
nya i det gamla?

– Planera! Börja med att avsätta 
tid till aktiviteten. Var realistisk och 
kom ihåg att lägga in restid, 
för beredel setid och tid för efter
arbete i din planering. Kanske 
behöver du prioritera bort andra 
saker i ditt liv för att göra plats för 
den nya vanan. Vad skulle det 
kunna vara för just dig? säger Linda 
Junker på Livsstilsprojektet. 

Allt bättre än inget
Börja i lugn takt. Ha inte som 
ambition att du till exempel ska 
gymträna en timme fem gånger i 
veckan. 

– Det kanske är lagom att börja 
med 30 minuter en gång i veckan 
som sedan ökas på. Allt är bättre än 
inget, och det är bättre att göra lite 
rätt än helt fel, säger Linda.  +

3
Linda Junkers tredje  
kom igång-tips

Gör vanan 
till din 
vän!

”Var realistisk 
och kom ihåg 
att lägga in 
 restid, förbere-
delsetid och tid 
för efterarbete i 
din planering.”

”Det vore kul 
om vi fick loss 
pengar till en 
bussresa.” 
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Varför åker de hem så tidigt från dansen?
Frågan ställs av styrelsen för FUB Länsklippan i 
Stockholms län.
”Fler gruppbostäder borde hjälpa till så att man 
kan stanna så länge man vill”, skriver styrelsen i 
denna debattartikel.

 
Varannan fredag är det dans på Fryshuset i Stockholm,
som FUB ordnar för sina medlemmar och andra.
Danserna är väldigt populära
och när dansbandet Arvingarna spelade
kom över tusen personer.

– Men vi har alltid tyckt att det varit konstigt
att så många åker hem så tidigt,
säger styrelsen för FUB Klippan i Stockholms län.
Dansen börjar klockan sju och redan före åtta
står taxibilar och väntar och många åker hem.
Ibland hinner de bara stå i kö till fikat
och så måste de åka hem igen.
Många reser till danserna i en timme
och betalar 100 kronor i inträde.

Styrelsen bestämde sig för att ta reda på
varför så många åker hem så tidigt.

– Vi frågade vilken gruppbostad de kom ifrån
och skrev ett brev till chefen på gruppbostaden
och frågade varför det var så, berättar Krister Ekberg,
som är ordförande i Klippanstyrelsen.

Vi fick en del svar
och de sade att många var nöjda med att vara där en timme.
En del höll med om att resan var lång
för en timmes dans.

Alla bestämmer själva, sade några,
men alla i en gruppbostad måste ofta åka hem samtidigt
fast någon kanske vill vara kvar.

Vi får inte ge medicin själva, sade en gruppbostad
utan måste vara hemma
då de kommer och delar ut medicin.

– Men jag är ofta på danserna och har själv frågat dem
som åker hem och deras personal
varför de åker hem så tidigt, säger Krister Ekberg.

Då har de ofta svarat
att de måste åka hem för att byta personal
fast andra byter ju personal på dansen.
Och så säger de att många är trötta
fast de ser pigga ut
och själva säger att de inte vill åka hem
och ibland försöker de göra motstånd.

Lennart Bäck har jobbat i 20 år
med att hjälpa folk att hitta sina taxibilar utanför danserna.
En del säger att de har bokat taxi i förtur, säger Lennart
och därför måste åka hem
fast de kan lika gärna boka på dansen
för det hjälper FUB till med
om de inte har specialfordon.

Länsklippans styrelse hoppas
att fler gruppbostäder ska tänka efter ordentligt
och hjälpa sina boenden
så de kan stanna så länge eller så kort de vill.
Styrelsen ska fortsätta arbetet för det.

Krister Ekberg, Katarina Garamvölgyi,
Anna Ekberg, Stefan Westerdahl,
Lennart Bäck, Helen Glad och Catharina Källström

Krister och Anna Ekberg är två av ledamöterna i styrelsen för FUB Länsklippan. Krister är ordförande.

Den är bäst 

Hej, måste ju säga att denna 
app har hjälp mig att få gång 
tecken igen. Jag har rekom-
menderat den till många. Nu 
har jag en liten fråga om 

någon vet om det finns 
app-spel med tecken för 
iPhone och iPad?

Ännu en gång tack för det 
jobb du har lagt ner på detta 
och så många du har hjälpt!

/Therese

Bra initiativ! Jag har oxå letat 
efter en app med dessa 
funktioner. Äntligen. Tack!

/Majja

Perfekt!  Vilken underbar 
app! /Emily

Varför åker många hem 
så tidigt från dansen? 

Kommentarer till artikeln ”Leos pappa behövde hjälp med 
teckenspråk – tog fram en egen mobil-app”

”Jätteskoj 
att jag kan 
läsa tid-
ningen i 
min iPad!”

 Läsare
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Skärpning 
för personalen!

Mycket bra artikel, på tiden 
att någon tar upp detta. Trist 
för oss som stannar kvar till 
slutet och nästan är ensam. 
Personalen får byta där eller 
vara flexibla tycker jag! Vi 
lever ju inte på 40-talet 
längre... Jag vet att det är 
därför alla åker hem tidigt från 
Fryshuset på fredagarna.  
/Pelle

Bra att ni tar upp detta 
problem. Det är många som 
inte får bestämma själv. Vem 
vill gå hem när det är som 
roligast? /Yvonne Bromée

Lotta Mårtenson tar upp detta 
i sin avhandling ”Får jag lov”. 
Där är det förbeställda 
transporter som bestämmer 
tiderna. /PO Larsson

Slutar 21.00 

Vi har personal som slutar 
kl 21.00. Då ska boende ha  
fått mediciner, tvätta sig, 
borsta tänderna och byta om.

Då vi har EU-anpassade 
arbetstider får vi inte sluta 
22.00 så att boende kan få 
stanna längre, då vi arbetar 
nästa morgon. Dygnsvila, 
veckovilan styrs av EU:s regler.

Och för att en personal inte 
ska stå med allt kvällsarbete 
ensam har vi inget val.

Att sätta in en extra 
personal, som kan arbeta 
under och efter dansen, får 
endast ske undantagsvis på 
grund av ekonomin.Så är det 
hos oss i alla fall.

Det är mycket vi personal 
vill att våra tjejer och killar ska 
få göra men pengar styr, och 
EU:s regler för arbetstider.
/Kicki J-son

Medicinera  
på plats!

Det är personalens villkor som 
gäller. Tyvärr. De boende är 
kunder och kundens önske-
mål går före. Jag antar att man 
har haft tid på sig att lägga 
personalscheman så de 
fungerar för senare aktiviteter. 
Det är struntprat att man inte 
kan ge mediciner på plats! Det 
vet varenda förälder som varit 
ute och rest med sitt barn. 
Bekvämare för personal 
förmodligen men inte för dem 
det gäller. 

Ta bort personalmakten 
och ge den åter till brukarna/
kunderna. 
/Lisbeth Candow
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Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté (SHIF/SPK) administrerar 
och organiserar idrott för personer med rörelsehinder, synskador och utvecklingsstörning.

Fo
to

: M
ar

tin
 N

au
cl

ér
Har du också funderat 
på att börja idrotta? Vi 

söker ständigt nya 
talanger.

www.handikappidrott.se

annons.indd   5 2010-12-08   16.00

Regeringen 
vet inte hur 
aktivitets
ersättningen 
används 

De har inte utrett hur 
aktivitetsersättningen 
används. Jag är säker på att 
den behövs, särskilt för den 
som inte blivit klar med 
gymnasiet och inte får 
studiebidrag eller inackor-
deringstillägg. Ska dessa 
unga avsluta sin utbild-
ning? Den ålder jag pratar 
om är från 20-årsdagen 
och uppåt. Föräldrarna har 
ingen skyldighet längre så 
vart vänder man sig då? 
Aktivitetsersättning för 
mig är att få arbeta i min 
takt, göra mig beredd på 
arbetslivet samtidigt som 
jag får de redskap jag behö-
ver för att klara av det.

Ina

Läs vårt tema om 
kärlek på sid 68-77. 

Debatt
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Föräldrar till barn med 
funktionsnedsättning eller 
kronisk sjukdom har svårare 
än föräldrar till snuviga barn 
att få ledigt från jobbet. Det 
rimmar illa med ett nytt 
EU-direktiv om föräldrale-
dighet. Den svenska föräldra-
ledighetslagen bör komplette-
ras så den ger rätt till ledighet 
även vid vårdbidrag, skriver 
Helene Sjöman och Peter 
Larsson, Sveriges Ingenjörer, 
i denna debattartikel.

De flesta föräldrar 
känner till – och känner sig 
trygga med – möjligheten att 
få tillfällig föräldrapenning 
när barnen åker på förkyl-
ning, vattkoppor och andra 
tillfälliga sjukdomar. Den 
tillfälliga föräldrapenningen 
ger inte bara en viss ekono-
misk ersättning utan dessut-
om själva rätten att stanna 
hemma från arbetet. Heldag, 
halvdag eller någon annan 
variant beroende på vilken 
tillsyn barnet behöver.

Föräldrar till barn med 
funktionsnedsättning eller 
kronisk sjukdom, med ett 
stadigvarande ökat vårdbe-
hov, är dock i en svårare sits. 
Här finns visserligen möjlig-
het att få vårdbidrag, på till 
exempel halvtid. Men 
vårdbidraget medför inte 
motsvarande rätt till ledighet 
från arbetet. I stället är man 
helt beroende av arbetsgiva-

rens goda vilja. 
Föräldern med det halva 
vårdbidraget löper alltså 
risk att arbetsgivaren 
säger nej till ledighet. 
Föräldern står då inför 
valet att låta bli att ta 
hand om barnet eller 
säga upp sig från jobbet.

Ett nytt EU-direktiv 
om föräldraledighet 
(2010/18/EU) ska vara 
genomfört i medlems-
staterna senast den 8 
mars 2012. I direktivet 
sägs bland annat att 
medlemsstaterna ska 
bedöma om villkoren för 
beviljande av föräldrale-
dighet och tillämpnings-
bestämmelser bör 
anpassas till de behov 
som föräldrar till barn 
med funktionsnedsätt-
ning eller kronisk 
sjukdom har. För att söka svar 
på om dessa föräldrars behov 
redan är tillgodosedda, eller 
om svensk lagstiftning skulle 
behöva kompletteras på 
området, borde det räcka med 
två enkla kontrollfrågor. 

För det första: Har 
föräldrar till funktionsnedsat-
ta barn, som har beviljats 
vårdbidrag för barnets ökade 
vårdbehov, vanligtvis ett ökat 
behov av ledighet från arbetet 
för att kunna vårda barnet? 
Svar: Ja.

För det andra: Ger det 

beviljade vårdbidraget 
motsvarande rätt till ledighet 
från arbetet? Svar: Nej.

Den givna slutsatsen borde 
då vara att svensk lagstiftning 
behöver förändras. 
Förslagsvis genom en smärre 
komplettering av föräldrale-
dighetslagen så att den ger 
rätt till ledighet även vid 
vårdbidrag.

Tyvärr blev slutsatsen den 
motsatta i Arbetsmark-
nadsdeparte mentets utred-
ning av frågan (Ds 2010:44, 
Genomförandet av det nya 
föräldraledighetsdirektivet). 
Där konstateras nämligen att 

det för Sveriges del inte 
behövs någon ytterligare 
anpassning av reglerna. 
Som skäl anges bland 
annat att reglerna för 
tillfällig föräldrapenning, 
med tillhörande rätt till 
ledighet, är extra generö-
sa när det gäller barn med 
funktionsnedsättning. 
Det är förvisso sant. Och 
bra. Men…

Tillfällig föräldrapen-
ning ges bara för sjuk-
dom av ”tillfällig art”, 
exempelvis om ett barn 
med funktionsnedsätt-
ning blir akut sjuk i en 
annan sjukdom. För 
vårdbehov som redan 
ersätts med vårdbidraget 
ges inte någon tillfällig 
föräldrapenning. Och 
därmed heller ingen rätt 
till ledighet.

Oavsett om det är någon 
slags tankevurpa eller ett rent 
förbiseende som har lett till 
det här märkliga resultatet, 
anser vi att det finns all 
anledning att se över regelver-
ket på denna punkt. Självklart 
ska föräldrar till barn med 
funktionsnedsättning inte 
behöva riskera jobbet. +

Helene Sjöman,
jämställdhetsexpert,
Sveriges Ingenjörer
Peter Larsson, 
samhällspolitisk direktör,
Sveriges Ingenjörer

Stadsdelsnämnden Älvsborg 
i Göteborg (sedan årskiftet 
ingående i SDN Göteborg 
Väster) förlorade i kammar-
rätten.

Det gäller våra båda 
enäggstvillingpojkar, då 17 år, 
båda med medelmåttig 
utvecklingstörning inklusive 

inslag av autism och språk-
störning.

Kammarättens dom i  april 
2011: Bröderna borde ha fått 
två veckors lägervistelse under 
sommarlovet 2010. 

Det gäller att inte ge sig! 
Förvaltningsrätten och 
stadsdelsnämnden fick alltså 

”på tafsen” – en seger för 
rättvisan. Vi har naturligtvis 
begärt annan LSS-handläg-
gare, vilket vi också har fått.

Det mest tråkiga är att 
pojkarna förlorade en vecka 
med härlig segling på väst-
kusten, på grund av stadsdels-
nämndens beslut. /Håkan

Helen Sjöholm och Peter Larsson

Lucka i lagen

Föräldrar riskerar jobbet om 
barnet har funktionsnedsättning
Svårare än andra att få ledigt från jobbet för sjukt barn

”Lagen bör 
kompletteras 
så den ger rätt 
till ledighet 
även vid vård-
bidrag.”

Bröderna fick rätt – men en veckas segling gick förlorad
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Jag är mamma till ett 
barn som aldrig kommer att 
bli vuxen, men jag är också 
personal på ett kommunalt 
omsorgsboende för vuxna. 
Jag sitter alltså på två stolar, 
som mamma och personal. 
Trodde att det skulle ge mej 
vissa fördelar när det gäller 
anhörigkontakter, men nej. 

Vi har riktlinjer för hur 
man ska uppföra sig och 
vara som personal. Dess-
utom står det i alla annon-
ser om hur vi ska vara. 
Aldrig kommer frågan upp 
om anhöriga och hur de ska 
uppföra sig, trots att detta 
ändå måste vara en svår nöt 
att knäcka på alla boenden i 
hela Sverige och världen.

Är frågan alltför känslig 
för att uppmärksammas, 
eller vad?

Där jag arbetar har vi 
jobbat utifrån att vi fixar det 
mesta, anhörigträffar och 
gemensamma aktiviteter, 

för att främja kontakt och få 
ett bra samarbete. Vi 
informerar om vad vi gör 
för tillfället, till exempel 
vårens aktiviteter. Vi har 
frågat om de har några 
synpunkter. Vi har ändrat 
arbetstider så att det ska 
stämma med aktiviteter 
som dans, läkarbesök, 
psykologbesök med mera. 

Allt för att underlätta för 
alla inblandade.

Idag har en arbetsgrupp 
nästan helt tappat arbets-
glädjen, på grund av anhöri-
ga som aldrig tycker att vi 
gör något bra. Vi blir 
baktalade, får höra lögner, 
blir manipulerade, skälls på, 
kallas både det ena och 
andra (”kan minsann själv 
gå till den djävla psykolo-
gen”), pratas illa om till 
medarbetare, beskylls för att 

inte göra rätt, utsätts för 
regelrätta slagsmål, för att 
nämna lite om vad som 
händer. 

Detta är ju inte våra 
boende som gör utan 
anhöriga, allt som oftast 
mammor! Ja, det är mest 
mammor, och jag har rätt 
att säga det, jag är själv 
mamma och har mitt barn 

på ett korttidshem varje 
månad.

Det tråkiga är: Hur skall 
man kunna uppträda 
”normalt” inför en boende 
när man precis fått en 
utskällning som alla i 
boendet har fått höra? Vad 
tänker man på då, som 
anhörig? Vad tror man de 
boende tycker? Mamma har 
ju varit den som står för all 
trygghet, närhet, samtal, 

ordning och reda. Nu kan 
alla höra att personalen 
ingenting kan, inte duger till 
något. Så varför lyssna på 
personalen alls?

Ska vi inom vård och 
omsorg ha det så här, ska 
anhöriga få bränna ut 
personal? Det måste finnas 
någon att vända sig till i 
dessa situationer. Handled-
ning har vi prövat men fyra 
sittningar var allt vi fick. 

Jag skulle vilja få en 
debatt om detta. Få riktlin-
jer för anhöriga om till 
exempel varför man ska 
prata med personalen i 
enrum, varför man inte ska 
diskutera allt med den 
boende.

Vår entusiasm är borta, 
kommer den tillbaka? Vi har 
bara oss själva som verktyg 
och när verktyget är utnött 
går det inte att bara byta en 
del av det! +

Mamma och personal

”Felplacerad i 
särskolan” hör vi om i 
tv-sändningar och läser i 
tidningar. I en del fall får vi 
veta att personer utan 
utbildning har varit inblanda-
de i att utreda inför inskriv-
ning till särskolan. 

Särskolan en viktig 
skolform för de elever som 
den är avsedd för. Särskolan 
står inte öppen för alla, utan 
det måste föreligga en 
utvecklingsstörning. 

Det är illa att kommuner-
na har personal, för att utreda 
och bedöma, som saknar 
utbildning för uppgiften. De 
fyra bedömningarna psykolo-
gisk, medicinskt, pedagogisk 
samt socialt ska göras av rätt 
utbildad personal. Det är 
oerhört viktigt. Skolinspek-

tionen har slumpmässigt 
gjort granskningar i över 700 
utredningar och över 600 är 
undermåliga och bristfälliga. 

Inte en dag för tidigt att 
Skolinspektionen gör detta, 
men kommer man att kolla 
upp om de som gjort utred-
ningarna har den utbildning 

som krävs? Alltså börja steget 
före. 

Jag har följt dessa frågor 
under flera år och drivit på 
hos utbildningsminister Jan 
Björklund och utbildningsde-
partementet. Att Skolinspek-
tionen nu finner stora brister 
förvånar mig absolut inte. 

Det måste och borde utgå 
skadestånd till de drabbade 
barnen. Jag ser fram emot de 
förslag på åtgärder som 
lagman Margareta Åberg tar 
fram på uppdrag av regering-
en, om huruvida personal bör 
bli skyldiga att anmäla 
missförhållande i skolan. 

Det är djupt kränkande att 
få en felaktig diagnos och till 
följd av detta bli placerad i 
särskolan. Konsekvenserna 
kan bli förödande inför 
framtiden. Rättsäkerheten 

måste finnas och ska avkrävas 
av kommunerna. 

Nu talas det om skade-
stånd till de fosterhemsplace-
rade barnen på 40- och 
50-talet, barn som hamnade i 
fosterfamiljer utan tillsyn. 
Utnyttjade som arbetskraft 
och utsatta för sexuella 
övergrepp. Jag hoppas 
verkligen att upprättelse 
kommer till stånd för dessa 
barn. 

Jag hoppas också att vi inte, 
om 10-20 år, behöver ha 
samma debatt om barn som 
blev felplacerade i särskolan. +

Stina Engström

För snart två år sedan 
berättade Föräldrakraft om 
Stina Engströms kamp för 
sonens skolgång.

Det är djupt kränkande att 
felaktigt placeras i särsko-
lan, skriver Stina Engström.

Felaktigt placerad i särskolan

Skadestånd till de
drabbade barnen!

”Vi blir baktalade av mammorna”
PERSONAL PÅ OMSORGSBOENDE:

”NU KAN ALLA UPPFATTA ATT 
PERSONALEN INGENTING KAN.”

Debatt
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Boka annons i nästa utgåva senast 22 juni
Nästa nummer utkommer den 12 augusti 2011, med teman 
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Gratis ljudtidning för alla prenumeranter
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se så kan du ladda ned nästan hela tidningen och lyssna på den 
i din dator, mobil eller mp3-spelare. Gratis för prenumeranter.
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”Värdefull” 
Föräldrakraft är tid-
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förälder eller anhörig 
till barn med funktions-
nedsättning och 
särskilda behov. Varje 
nummer innehåller 
massor med tips och 
praktisk vägledning, 
intervjuer, teman och 
reportage. Beställ en 
helårsprenumeration 
(6 nr) för 363 kr  genom 
att fylla i kupongen 
här intill. Eller ta två år 
direkt (12  nr) för endast 
726 kronor så missar 
du ingenting!

läsning för dig som 
förälder & professionell!
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För Dig som har barn i behov av särskilt stöd! Ljud- & 
iPad-tidning 

utan extra 
kostnad
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KIMS 
KALASBJUDNING

Hjälp till hjälp!

Nu måste stödet 

till slitna föräldrar 

samordnas 

Kärlek 
& sånt
När humorn 

stärker relationen

Sören Olsson

Om ett universellt 

språk – känslans

”Varför
åker så 
många 
hem 
så tidigt 

från
dansen?”

Emmas cykel

Trehjulingen som gjorde 

succé på Leva & Fungera

VÄGEN TILL ARBETE – 24 SIDOR INFÖR ALMEDALEN

Om barn och unga i behov av särskilt stöd
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Därför startar Kim Källström 

en turnering för spelare som 

har utvecklingsstörning
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KALENDARIET

Maj
20-21 maj 2011
MinFritid.nu, fritidsmässa i Haninge
www.minfritid.nu

24-25 maj 2011 
Anhörigriksdag i Varberg

25-26 maj 2011
Fungera Mera-mässan i Linköping

25-26 maj 2011
AKK i ett livsperspektiv. 2011 års 
Kommunikationskarneval i Göteborg

Juni
4 juni 2011
Marschen för tillgänglighet
www.marschen.se

20 juni-4 juli 2011
Special Olympics World Summer 
Games i Grekland
www.athens2011.org/en

Juli
3-10 juli 2011
Politikerveckan i Almedalen
www.almedalsveckan.info

5 juli 2011
Vägen till arbete - Föräldrakrafts 
seminarium i Almedalen. Dessutom 
stort mingel

7 juli 2011
Föräldrakraft samordnar seminarier i 
Högskolan i Visby hela denna dag

Augusti
12 augusti 2011
Föräldrakraft nr 4 utkommer

20 augusti 2011
Lekens Dag hos Furuboda

27 augusti 2011
Lekens Dag hos Ågrenska

Lekens dag!
I augusti är det dags igen. Sedan 
många år tillbaka anordnar både 
Föreningen Furuboda vid Åhus och 
Ågrenska vid Göteborg ”Lekens dag” 
under augusti månad. Ett fantastiskt 
tillfälle att träffa andra familjer och 
njuta av underhållning och mängder 
av aktiviteter. 

Den 20 augusti anordnar 
Furuboda Lekens dag och den 27 
augusti är det dags för Ågrenska. +

Läs mer på www.furuboda.se och 
på www.agrenska.se
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Furuboda 2010.

Ågrenska 2010. @ Se mer på foraldrakraft.se/events

tillfälle att träffa andra familjer och 
njuta av underhållning och mängder 
av aktiviteter. 

Furuboda Lekens dag och den 27 
augusti är det dags för Ågrenska. 
Furuboda Lekens dag och den 27 
augusti är det dags för Ågrenska. 
Furuboda Lekens dag och den 27 

Läs 
på www.agrenska.se

Ågrenska 2010. @
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Krönika

ttryck som ”då var det 
måndag igen” och 
”äntligen fredag” har 
präglat min tidräkning 
och mitt sätt att se på 
arbete. Vi arbetar 

måndag till fredag med de arbetsuppgifter 
vi anställts att göra. Vi gör något kul på 
lördag för att sedan vila på söndagen, 
vilan är säkert extra välkommen med 
tanke på festen kvällen innan. Vi gnetar på 
tills lönen kommer den 25:e, för att sedan 
börja om igen. Det är väl så det ska vara, 
varför skulle vi annars, efter att ha ätit 
kyckling, krypa upp i soffan och fredags-
mysa till de bästa tv-programmen?

Min värld har vänts uppochned, 
gränserna mellan arbete och fritid har 
suddats ut och gud ser nog inte på mina 
arbetstider med blida ögon. Visst är jag till 
yrket sjukgymnast men jag är även 
föreläsare, ekonom, marknadsförare, 
städare, försäljare, VD och CP. Min 
tidräkning är verkligen ur led, för i min 
almanacka saknas den 25:e vissa månader. 
Jag är enmansföretagare och älskar det, 
nästan jämnt.

Det kommer dagar då jag inget hellre vill 
än vara anställd, att höra kollegor pusta ut 
och glädjas över att fredagen äntligen har 
kommit. Tur är väl att tankarna lika 
snabbt försvinner när jag inser att jag gör 
det jag helst vill i livet, nämligen att stå på 
egna ben, hur CP-iga de än må vara.

Jag älskar känslan av att kunna leva på 
den inkomst mina idéer och mitt arbete 
har gett mig. Jag älskar insikten om att jag 
själv har makten att nå mina mål genom 
att arbeta för dem. 

Marknadsföring är en viktig del i varje 
nystartat företag, syns man inte så finns 
man inte. Kalla det klyschigt, men så ser 
verkligheten ut. Vi tittar på det som 
avviker från mängden, det kan vi tacka 
vår reptilhjärna och överlevnadsinstinkt 
för. Jag avviker från mängden och därmed 

tittar människor på mig. Perfekt, tänker 
jag idag, till skillnad mot förr då jag bara 
blev irriterad.

Jag är född till att bära reklam. När jag 
kommer gående på gatan, händer det ofta 
att de människor jag möter instinktiv 
kastar en blick mot mina knän tack vare 
mitt sätt att gå. Vad sägs om att trycka 
texten ”Knäproblem? Kontakta Hkan! 
sjukgymnastik” på mina byxor? Snacka 
om produktplacering.

Min mentor sa till mig: ”Håkan, 
uppfyll andras behov så kommer du att 
lyckas med ditt företagande.”

Det faktum att jag är CP-skadad, 
sjukgymnast och egen företagare skapar 
ett intresse kring mig och mitt företag. 
Detta är absolut till min fördel, men jag 
kommer inte att överleva om jag inte 
uppfyller mina kunders behov.

Ingen kund kommer någonsin att 
klappa mig på huvudet och spendera 
tusenlappar för att jag är duktigt trots min 
CP-skada, det fungerade bara när jag var 
sju år gammal och sålde dåligt blandad 
saft till min farmor.

Det har alltid varit mina behov som 
stått i centrum för både min familj och 
mig själv. Att se andras behov kan jag, 
ärligt talat, säga att jag inte har varit bra 
på med tanke på att mina alltid varit i 
fokus. Att byta fokus har inte varit lätt, 
men nödvändigt. Idag förstår jag innebör-
den av att se och uppfylla andras behov 
och har därmed skaffat mig en god chans 
att lyckas, inte bara med mitt företag utan 
även i privata relationer.

Så om du ledsnat på vardagens ekorrhjul, 
kanske eget företag är något för dig. Du 
får en ökad självinsikt och lär dig använda 
alla dina personliga egenskaper för bästa 
resultat. Det tidigare lite förutsägbara 
fredagsmyset kommer du att uppskatta 
mer än du någonsin trodde var möjligt. 
Du får definitivt lön för mödan. +

UPPFYLL ANDRAS BEHOV 
SÅ KOMMER DU 
ATT LYCKAS

Mina behov har alltid stått i centrum. Att byta 
fokus har inte varit lätt, skriver sjukgymnasten 
och föreläsaren Håkan Svensson.

U
”Vad sägs om att 
trycka ’Knäproblem? 
Kontakta Hkan!’ på 
mina byxor? Snacka 
om produktplacering.”

Håkan Svensson driver företaget Hkan! 
Sjukgymnastik i Tierp, men arbetar även 
som föreläsare. Mer information finns 
på www.hkan.nu. I Föräldrakraft nr 5, 
2010 publicerade vi en stor intervju med 
Håkan Svensson.

Håkan Svensson
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Nya M400
En mitthjulsdriven elrullstol som slår det mesta. 
Ett nytt länkarmsystem tillsammans med rejäla 
hjul skapar en överlägsen kanttagningsförmåga. 
Det ger också stabilitet ända upp i toppfarten 
12 km/h.www.permobil.se

rullstol ar • bil anpass ning • kommunik ations hjälpmedel
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Returadress: 
FaktaPress AB
Backebogatan 3
129 40  Hägersten

B-POSTTIDNING

adressutrymme 155 mm x minst 25 mm

Frösunda erbjuder personlig assistans som utgår från dig som person. Somliga 
kunder önskar att vi tar ett helhetsgrepp om den personliga assistansen, medan 
andra vill sköta den mer självständigt. Oavsett, vi är en trygg arbetsgivare för 
dina personliga assistenter. 

Som kund får du också stöd i den juridiska processen kring personlig 
assistans och tillgång till vår kundombudsman, fritidsaktiviteter och mycket 
annat. Allt för högsta möjliga livskvalitet.

Kontakta oss. Oavsett.
Telefon: 0770-933 410 • E-post: kundkontakt@frosunda.se • frosunda.se

PErsOnlig
assisTans sOm 
du vill ha dEn. 
OavsETT.
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