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årgång 7

Mr Tourette 
sätter färg 
på livet

skol(k)valeT: veM Tänker du ge skolpengen Till?

om barn och unga i behov av särskilt stöd

inför alMedalen: 12 rösTer oM vägen Till arbeTe 

bruno  
överraskade 
alla in i det 
sista
 
ung & mäktig
Annie Lööf vill  
göra skillnad 

särskolan där 
eleverna lär sig 
bestämma

nr 2  
2012

mars

alla kan gympa
GF Ling visar att det går

klara för london 
Nicolina Pernheim och Maja 

Reichard finslipar formen

Du ska inte bli frisk, du ska 
få ett bättre liv, sa läkaren 
till Pelle Sandstrak. Och 
han fick rätt.

så skapar du 
drömbostaden
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Utvecklingspedagogik Sverige AB driver Svedenskolan, Häggviks Gymnasium och LSS-verksamheterna Häggviks Skolinternat, Rudebacken och Cameleonten samt korttidstillsyn.
Box 418, 191 24 Sollentuna. Besöksadress Häggviksvägen 4, Häggvik. Telefon 08-517 07 100. Fax 08-517 07 145.
www.utvecklingspedagogik.se • kontakt@up.se

Att utveckla människor 
med särskilda behov är det 

som driver oss.
Vi gör det genom att verka inom utbildning och omsorg.

För barn med autism /Asperger är 
det viktigt att välja rätt skola från 
början. Läs mer om vår pedago-
gik på svedenskolan.se.

Utbildningar som förbereder dig för vux-
enlivet. Vi erbjuder nationella, special-
utformade och individuella utbildningar. 
Läs mer på haggviksgymnasium.se.

Vår dagliga verksamhet hjälper dig 
med arbetspraktik ute i samhället. 
Läs mer på cameleonten.se.

På vår anläggning i Roslagen erbjuder 
vi från och med i år korttidsplatser även 
på vardagar. Till sommaren har vi kollo 
varav vissa veckor är ridläger. Läs mer på 
rudebacken.se.

På vår anläggning i Roslagen erbjuder 
Vi erbjuder träning i självständigt boende 
för ungdomar mellan 15 och 23 år. Nu har 
vi öppet årets alla 365 dagar. 
Läs mer på haggviksskolinternat.se.
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SÄRNMARK ERbJUDER bLAND ANNAT
• Professionell rekrytering av personliga assistenter • Egen kontaktperson
• Insyn och inflytande i assistansekonomin • Juridisk rådgivning
• Vikariepool dygnet runt i Stockholmsområdet • Utbildningar och föreläsningar mm

Har ni valt  
rätt assistansanordnare?

Hos Särnmark Assistans får vi alltid ett bra Hos Särnmark Assistans får vi alltid ett bra 
bemötande, personalen är lättillgänglig och ger bemötande, personalen är lättillgänglig och ger 
snabb respons på våra frågor och kommer med 
förslag på lösningar vid behov. Det är vi glada för!
 Vi trivs med den öppna insynen i assistans-
ekonomin och att vi som kund har tillgång
 till en bra utbildningsbas. Vi valde Särnmark 
för att det kändes som ett seriöst företag 
med en genuin värdegrund.
                                                mamma Helén

Särnmark Assistans – personlig assistans sedan 1992

08-505 920 00

Missa inte vårens kostnadsfria 
gÄSTföRELÄSNiNg
Sosso Milegrim, 20 mars
För mer information och anmälan 
gå in på www.sarnmark.se/sosso
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Bruno 
överraskade 

alla in i det sista

Sociala investeringar under Almedalsveckan
När? Fredag 6 juli 12.15 - 13.15 
Var? Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3. Sal B23 
Lättare lunchförtäring ingår.

Medverkande bland andra:
Ing-Marie Wieselgren, projektchef, SKL
Ingvar Nilsson, nationalekonom
Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande, Norrköping
Representanter från kommuner som börjat arbeta med sociala investeringar

Projektets övergripande  
uppdrag är att ta fram  
metoder för att synkronisera  
alla offentliga insatser för  
barns och ungas psykiska hälsa. 
Vi fokuserar bland annat på 
utmaningarna med gemensam 
ledning och styrning.

Läs mer på www.skl.se/psynk  

Ny ansökningsperiod för 
Psynk-projektet under april. 

Träffa oss i Almedalen!
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akten på fuskare är på väg att gå överstyr. 
Regeringens assistansutredare föreslår 
kontroller som borde vara otänkbara i 
ett modernt, demokratiskt samhälle. 

Familjer och enskilda som har 
personlig assistans kämpar hårt för att 

bygga upp ett privatliv, eftersom man hela tiden har 
assistenter runt sig. Minutberäkningar av toalettbesök 
och omprövningar har inte gjort det enklare.

Ett dråpslag föreslås nu mot personer som får assistans 
av anhöriga. Försäkringskassan eller kommunen ska i 
framtiden kunna göra oanmälda kontroller. Assistans-
användare som vill ha en privat anordnare och anhöriga 

som assistenter måste underkasta sig inspektioner, eller få 
ersättningen indragen.

Ännu mera intrång i privatlivet lär dock inte ha någon 
avgörande betydelse i kampen mot grov brottslighet. 
Däremot är det en allvarlig försämring av skyddet av 

privatlivet för familjer där någon har 
omfattande funktionsnedsättningar.

Förslaget motiveras med tvivel-
aktiga bedömningar av att en stor 
andel av assistansersättningen 
bygger på fusk. Några säkra uppgif-

ter om detta finns inte och 
utredaren varnar själv för att dra 
långtgående slutsatser. 

Däremot vet vi att det än så länge 
endast finns en handfull domar. 
Med tanke på detta är det 
omdömeslöst att föreslå ett så 

stort intrång i privatlivet, och 
dessutom stimulera till angiveri, 
mot av en av samhällets mest 
utsatta grupper. +

Ledaren: Ett dråpslag 
mot familjernas privatliv

J

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

)) DET ÄR OMDÖMESLÖST ATT 
FÖRESLÅ ETT SÅDANT INTRÅNG 
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För de flesta är rörelse en 
självklarhet, men för några en 
omöjlighet utan rätt hjälp.

VI ÄR SKAPADE  
FÖR RÖRELSE!

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

Du hittar mycket mer om våra produkter  
och oss på vår hemsida madeformovement.com

Föräldrakrafts referensgrupp ger redaktionen råd och expertis.

Anders 
Olau son, 
ordförande 
Euro  pean 
 Patients’ 
Forum

Janne 
Wall gren, 
ombudsman, 
HSO Uppsala 
län

Ingrid Burman, 
ordförande, 
Handikapp-
förbunden HSO

Cecilia 
Kennerfalk, 
avdelnings -
chef LIF

Agnetha 
Mbuyamba, 
ord förande
RBU

Turid 
Apelgårdh, 
Sveriges 
Kristna Råd, 
funktions-
hinderfrågor

Jan Grönlund, 
direktör, 
Hjälpmedels-
institutet

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

Robert 
Hejdenberg, 
vd Ågrenska
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Läs mer om dop på svenskakyrkan.se/dop

OCH EFTERLÄNGTAD
ÄLSKAD
Dopet är en gåva, en gemenskap 
med Gud och andra människor, 
med kyrkan och församlingen.

När vi möter svårigheter  
påminner dopet oss om att  
vi kan hämta ny kraft  
i Guds kärlek.

Alla är välkomna.

Dopet kan vara litet eller stort, praktfullt eller enkelt. Du kan vara ung eller  
gammal. Vid dopsamtalet kan du prata med prästen om hur du vill utforma  
gudstjänsten; formulera böner med egna ord eller föreslå musik som du  
tycker om. Kyrka, vaktmästare, musiker och präst är gratis.

Ditt barn klarar en hel del. Till exempel att bestämma över Sveriges största företag
inom personlig assistans. Vi arbetar efter ledstjärnan att alla har rätt till ett bra liv. 
Och hur det ser ut vet bara du och ditt barn. Då är det ju inte mer än rätt att ni också
bestämmer hur vi bäst hjälper till. Det är många som känner likadant. För inget företag
har lika många barn och ungdomar som Humana. Så om det känns tryggt, känn er
varmt välkomna till Humana.

Av 1 800 kunder är hälften 
barn och ungdomar.
Det känns väl som ett tryggt val?

society
M

-1
0

7
-H

U
M

A
S

Gå gärna in på www.humana.se 
och läs mer om oss.

HUM_Barnpool_210x144_utf_Layout 1  2012-02-22  09.58  Sida 1
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i står ut. Till sista droppen 
energi så försöker vi alltid 
att orka med allt som sker 
i våra liv. Men vad händer 
när orken ändå tar slut?

Att leva med ett svårt 
sjukt eller handikappat 
barn innebär att man 
mellan varven fullständigt 
dräneras på energi. Det är 

ofrånkomligt. Även om man till synes har oändliga 
reserver att ta från så sinar även de lagren och vi 
behöver fylla på med ny kraft och ork.

Tänk er att man sitter i en bil och kör på en sträcka 
mellan Ystad och Haparanda. Vi har inte hunnit 
halvvägs innan bensinlampan börjar blinka oroväck-
ande. Men vi tycker att det är så viktigt att skynda 
fram så fort som möjligt, så vi väljer att sätta en 
plåsterlapp över lampan och då slipper se den. Vi kör 
vidare ett tag till.

Plötsligt stannar bilen.
Och då är det för sent att välja annorlunda.

Det hjälper inte att vi då ska försöka åka lite 
långsammare och kanske stanna till vid nästa 
bensinmack. Bilen har redan fått nog. Den står stilla 
och orörlig och vägrar att flytta sig en enda meter 
till.

Vi människor fungerar på samma sätt. 
Vi sätter plåsterlappar på våra varningslampor och 

försöker lite till.
Men en dag väljer kroppen att stanna. Och då 

spelar det ingen roll att vi väljer ett långsammare 
tempo. Då är det redan för sent. 

Jag tror att vi individer behöver lära oss att oftare ta 
hand om oss själva. 

Vi behöver se våra personliga behov och ta dem på 
allvar. För den människa som inte har någon energi 
kan heller inte ge något till någon annan. 

På det sättet blir det faktiskt rent egoistiskt att 
försöka mer än vad vi orkar. I slutändan blir alla 
lidande av att vi försöker spela fullkomliga. De som 
behöver hjälp kan då inte längre få den, för vi som 
skulle ge den orkar plötsligt inte. 

Detta fenomen har drabbat mig då och då genom 
åren. Orken tar slut. Nu när det sker så försöker jag 
vara uppmärksam och se vad som håller på att hända 
innan det är för sent.

Men jag skulle ljuga om jag sa att det är enkelt.
Signalen att ta det lite varsamt med sig själv 

undviks genom att försöka stå ut lite till. Orka lite 
mer.

Och plötsligt befinner man sig i en situation när 
kraften redan tagit slut.

Och hur fyller man på ett lager som redan har tagit 
slut?

Det är ju naturligtvis olika för alla människor. 
Unika individer har olika sätt att fylla på sina lager av 
ny kraft och energi. Hur fyller just du på i dina 
förråd?

En inte alltför ovanlig känsla som drabbar många 

när man plötsligt känner behovet av att ta hand om 
sig själv är skam.

Att erkänna att man behöver ta hand om sig själv 
ibland kan kännas skamligt, eftersom man som 
förälder tror att man borde ha all ork i världen att ta 
hand om sina egna barn. Funktions hindra de eller ej. 

Det jag menar är att det inte finns något dåligt eller 
skamligt i att ta hand om sig själv mellan varven. 
Tvärtom så är den en förutsättning att kunna vara en 
fortsatt god förälder till sina barn. Att älska sitt barn 
är att även kunna älska sig själv. 

Jag tror helt enkelt inte att det är möjligt att vara en 
bra förälder, lika lite som att vara en god partner eller 
medmänniska utan att någonsin fylla på med ny 
energi och kraft.

Vi behöver det för att kunna orka igen. Och köra 
vidare på livets krokiga vägar.

Det som är extra svårt för oss med handikappade 
barn och ungdomar är att låta oss själva få vara 
viktigast i våra liv, om än så bara för en liten stund.

För vi ”borde” vara så mycket mer. Vi ”borde” vara 
tillräckligt starka för att klara av vad som helst, för 
våra barns skull.

Jag kan inte nog understryka hur viktigt det är för 
föräldrar av både utvecklingsstörda och normalstörda 
att få chans att vila från allt ansvar någon stund. Att få 
fylla på med energi på det sätt som bäst passar den 
unika föräldern. 

Alla är olika – även föräldrar.
En del behöver socialt umgänge. Andra total 

ensamhet. Dessutom är behoven olika beroende på 
var man befinner sig i livet.

Men utan något bränsle alls så stannar ditt fordon. 
Din kropp säger plötsligt stopp – och då behövs 
betydligt större insatser än bara en liten stund för sig 
själv.

Då är det redan för sent med den typen av kraft-
samling.

Då behövs starkare redskap.

Under vissa perioder i vårt liv med vår fantastiska 
prins annorlunda så har behovet av att fylla på kraft 
varit stort.

Då behövs medmänniskor. Då behövs resurser på 
fritids, kortis, kollo och avlastning av olika slag.

Då behövs förståelse från omvärlden. Inte förakt-
fulla blickar och åsikter om att det skulle vara en brist 
på kärlek eller vilja att ta hand om sitt barn.

Ibland behöver man bara få bryta ihop.
För att därefter samla ihop bitarna och sätta dem 

på plats igen.
Med ny kraft.
Ny energi.
Och med viljan och orken 

att möta framtiden med sina 
annorlunda prinsar och 
prinsessor.

Det är de värda.
Det är du värd.
Ta hand om dig.

Sören Olsson

NÄR ORKEN TAR SLUT

V

Teman på gångSören Olsson

Att älska sitt 
barn är att 

även kunna 
älska sig själv.

”

Pär 
Johansson
– ett halvår 
efter 
choc ken. 
Möt honom 
i Föräldra-
kraft nr 3.

I nästa 
nummer:
Nästa utgåva 
blir ett tjockt 
sommarnum-
mer och är 
ute hos läsar-
na den 16 
maj 2012.

Tema 
Kom-
muni-
kation: 
Så ger du ditt 
barn ett 
språk.

Tema: 
Den nya 
habilite-
ringen.

Special-
sidor inför 
Hjul torget om 
fordon, 
boende och 
anpassningar.

Ny artikel-
serie om 
ungdomar i 
gråzonen.

Plus 
intervjuer, 
reportage, 
krönikor och 
en stor 
special inför 
Almedalen!
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Juridisk kunskap med personligt engagemang 
vid frågor som rör personlig assistans.
 

Att ha rätt och få rätt är inte alltid samma sak. Särskilt när det gäller 

personlig assistans och assistansersättning. Vi har specialiserat 

 at en gedigen 

kunskap inom området. Därför kan vi med personligt engagemang 

erbjuda kvalifi cerat juridiskt biträde samt rådgivning, både till 

assistansanordnare och till dig som enskild person.

Så, tveka inte att höra av dig till oss!

www.cjadvokat.se

Stockholm 
Tel: +46 (0)8-411 22 52

Uppsala
Tel: +46 (0)18-430 11 11

Boden
Tel: +46 (0)921-20 89 90

Rätt ska vara rätt

Gör ditt tryggaste val!

Vxl: Tel 08 - 735 86 86
info@svenskpersonligassistans.se
www.svenskpersonligassistans.seOmsorg

Engagemang
Trygghet
Respekt

Kompetens

Assistansanordnare sedan 1995

Gör ditt tryggaste val!

Vi arbetar som assistansanordnare sen 
1995 och har engagerade medarbetare 
med bred kompetens. Vi finns med dig 
hela vägen.  Är du inte nöjd med 
myndighetens beslut hjälper vi till,
kostnadsfritt, genom ett eget ombud. Som 
kund hos oss har du rätt att välja vem som 
skall vara din personliga assistent, du som 
är förälder kan välja att själv vara ditt barns 
personliga assistent.

Hos oss är du som kund och dina anhöriga 
trygga med att få den i särklass tryggaste 
personliga assistansen och servicen!

Varmt välkommen att kontakta oss!

Vi finns på följande orter:

, 
 Norrköping,

 och Tranås  

Alingsås Kalmar, Katrineholm
Lerum, Linköping,
Stockholm

Vi ses väl ”i en annan del 
av Almedalen” i sommar?
Vi på Föräldrakraft planerar som vanligt att bevaka 
de viktigaste frågorna på politikerveckan i början 
av juli. Vi satsar även på seminarier, mingel och 
guider till de viktigaste arrangemangen. Missa inte 
Almedalsspecialen i nästa nummer eller vår 
speciella fickguide. 
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i en annan del 
     av almedalen
Med plats för alla

Vi samarbetar ”I en annan del av Almedalen”
Vi är många olika organisationer och företag som medverkar i Almedalen 2010 och som tror på ett samhälle där alla behövs 

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

SPECIAL

� Hitta rätt i Almedalen med vår guide
� Skolan, jobben och tillgängligheten
� Unga vill ha svar före valet

� Passa på att se mer av Gotland

FO
TO

: I
S

TO
C

K

Måndag 
12.00
Adam 
Cwejman
Liberala 
ungdoms-
förbundet

Tisdag 
10.00
Maria Ferm
Grön 
ungdom

Tisdag 
11.00 
Ida 
Gabrielsson
Ung vänster

Fredag 
15.30
Niklas 
Wykman
Moderata 
ungdoms-
förbund

Torsdag 
11.30
Jytte 
Guteland
SSU

Tisdag 
13.00
Charlie 
Weimers 
Kristdemo-
kratiska 
Ungdoms-
förbundet

Måndag 
13.00 
Magnus 
Andersson 
Centerns 
ungdoms-
förbund

Föräldrakrafts utfrågningar:

Berättar om sin satning. Svenska simlandslagets 

och Team Frösundas stjärna  Christoffer Lindhe är en 

av många profiler som du kan träffa i Almedalen. Han 

finns i Föräldrakrafts tält på Hamngatan både 

måndag och tisdag.

Vi håller dig 
uppdaterad

Tävling
Rösta 
fram 
bästa 
t-shirt!

FK_1004_s00_Almedalsguide_omslag.indd   20-1

2011-02-28   11.13

Du som vill samverka med oss 
eller vill veta mer – mejla oss på 
info@faktapress.se
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Hej, det är vi som gör Föräldrakraft!

Helen Adolfson, frilans
reporter: 1. Aerobics! Eller 
något liknande som gör att 
man får bättre kondition.
2. Oj, jag har ingen spel  
lista. Kanske borde jag 
skaffa en.

Valter Bengtsson, ansvarig 
utgivare: 1. Tavelmåleri och 
skulpterande.  
2. Tomas Andersson Wij. Plus 
Lana Del Rey, ett nytt 
stjärn skott och säkert snart 
gäst hos Skavlan. Annars är 
vår egen ljudtidning ett 
måste!

Linda Forshaw, krönikör:  
1. Jazzsång. 2. Deva Premal 
 Password, Adele  21, Pink 
Floyd  Wish you were here.

Sören Olsson, krönikör:
1. 1. En kombination av 
backhoppning och 
tjurfäktning låter som nåt 
som kunde vara underhål
lande. 2. Michael Kiwanuka, 
Brett Dennen och Lisa 
Lovbrand.

Annette Wallenius, 
kundtjänst: 1. Om jag ändå 
kunde begränsa mig till en!
2. Abba (soundtrack till 
Mamma Miafilmen), 
Hoff maestro, Oskar Linnros, 
Paloma Faith å lite 2000tals 
svenskt. Å en massa annat!

Anna Pella, frilansjournalist: 
1. Jag har alltid drömt om 
att spela i band. Köpte ett 
trumset och har börjat ta 
lektioner.  2. Spellista? Jag 
sätter på någon gammal 
goding som Alanis Morisette 
eller Red Hot Chili Peppers. 
Och vrålar med!

Mikael Nyberg, reporter/
formgivare: 1. Folkrace, 
åtminstone för en dag.
2. Det sonen förser mig med. 
Blandad aktuell pop, mycket  
Veronica Maggio. Har bett 
honom ladda ned Thå ströms 
senaste, ”han som sjunger 
800 grader, du vet”. 

Stina Johansson, reporter:  
1. Jag skulle vilja lära mig 
spela piano och ta 
ridlektioner. 2. Sofia 
Jannok, Taken by trees, Bo 
Kaspers orkester, Lars 
Winnerbäck, Laleh och 
M.I.A

FridaLouise Vikman, 
annonsansvarig: 1. Vill få 
mer tid att sjunga, skriva 
musik och måla tavlor.  
2. Lyssnar via appen 
DiRadio på elektroniskt 
som House, Dubstep, 
Drum´n Bass och Trance.

1  Vilken hobby önskar du att du hade?  2  Vad har du i spellistan just nu?

Sex aktuella  
seminarier på 
torsdagen 5 juli 
2012 i Högskolan  
i Visby

av
 a

lm
ed

a
le

n

i en annan del 
     av almedalen
Med plats för alla

@ Teckna prenumeration på www.foraldrakraft.se

Under hela torsdagen den 5 juli anordnar Föräldrakraft och 
samarbetspartners seminarier i Högskolans sal E30 i Visby.

08.30 Föräldrakraft bjuder på kaffe och smörgås.
09.00 Min resa med och utan Aspergerdiagnos. Patrik Lindberg 

berättar hur livet kan se ut när man får en diagnos sent i 
livet och hur han löser hindren. Solhagagruppen. 

10.00 Mitt barn har haft cancer – men den viktigaste personen i 
mitt liv är faktiskt jag. Heléne Kindstedt samtalar om 
föräldraskapet kring barn med speciella behov utifrån 
sina egna upplevelser. Barncancerfonden. 

11.00 Hur möter vi familjernas behov av stöd när ett barn eller 
en ungdom har funktionsnedsättning? Erfa ren heter från 
två projekt presenteras av Bräcke Diakoni.

13.00 Funktionshinder + arbete = sant eller falskt? Jakten på 
superarbetskraften slår allt hårdare. Är den danska 
modellen Flexjobb lösningen? NHR (Neurologiskt 
handikappades riksförbund). 

14.00 Fortsättning på NHR:s seminarium om Flexjobb.
15.00 Idéburen sektor ser kraften. Organisationerna som spelar 

stor roll för unga med funktionsnedsättning vid över-
gången från skola till arbetsliv. Föreningen Furuboda. 

16.00 Programpunkt ännu ej bestämt. 

Föräldrakraftdagen på Högskolan i Visby
5 juli 2012 – under Almedalsveckan 
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tärkta kontrollmöjlighe
ter för Försäkringskassan 
samt en mer enhetlig och 
rättssäker handläggning. 
Det föreslår justitierådet 
Susanne Billum i sin ut

redning om assistansersättningens kost
nader. 

Utredaren vill även ha skärpta krav för 
tillstånd att anordna personlig assistans 
samt en effektivare samverkan mellan be
rörda myndigheter.

– Vi föreslår en anmälningsskyldighet 
mellan Försäkringskassan, Socialstyrel
sen och kommunen. Man har exempelvis 
inte rätt till assistansersättning om bar
net är i skolan.  Kommunen ska kunna 
signalera om så ändå sker. Annars går det 
felaktigt ut pengar.

Hon poängterar att det bara är in
komstuppgifterna som får samköras.

– Det handlar inte om att samköra re
gister rent allmänt. Man ska kunna kon
trollera inkomstuppgifterna mot skatte
verket. 

Mer enhetlig
En annan del handlar om att göra För
säkringskassans handläggning mer en
hetlig och rättssäker. I dagsläget skiftar 
kvaliteten mellan olika delar av landet. 
Susanne Billum riktar kritik mot Försäk
ringskassan som hon tycker är en starkt 
bidragande orsak till att det blivit fel.

– Det har visat sig att de har en bris
tande kompetens samt en otydlighet i 
handläggningssystemet och i samordnin
gen. De har även svårigheter att följa upp 

saker med de itsystem som man idag an
vänder sig av. Regelverket var välvilligt 
men man tänkte inte på vad konsekven
serna kunde bli.

Susanne Billum utesluter inte heller att 
Försäkringskassan kan ha gjort felbedöm
ningar åt det andra hållet, det vill säga att 
det finns en stor grupp som inte får assis
tansersättning men som har rätt till det.

– Om det inte sker en korrekt hand
läggning så finns definitivt den risken.

Konsekvenser
Eva Edström Fors, utredningens huvudse
kreterare, säger att det blir långtgående 
konsekvenser för både den enskilde och 
staten om fel uppstår i det första steget.

– Därför måste man vara noga med att 
handläggningen håller en god kvalitet.

I utredningen gör man bedömningen 
att omfattningen av fusk och felaktiga ut
betalningar ligger runt 915 procent av 
det totalt utbetalda beloppet år 2010 
(23,7 miljarder kronor). Omfattningen 
av överutnyttjande bedöms vara 1318 
procent. Men Susanne Billum vill varna 
för att siffrorna är behäftade med en be
tydande osäkerhet. 

Hon säger även att förslagen inte ska 
ses som några inskränkningar.

– Det har funnits en oro från olika håll 
men det är inget sådant som föreslås här 
utan det är fusk  som ska stävjas. Det är 
ett sätt att försvara rättssäkerheten. +

Förslag som vällkomnas och oroar

Skärpt kontroll
mot fusket

Oroliga assistansberättigade och deras anhöriga demonstrerade på Mynttorget i 
Stockholm när den nya assistansutredningen presenterades.

Elektrodress

Inerventionsmetoden
- en unik behandling mot 

spasticitet och muskelstelhet

Vi kan utan biverkningar se 
förbättrad rörlighet, avslappning 

och minskad spasticitet för 
Cerebral Pares, Parkinsons 

sjukdom, ALS, spasticitet efter 
stroke, förvärvade hjärnskador 

och MS. För andra nervsjukdo-
mar erbjuder vi terapitest.

Inerventions AB erbjuder terapi-
starter och assistansutbild-

ningar i Inerventionsmetoden

Intresserad?

 info@inerventions.se
Telefon 08 - 410 277 01
www.inerventions.se

S

@ Läs även på foraldrakraft.se:
Nya tag mot fusk väcker oro
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ur ser möjligheterna ut 
för ungdomar med funk-
tionsnedsättningar att få 
sommarjobb? En rund-
ringning av Föräldra kraft 
till fyra olika kommuner i 

landet gav nedslående besked. En ljus-
glimt fanns dock i Växjö.

– Vi räknar med att ett 20-tal ungdo-
mar med funktionsnedsättningar kom-
mer att söka sommarjobb hos oss i år, sä-
ger Stefan Johansson, projektledare på 
Funkibator i Växjö.

Utvecklingsverkstad
Funkibator, en utvecklingsverkstad för 
personer med funktionsnedsättningar, är 
noga med att anpassa den fysiska arbets-
miljön för ungdomarna. 

Stefan Johansson berättar att perso-
nen själv kan kontakta Funkibator för att 
söka sommarjobb. Eller ta hjälp av en ar-
betsterapeut eller kurator som kan lotsa 

rätt. Specialpedagogerna på skolorna är 
också ett bra stöd.

– Även ett personligt ombud, Arbets-
förmedlingen och Försäkrings kassan kan 
tipsa om oss. Vi har nätverkat en hel del så 
många vet vilka vi är och vad vi erbjuder.

Det finns inga riktade pengar för jobb 
till unga med funktionsnedsättningar.

– Vi har pratat en hel del om det och 
försöker påverka politikerna att satsa mer 
på den här gruppen. Åldersgränsen bor-
de höjas och omfatta personer mellan 19 
och 30 år. Vi har nämligen sett att även 
äldre personer med funktionsnedsätt-
ningar är i behov av sommarjobb, säger 
Ste fan Johansson.

Särskild satsning
För två år sedan gjorde regeringen en sär-
skild satsning på att öka utbudet av som-
marjobb för skolungdomar. 100 miljoner 
tillsattes och det skulle även ge ökade 
chanser för ungdomar med funktions-

nedsättningar att få sommarjobb. I Växjö 
kommun lyckades man dock inte nå ut 
med informationen ordentligt.

I Malmö stad kan personer med funk-
tionsnedsättningar ansöka om sommar-
jobb redan i november.

– Vi har förstått att vissa personer be-
höver en lite längre framförhållning och 
tid på sig att åka runt till olika arbetsplat-
ser innan man bestämmer sig, säger 
Bengt-Ivar Thomsson, Malmö stad. /SJ

12 FÖRÄLDRAKRAFT # 2, 2012

www.furuboda.se

Vi gör det möjligt!
 Sök till läsåret 2012/2013 

Boka tid nu för ett  

personligt studiebesök.  

Ring oss 044 781 46 50

Läs mer om våra kurser på 

Gilla oss  
    på facebook

– Vi har försökt påverka politikerna att 
satsa mer på sommarjobb för personer 
med funktionsnedsättningar, säger 
Stefan Johansson.

Sommarjobb? Javisst, 
om du bor i Växjö!
Rundringning gav nedslående resultat.

H

@ Läs mer på www.foraldrakraft.se
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Vill du träffa nya vänner och ha en aktiv fritid?  
Vi har LSS-fritids för dig som är 13 år eller äldre. 

Hos oss får du uppleva och lära dig nya saker, 
samtidigt som du har roligt. Med konduktiv peda-
gogik hittar du dina egna styrkor och förbereder 
dig för att bli vuxen.

Låter det intressant? Välkommen till oss!

Din fritid – din utveckling
Nu larmar Miljöpartiet om att många 
barn och unga med funktionsnedsätt-
ning kan bli tvungna att avbryta sin re-
dan påbörjade behandling.

– Har man hittat en bra metod så ska 
man inte behöva sluta med den på grund 
av politiska upphandlingar, säger Helene 
Öberg (MP).

Kvalitetsupphandla
Den alliansledda hälso- och sjukvårds-
nämnden i Stockholm beslutade i febru-
ari kvalitetsupphandla intensivträning 
för barn och ungdomar som har rörelse-
hinder till följd av cerebral pares. 

De nuvarande behandlingsavtal som 
slutits med de privata vårdgivare som be-
driver konduktiv pedagogik upphör att 
gälla. 110 barn och ungdomar är berörda.

– Det är upprörande att alliansen inte 
har fört en dialog med de familjer som 
det berör innan man fattar ett sådant här 
beslut, säger Helene Öberg (MP).

Stig Nyman, landstingsråd i Stock-
holms läns landsting (KD), är förvånad 
över uppståndelsen.

– Det gamla avtalet har löpt ut och vi 
måste göra en ny upphandling precis 
som för 5-6 år sedan. Utförare måste läg-
ga anbud på nytt.

Litar på grupp
På frågan varför det inte kommer att stäl-
las krav på konduktiv pedagogik hos ut-
föraren, hänvisar Stig Nyman till den 
grupp inom landstingsförvaltningen 
som utsetts för att ta fram en kravspecifi-
kation.

– Det är kompetenta medarbetare in-
om hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
som gör detta. Jag litar på att de är in-
formerade om omvärldsfrågor som ex-
empelvis den pedagogiken och många 
andra.

– Det är omöjligt att spekulera i vad 
som kommer att hända. Men att öppna 
upp för andra aktörer är bra, det sker en 
ständig utveckling i samhället och på det 
viset kan man hålla sig uppdaterad om 
nya aktörer med ny kunskap, säger Stig 
Nyman. /SJ

@ Läs mer på www.foraldrakraft.se 
samt i Tema Habilitering i nästa utgåva.

Barn kan 
tvingas avbryta 
sin behandling 
om upphand-
lingen går 
igenom, varnar 
Helene Öberg 
(MP). 
Foto: Fredrik 

Hjerling

Fakta
Move & Walks 
verksamhet 
bygger på 
konduktiv 
pedagogik, 
även kallad 
Petö-metoden. 
Den skapades 
av den unger-
ska läkaren 
Andràs Petö på 
1940-talet. 
Metoden har 
anpassats till 
svensk hälso- 
och sjukvård av 
Eszter Horváth 
Tóthné, grunda-
re av Move & 
Walk. 
Grunden för 
konduktiv 
pedagogik är 
rörelse, kom-
munikation och 
kognition. Man 
menar att med 
ett förbättrat 
rörelsemönster 
öppnas möjlig-
heter för 
utveckling och 
inlärning.

varning Från
MiLjÖPArTiET

”Barn kan tvingas avbryta 
behandling”

Move & Walk Sverige AB riskerar att förlora 
Stockholms läns landstings upphandling om 
intensivträning. 

risker med upphandling
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En nationell vägledning för 
behandling av ADHD är på väg. 
Nästa år ska Socialstyrelsen ge 
besked både om läkemedelsbe-
handling och stödet i skolan, 
vården och socialtjänsten.

– En mycket viktig vägled-
ning, säger Mårten Gerle, 
medicinskt sakkunnig på 
Socialstyrelsen.

I januari drog Socialstyrelsen 
igång en grundlig genomgång av 
hur personer med ADHD 
behandlas och bemöts.

Nya riktlinjer ska ge svar på 
de frågor som ställs kring 
diagnostisering och behandling 
av ADHD och ADD.

– Det är ett område där vi 
får många frågor om vilka som 
ska utredas, om läkemedelsan-
vändningen och hur man får 
hjälpinsatser, säger Mårten 
Gerle.

Stora skillnader
Skillnaderna är troligen stora 
över landet. Detta är tydligt när 
det gäller läkemedelsbehand-
lingen. Hur stödet fungerar i 
skolan och inom socialtjänsten 
är mera osäkert.

– Där vet vi inte riktigt hur 
det ser ut idag, men det finns en 
oro för att skolor drar ned på 
insatserna för att hjälpa barn, 
säger Mårten Gerle.

När det gäller läkemedelsbe-
handlingen för personer med 
ADHD har debatten blivit allt 
hetare, mellan olika grupper 
som är för och emot.

Frågan är om Socialstyrelsens 
kommande riktlinjer (eller 
”nationella medicinska indikato-
rer” som det heter på expert-
språk) kommer att ge klara 
besked.

Kort och lång sikt
– Det gäller att väga expertkun-
skapen och erfarenheterna från 
professionen. Det finns mycket 
kunskap om effekterna av 
läkemedel på kort sikt, men vi 
måste fundera vidare på om det 
kan vara skadligt på längre sikt.

– Studier pekar på att effek-
terna av läkemedlen avtar och 
riskerna ökar med tiden. Det 
finns också grupper som helt 
ifrågasätter behandlingsformen, 
säger Mårten Gerle.

Kommer ni att välja sida i 
debatten?

– Det finns övervägande 
bevis för att läkemedel har god 
effekt på kort sikt, men vi måste 
komma fram till hur ofta det ska 
användas. 

– Det finns en diskussion om 
att barn överdiagnostiseras och 
vi måste ta ställning till om det 
är så, säger Mårten Gerle.

– Det finns övervägan-
de bevis för att läke-
medel har god effekt 
på kort sikt, men vi 
måste komma fram till 
hur ofta det ska 
användas, säger 
Mårten Gerle. 
Foto: Ann-SoFi RoSenkviSt

”En stor lättnad”

Socialstyrelsen tar 
fram riktlinjer för 
behandling av ADHD

Socialstyrelsen ska diskutera 
frågorna med experter från 
kommuner, vård och skola men 
också patienter och närstående.

– Vi ska få med alla grupperna 
i arbetet, säger Mårten Gerle.

En av de organisationer som 
kommer att vara med i diskus-
sionen är Attention, som under 
flera år har drivit på för att få 
fram nationella riktlinjer.

– Det får inte vara en slump 
vilken behandling man får. 
Vården ska ha en viss gemensam 
nivå, säger Ann-Kristin 
Sandberg, ordförande för 
Attention.

– Därför är det viktigt att man 
använder ”best practice” för att 
hela landet ska ha lika bra vård 
och stöd. Idag är skillnaderna 
jättestora både när det gäller 
väntetider, bemötande och 
behandlingar.

Hur vill ni att riktlinjerna 
ska se ut?

– Det regionala vårdprogram-
met i Stockholm kan vara en bra 
modell. Detta vårdprogram 
beskriver hur man ska utreda 
och vilket stöd man ska erbjuda, 
säger Ann-Kristin Sandberg.

Stor betydelse
När Socialstyrelsens nya vägled-
ning och medicinska indikatorer 
blir klara väntas de få stor 
betydelse, även om det bara blir 
rekommendationer.

Många är berörda. Uppskatt-
ningarna av hur många som har 
ADHD varierar, men inom 
skolan bedöms cirka fem procent 
av eleverna ha diagnosen.

– Det är en stor lättnad att en 
nationell vägledning är på gång, 
säger Ann-Kristin Sandberg, 
Attention, som länge stridit för 
en mer enhetlig behandling. /VB
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Hur din vardag än ser ut, vilka intressen du än har. Hur din vardag än ser ut, vilka intressen du än har. 
Vi gör vårt bästa för att din assistent ska passa in i ditt liv. Vi gör vårt bästa för att din assistent ska passa in i ditt liv. 
För oss är det en självklarhet.

www.a-assistans.se • Telefon: 0650 – 54 15 52www.a-assistans.se • Telefon: 0650 – 54 15 52
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Det gör min assistent också

STOCKHOLMS 
HABILITERINGSENHETER

Har du ett barn som 
 behöver lite mer?
I en lekfull och inspirerande miljö utvecklas ditt barn tillsammans 
med jämnåriga kompisar till ökad självständighet och delaktighet 
i vardagen.

Stockholms Habiliteringsenheter är en träningsintensiv verksam-
het för barn i åldern 2–6 år med motorisk funktionsnedsättning. 
Vi finns på Kungsholmen och i Skarpnäck och vänder oss till er 
som bor i Stockholms län.

Ring gärna Karin, tel. 076 825 40 27

www.stockholm.se/habiliteringsenheterna

– Min dörr är alltid öppen för de som vill prata om brister 
hos Försäkringskassan. Jag vill inget hellre än att föra 
en diskussion om hur vi kan göra saker bättre.
Det säger Dan Eliasson, ny generaldirektör för Försäk-
ringskassan, i en stor intervju med Föräldrakraft.

Dan Eliasson berättar:
)) varför Försäkringskassan så ofta har fel om föräldraansvaret.
)) varför det kommer en ny våg av assistansomprövningar under 
2012.
)) varför han anser att det är nödvändigt att räkna minuter för 
toalettbesök.
)) varför han inte är nöjd med Försäkringskassans nya bedömnings-
instrument.
)) varför inget nytt händer med vårdbidrag och handikappersätt-
ning.
)) vems fel det är att Försäkringskassan är en av Sveriges minst 
omtyckta myndigheter.

Omprövningarna av assistansersättningen får 
ökad prioritet under 2012, säger Dan Eliasson till 
Föräldrakraft. Det innebär att det kan komma en 
ny våg av neddragningar.

Intervju på www.foraldrakraft.se

Dan Eliasson 
öppnar dörren för 
handikapprörelsen
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En ny robothandske ger ökad 
styrka i svaga händer. Den 
används redan som arbets
hjälpmedel och förhopp ning
en är att den så småningom 
ska kunna förskrivas även till 
barn och ungdomar.

– För närvarande har vi ett tiotal använ
dare runt om i landet som alla har en 
försvagad kraft i ena handen. Bak
omliggande orsaker är neurologisk sjuk
dom, reumatism eller stroke. Vi planerar 
att ta fram en mindre storlek också, sä
ger Daniel Erkstam på Bioservo Tech
nologies AB. 

Företaget som ligger bakom robot
handsken heter Bioservo Technologies 
AB i Stockholm. 

Bioservo har sin bakgrund inom KTH 
och Karolinska Institutet. Företaget är 
först i världen med sin robotprodukt för 
muskelsvaga händer.

Hjälpmedel eller ej
Men han gör bedömningen att det nog 
dröjer flera år innan myndigheternas 
kvarnhjul malt klart kring frågan om ro
bothandsken kan klassas som personligt 
hjälpmedel.

– Sådant tar tid. Men helt klart finns 
det ett stort behov. Andra hjälpmedel er
sätter en förlorad förmåga, medan vår 
produkt förstärker den. Ungefär som 
glasögon och hörapparater. 

Daniel Erkstam fortsätter med att be
rätta att kraftförstärkande hjälpmedel 
länge har funnits inom science fiction. 

– Den mest kända filmen där ett så
dant förekommer, är kanske G.I. Joe: The 
rise of the cobra från 2009. 

Handsken tillför extra kraft i finger
greppet i proportion till hur mycket an
vändaren själv lägger till. 

Liknande robotbyxa
En liknande teknik har använts i Japan 
och USA till att ta fram ”robotbyxan”. 
Amerikanska Ekso Bionics baserar sina 
bärbara robotbyxor på tio års forskning 
inom amerikanska försvaret. Nu är det 
enligt Daniel Erkstam främst personer 

med rörelsehinder som drar nytta av inn
ovationen. Den japanska motsvarigheten 
heter HAL Robot suit från Cyberdyne. 

2009 beviljades Bioservo villkorslån 
från Hjälpmedelsinstitutet för produk
tionsanpassning av ”Servohandsken”. 
Den 13 februari i år vann man dessutom 
innovationspriset Robotdalen Inno va
tion Award 2012. 

Nu satsar företaget på att åka runt och 
visa upp robothandsken för landets alla 
hjälpmedelscentraler. /SJ

Läs mer på www.bioservo.com

Robothandsken – svensk produkt 
som hämtad från science fiction

Robothandsken – en svensk världsnyhet – är ännu inte klassad som personligt 
hjälpmedel, men används redan av ett tiotal personer runt om i landet.

”Andra hjälpmedel 
ersätter en förlorad 
förmåga, medan 
vår produkt för 
stärker den.”

Vi vet att personer med funktionsnedsättning 
kan delta i arbetslivet med rätt stöd!

Stockholm       
Skåne                
Uppsala            
Västerås           

www.misa.se   

08 - 580 813 40
040 - 43 16 29
018 - 12 74 30
021 - 444 03 01
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För ditt oberoende.
Vi anpassar bilen efter livsstil och behov – utan att 
äventyra säkerheten.

0302 - 254 00    www.autoadapt.se

1976
ISO/IEC 17025

Datorspel och 
sociala medier het 
fråga för barnläkare

Är det bara fördelar med att barn använ-
der dator allt tidigare? Sociala medier och 
de senaste forskningsrönen om dataspel 
står i fokus när landets barnläkare och 
barnsjuksköterskor samlas för sin årliga 
konferens Barnveckan.

I år äger Barnveckan rum i Borås och 
arrangörer är Barn- och ungdomsmedi-
cin inom Västra Götalandsregionen till-
sammans med Barnläkarföreningen och 
Riksföreningen för Barnsjuksköterskor.

Björn Wettergren, verksamhetschef 
för barn och ungdomsmedicin inom pri-
märvården i södra Bohuslän, menar att 
den tekniska utvecklingen bidragit till 
helt nya dimensioner inom läkaryrket.

– Barn börjar använda datorer väldigt 
tidigt och det är jättespännande att se hur 
hjärnan över tid kommer att utvecklas av 
det. Kommer det till exempel att leda till 
att barn lär sig att läsa allt tidigare?

Han tycker att det är viktigt att man 
som barnläkare har en bred förståelse för 
området och vilka konsekvenserna kan 
bli för barn och ungdomar.

– Det forskas mycket på de sociala me-
dierna och vårt fokus måste ligga på om 
barnet är betjänt av den här utvecklingen 
eller ej. I grunden är det en enormt posi-
tiv utveckling men det är viktigt att po-
ängtera att man måste göra regelbundna 
utvärderingar. /SJ

Björn Wetter gren

Kan barn lära sig läsa snabbare genom att flitigt 
använda datorer redan tidigt? Det är en av de 
frågor som tas upp på Barnveckan.

En vecka 
för barn
Barnveckan har 
blivit ett populärt 
forum för att ta del 
av de senaste 
forskningsresulta-
ten och delta i 
minikurser och 
workshops.
Barnveckan 
arrangeras 23-27 
april 2012 i Borås. 
Mer information 
finns på www.
barnveckan.se
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Så gick Richard Bergfors från jätteblyg 
tonåring till internationellt hyllad företagsledare.

ichard Bergfors är en av Sveriges främsta 
företagsledare när det gäller rekrytering 
och mångfald. På kort tid har han rekry-
terat mer än 150 personer med funk-
tionsnedsättningar. 

– Man måste tro på sig själv och sätta 
upp egna mål, är rådet Richard ger till al-
la unga som ännu inte lyckats ta sig in på 
arbetsmarknaden.

Han basar över mer än 3 000 anställda 
inom Max Hamburgerrestau ran ger. En 
tuff uppgift i en bransch med små margi-
naler och stenhård konkurrens. Han äls-
kar sitt jobb och alla dess utmaningar. 
Men Richard har själv inte haft det så lätt 
i skola och arbetsliv.

– Under hela min uppväxt var jag väl-
digt blyg. Jag har varit tvungen att jobba 
hårt med min blyghet, och gör det fortfa-
rande. Jag har tvingats hålla föredrag för 
hundratals och tusentals personer, fastän 
jag har trott att jag skulle dö av skräck. 
Det är fortfarande inte roligt, men jag har 
lärt mig att hantera det.

Sök glöden
Hans råd till unga med funktionsned-
sättningar är att ”hitta sin inre glöd”.

– Allt börjar och slutar med den egna 
hjärnan. Man måste tvinga sig att sätta 
upp små, små mål och tänka positivt. Så 
gör jag själv varje dag. Ibland måste jag 
tvinga mig själv att göra något obehag-
ligt. När jag väl har gjort det får jag en 
enorm ”boost”.

– Man måste övertyga sig själv om att 

man kommer att lyckas. Allt handlar om 
den mentala inställningen. 

Hur gör du själv i praktiken?
– Jag skriver upp mina mål på små gu-

la post it-lappar och behåller dem tills jag 
genomfört målen. Jag tittar på lapparna 
varje dag. Och jag intalar mig att jag 
kommer att uppnå målen.

Det var så Richard Bergfors själv tog 
itu med sin blygsel. Han satte upp delmål 
som han tvingade sig att genomföra.

– Sedan hittade jag en trygghet.
Tack vare denna mentala träning för-

vandlades han från plågsamt blyg tonår-
ing till internationellt känd entreprenör. 

– Jag har mest jobbat på egen hand 
med detta, men det är klart att jag fått 
mycket idéer från olika föreläsningar och 
kurser genom åren. 

– Oavsett om man ska bestiga berg el-
ler tala inför en grupp behöver man ha en 
mental träning i botten. Man måste ha 
mål, se sig själv lyckas, träna och träna.

Utåtriktad bror
Varför är du så blyg, tror du?

– Det vet jag inte. Jag har varit det sen 
jag var liten och känner fortfarande av det. 
Samtidigt är min bror Christoffer extremt 
utåtriktad och social. Jämfört med honom 
är jag tillbakalutad och eftertänksam.

Skillnaden mellan brödernas sätt att 
vara är ingen nackdel. 

– Jag är vd och han är vice vd men vi 
ser det som att vi driver företaget tillsam-
mans.

Vid 14 års ålder kunde blygheten vara 
extra jobbig för Richard. Han undvek si-
tuationer som skrämde honom och hade 
ofta en klump i magen. 

– Men redan då kände jag att jag måd-
de bättre om jag lyckades genomföra sa-
ker som var obehagliga.

Vad blev vändpunkten?
– Det var när jag flyttade hemifrån i 

15-årsåldern för att gå på internatskola. 
Sedan dess har jag bott själv och flyttat 
runt mycket. När jag lämnade tryggheten 
hemma blev jag mer kontaktsökande. 
Det gav mig styrka och lärde mig mycket.

– Det är så lätt att man hamnar i ett 
fack, att man förväntas vara på ett visst 
sätt. Men om man kommer till nya plat-
ser får man chansen att välja att vara en 
helt annan person, säger Richard.

På samma sätt kan ett arbete vara en 
viktig hjälp för att bekämpa sin blygsel.

– Det är mycket lättare att träna bort 
blyghet om man har en arbetsroll. Det är 
tyngre i privata situationer. Om man ska 
spela en roll, till exempel som service-
minded restauranganställd, blir det enk-
lare.

Utanför Sverige
Max-restaurangerna växer så det knakar. 
På tio år har verksamheten fyrdubblats. En 
internationell expansion har påbörjats 
med ett par restauranger i Norge. Richard 
Bergfors gissar att den utländska delen 
kommer att växa snabbast framöver. Om 
tio år kan Max vara lika stort utomlands 
som i Sverige. Och i så fall har kedjan minst 
fördubblats igen. I år har försäljningen fått 
en rivstart tack vare sänkningen av restau-
rangmomsen. Ökningen ligger på runt 10 
procent, vilket resulterar i många nya jobb. 
Siffrorna imponerar, men samtidigt beto-
nar Richard att räkneexercisen inte betyder 
så mycket i ett familjeföretag som Max.

– Vi är inte så konkreta när det gäller 
målen för hur mycket vi ska växa. Andra 
faktorer är viktigare, säger Richard.

Till exempel att personalstyrkan ska 
spegla mångfalden i befolkningen. Det 
betyder att Max ska ha minst 250 anställ-
da som har funktionsnedsättningar.

– Det målet passerar vi i år. Och vi har 
ett nytt avtal med Samhall om att rekryte-
ra ytterligare 300 personer. 

Mångfaldsfrågorna ligger i familjens 
DNA, berättar Richard. 

– Ända sedan starten 1968 har vårt fa-
miljeföretag drivit affärer lite annorlunda. 
Det har varit andra värderingar än vinst 
som varit drivkraften. Vi har gjort våra eg-
na planer för jämställdhet och mångfald. 
Visst har vi fått inspiration från olika håll 
men i grund och botten har vi jobbat med 
våra egna idéer och verktyg. 

Övervinner  
blygseln

rÖSter om Vägen till aRBete

r
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”Det är mycket 
lättare att träna 
bort blyghet om 
man har en ar-
betsroll. Om man 
till exempel ska 
spela en roll som 
serviceminded 
restaurangan-
ställd, blir det 
enklare.”

– Vi tycker det är bättre att det kommer 
inifrån, säger Richard.

Yngre än Max
Max grundades sju år innan Richard själv 
såg dagens ljus. Det var pappa Curt och 
mamma Britta som drog igång. Curt är 
idag styrelseordförande (och har själv en 
funktionsnedsättning, på grund av en 
dykolycka för 25 år sedan).

– Jag började jobba i restaurangerna 
när jag var tio, elva år. 

Det som driver företaget att expande
ra är att jobbet är så kul och utvecklande 
på många olika plan, hävdar Richard. 

– Varje ny restaurang är som en baby, 
som tar flera år att föda och sedan måste 
tas väl om hand. Det är också otroligt kul 
att se medarbetare växa. Alla i ledningen 
har börjat i kassan. 

Hur får man då jobb hos Max om man 
har en funktionsnedsättning?

– Antingen får man det via Samhall, 
Arbetsförmedlingen eller vår webb. Sam
halls matchning är värdefull men vi 
direkt anställer också. Vi bedömer alla på 
samma sätt. Vilken attityd har de, kommer 
de att trivas och älskar de att ge service? Vi 
har ett utbildningsprogram men det är 
svårt att lära sig den rätta servicekänslan.

Bilden att dessa medarbetare ofta har 
lönebidrag stämmer inte. 

– Ofta är det lönebidrag endast under 
en period. Annars har man samma lön 
även om man har en funktionsnedsätt
ning. Vi gör inte detta för att tjäna pengar 
på sänkta löner. Tvärtom är personer 
med funktionsnedsättningar ofta mycket 
duktiga.

Men många företagare säger ju att 
konkurrensen är så hård att alla an-
ställda måste prestera fullt?

– Ja, konkurrensen är stenhård och 
varenda öre räknas. Men vi tror så starkt 
på mångfald. Många är fantastiska med
arbetare och brinner för sina jobb. Vi ser 
på individen – han eller hon är bra på en 
del saker men inte andra, sedan skräd
darsyr vi jobbet.

Framgångarna värmer och sporrar. 
Richard Bergfors gläds med de nya med
arbetare som snabbt växer som personer 
när de äntligen får ett riktigt jobb. 

– Jag har sett hur deras självkänsla för
ändrats och vad det betytt för deras liv. 
Jag känner inte alla men jag är själv ute 
och jobbar i kök och kassa varje vecka.

Vilka råd har du till arbetsgivare?
– Det viktigaste är att bestämma sig 

för att göra något och våga testa! Vi är 
väldigt actionorienterade och fel som 
uppstår rättar vi till efterhand. Vänta inte 
på att någon annan ska hjälpa till.

– Ha kul! Om man har passion blir det 
ofta bra resultat. Själv har jag fått det via 
min familj. Men man måste inte ha pas
sionen från början – när man ser för
vandlingen så börjar man ofta brinna för 
det, säger Richard Bergfors.  +

Richard Bergfors är en av Sveriges 
viktigaste entreprenörer och har 
hyllats internationellt för sitt 
mångfaldsarbete. 
Samtidigt har han lidit svårt av en 
mycket jobbig blygsel.
– Jag undvek många situationer 
och gick ofta med en klump i 
magen, berättar han.

På följande sidor: 11 röster 
om Vägen till arbete.
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Hur går 
det med 
de nya 
jobben?

För snart ett år sedan togs 
nya tag i Almedalen för att 
öppna arbetsmarknaden för 
personer med funktionsned-
sättningar.

Politiker, myndigheter, 
arbetsgivare, fack och 
organisationer antog olika 
utmaningar för att förbättra 
utsikterna till jobb.

I sommar samlas aktörer-
na på nytt i Almedalen för ett 
uppföljningsseminarium om 

”Vägen till arbete” anordnat 
av Föräldrakraft.

Redan nu har vi intervjuat 
talarna om hur långt man 

kommit. På följande sidor 
kan du läsa hur satsningarna 
har gått och vad som är 
viktigast nu.

16 FÖRÄLDRAKRAFT # 4, 2011

De utlovar en 

ny
arbetsmarknad
– men räcker de nya tagen?

Toppmöte i 
Almedalen. 
För äldra 
krafts se
minarium 
om jobb 
präglades  
av viljan att 
skapa en 
ny arbets
marknad.
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et blev ingen pajkastning 
utan många var självkri
tiska och lovade nya tag. 
Det blev mycket erfaren
hetsutbyte och lärorikt 
diskuterande. Under se

minariet ”Vägen till arbete” togs flera nya 
steg mot en ny arbetsmarknad.

Ett av förslagen kom från Jan Grön
lund, direktör för Hjälpmedels institutet: 
Tillsätt en förhandlare som ser till att ar
betsmarknadens parter och regeringen 
enas om hur man gemensamt tar ansvar 
för att anställa många fler personer med 
funktionsnedsättningar.

Förslaget fick positiva reaktioner. Ar

bets marknadsministern Hillevi Eng
ström lyssnade uppmärksamt.

– Vi har diskussioner med arbetsmark
nadens parter på tjänstemannanivå och 
detta är en intressant fråga att lyfta när vi 
träffas i höst. Det måste finnas en vilja 
från alla inblandade och det finns det nu, 
sa Hillevi Engström.

Text: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se

Början på en tradition? Flera av talarna och debattörerna på seminariet ”Vägen till arbete” i 
Almedalen uttryckte en önskan om att återses i Almedalen nästa år för en uppföljning. På bilden ser du: 1. Stefan Jansson, 
Frösunda, 2. Mikael Klein, Handikappförbunden, 3. Wanja Lundby-Wedin, LO, 4. Samuel Löfgren, Furuboda, 5. Ylva 
Johansson, Socialdemokraterna, 6. Stefan Lahti, Misa, 7. Anders Tegnell, Socialstyrelsen, 8. Jan Grönlund, 
Hjälpmedelsinstitutet, 9. Emma Lyrdal, Bräcke diakoni, 10. Henrietta Stein, Arbetsförmedlingen, 11. Stig Orustfjord, 
Försäkringskassan, 12. Hanna Kollberg, Bräcke diakoni, 13. Hillevi Engström, arbetsmarknadsmi-
nister, 14. Göran Fredriksson, Frösunda, och 15. Ingela Gardner 
Sundström, SKL. Talade på seminariet gjorde även: Li Jansson, 
Svenskt Näringsliv, Elisabeth Sandlund, moderator, Pär Larshans, 
Max Hamburger restauranger, Carin Götblad, länspolismästare 
och Peter Molin, länsstyrelsen. Foto: Linnea Bengtsson
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”Vi vill skapa 
en påse pengar 
för alla stöd”

sätt. Alla övriga 
bilder finns på 
sista sidan i do-
kumentet]

Ylva Johansson, 
Socialdemokraterna

1 Det är frustrerande att 
vara i opposition och inte 

ha möjlighet att genomföra 
sina politiska förslag. Vi 
fortsätter driva förslaget om 
ett Kraftsam. Vi vill slå 
samman resurser från Arbets-
förmedlin gen och 
Försäkringskassan så att 
personer som behöver extra 
mycket stöd och hjälp kan få 
kvalificerat och individuellt 
utformat stöd. Individen ska 
själv ansöka om att få tillhöra 
Kraftsam. Bara de som har 
stora eller komplexa behov 
som inte kan tillgodoses inom 
den reguljära arbetsmarknads-
politiken ska beviljas stödet. 
Den som antas ska omedelbart 
få en kvalificerad personlig 
handläggare som tillsammans 
med den enskilde utarbetar en 
individanpassad insatsplan. På 
så sätt är det möjligt att skapa 
”en påse pengar” för att 
finansiera utbildning, anpass-

ning, handledning och andra 
insatser som behövs.

Vi vill att handläggare på 
arbetsförmedlingen ska få 
specialkompetens så att de 
kan arbeta extra målmedvetet 
gentemot arbetsgivare för att 
”sälja in” den arbetssökande.

Det är också viktigt att 
göra en särskild satsning för 
unga med funktionsnedsätt-
ning. Vi föreslår en särskild 
ungdomssatsning med 
utbildningsanställningar 
inom Samhall. 

2 Jag reser mycket och ser 
både negativa och 

positiva exempel. Unga som 
hänvisas till aktivitetsstöd har 
ökat dramatiskt och där syns 
ingen ljusning. Det är ett 
förfärligt slöseri med unga 
människors resurser och vilja 
att bidra i samhället.

Samtidigt finns kommuner 
som gör ett bra arbete med 
ungdomar som har olika 
typer av funktionsnedsätt-
ning genom att anställa dem i 
verksamheter som ger rätt 
förutsättningar och utveck-
ling för individen. Många 
privata företag ser positivt på 
att anställa personer med 
funktionsnedsättning och sät-
ter individens kompetens och 
förmåga i centrum.

3 Samlade resurser i ett 
Kraftsam är helt centralt 

liksom att även samla kom-

munens resurser med de 
statliga. Vi vill även skapa 
1400 platser inom offentligt 
skyddat arbete för personer 
med psykiska funktionsned-
sättningar och nya plusjobb. 

Det är viktigt att bättre ta 
till vara den kompetens som 
finns inom handikappför-
bunden. Där finns många 
kunniga eldsjälar. 

Det är också viktigt att 
staten sätter press på myndig-
hetschefer så att de, liksom 
Stockholmspolisen under 
ledning av Carin Götblad, kan 
peka med hela handen och 
förändra attityder och resultat. 

”Fler har fått 
jobb trots 
nedgången”

Henrietta Stein, 
Arbetsförmedlingen, 
chef avdelningen 
Rehabilitering till arbete 

1 Arbetsförmedlingen har 
verkat för att fler personer 

med funktionsnedsättning ska 
inkluderas på arbetsmarkna-
den, dels genom att lyfta 

frågan i den interna dialogen 
på alla nivåer, dels genom 
ökade kontakter med arbetsgi-
vare. I våra egna rekryteringar 
har vi förtydligat att vi har 
möjlighet att anpassa arbetssi-
tuationen. Fler personer ska 
känna sig manade att söka sig 
till oss, även om de har en 
funktionsnedsättning. 

2 Trots att konjunkturen 
svängde nedåt efter 

sommaren har fler personer 
med nedsatt arbetsförmåga på 
grund av funktionsnedsätt-
ning fått arbete jämfört med 
året före. Fler har också fått 
arbetshjälpmedel, stöd till 
personligt biträde samt 
tillgång till Supported em-
ploymentmetodiken i sam-
band med anställning (SIUS).

Arbetsförmedlingen har 
genomfört kampanjen ”Se 
kraften” för att uppmärksam-
ma vilka insatser som finns 
för anställning av personer 
med funktionsnedsättning. 
Kampanjen har fått mycket 
positiv respons.  

3 Att fortsätta det långsik-
tiga arbetet med funk-

tionshinderspolitiken för 
2011–2016 och att lyfta in de 
positiva erfarenheterna från 
Se kraften. För Arbets förmed-
lingens del handlar det om att 
internt driva frågan och följa 
utvecklingen av de delmål vi 
själva satt upp. Ett delmål är 

RÖSTER OM VÄGEN TILL ARBETE

Våra tre frågor:
1. Hur har det gått med 
den utmaning som antogs 
vid seminariet 2011?
2. Vilka satsningar är du 
allmänt sett mest nöjd 
med sedan seminariet 
2011?
3. Vad är viktigast att göra 
nu för att öka möjligheter-
na till arbete för personer 
med funktionsnedsätt-
ningar? 

Föräldrakrafts 
sommarnummer 2011.
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Paletten Midi, 
elektriskt höj- och 
sänkbara arbetsbord.

Elit Mini är ett elektriskt  
höj- och sänkbart med  
vinklingsbar arbetsskiva.

Elit Duo, elektriskt höj- och 
sänkbart arbetsbord med 
elektriskt vinklad arbetsskiva.

Arbetsbord till såväl stora som små.

att andelen personer med 
funktionsnedsättning som får 
ett arbete ska öka för varje år. 
Vi ska snabbare identifiera 
personer med funktionsned-
sättning så att rätt insatser 
erbjuds tidigare. 

Arbetsförmedlingen 
hoppas också på att den 
statliga utredningen FunkA, 
som arbetar med de insatser 
som är avsedda för personer 
med funktionsnedsättning, 
lägger förslag som gör det 
enklare för framför allt 
arbetsgivare att överblicka 
stöden. Arbetsför med lingen 
utökar samarbetet med fler 
arbetsgivare för att få dem att 
se vilka vinster de kan göra om 
de väljer att anställa personer 
med funktionsnedsättning.

 

”Frågan har 
kommit högt på 
dagordningen”

Ingela Gardner 
Sundström, SKL, Sveriges 
kommuner och landsting

1 En skrift tas fram för att 
belysa hur man arbetar 

med att skapa arbetstillfällen 
för människor med funk-
tionsnedsättning inom 

kommuner och landsting. 
Avsikten är att stimulera till 
aktiviteter utifrån arbetsgi-
varperspektivet. Skriften 
lanseras i maj.

2 Tillsammans med 
Arbetsgivarverket, 

Arbetsförmedlingen och 
Handisam arrangerar SKL 
med start den 14 maj fem 
regionala konferenser på 
temat funktionsnedsättning 
och arbete i offentlig sektor. 

Jag är mycket nöjd med att 
frågan har kommit så högt på 
dagordningen och att också 
regeringen har ett konkret 
engagemang i dessa frågor. 
Efter konferenserna tror jag att 
vi kan börja avläsa konkreta 
effekter ute i kommunerna 
och landstingen.

3 Förbättra samarbetet 
mellan arbetsförmed-

lingen och kommunerna 
kring de ungdomar som kan 
bli aktuella för aktivitetser-
sättning. Förhoppningen är 
att Arbetsförmedlingen kan 
komma in i gymnasiesärsko-
lan tidigare och vägleda innan 
beslut om aktivitetsersättning 
blir aktuellt. 

Det finns också elever i den 
vanliga gymnasieskolan som 
kanske inte identifierar sig 
som funktionsnedsatta även 
om arbetsmarknaden skulle 
bedöma dem så. Här behöver 
vi noga tänka igenom hur vi 
ska kunna möta dessa elevers 

behov. En idé är att Arbets-
förmedlingen bistår kommu-
ner i arbetet med kommunala 
feriejobb när de riktas till 
unga med funktionsnedsätt-
ning.

”Bättre före-
tagsklimat kan 
skapa 275 000 
jobb”

Li Jansson, Svenskt 
Näringsliv, nationalekonom

1 Jag har skrivit en bok 
med fokus på grupper 

utanför arbetsmarknaden och 
ska ha ett antal regionala 
seminarier kring detta under 
våren. Handikappoli tiken har 
blivit perifert behandlad och 
jag vill få ihop den med 
näringspolitiken. Ett bättre 
lokalt företagsklimat kan 
skapa 275 000 nya jobb för de 
grupper som står långt från 
arbetsmarknaden.

3 Vi måste diskutera 
flöde na så att människor 

inte fastnar i rundgång mellan 
åtgärderna. Vi måste bli bättre 
på att utvärdera om insatserna 
leder till arbete och försörj-
ning. Det saknas otroligt 

Kampanjen har bestått av många 
olika delar och inslag i media, i form 
av annonser webb- och tv-filmer, 
radioinslag och ett magasin. Under 
senhösten fick 130 000 arbetsgivare 
ett brev där Arbetsförmedlingens 
generaldirektör uppmanar arbetsgi-
varna att anställa. 

”Trots att 
konjunkturen 
svängde 
nedåt efter 
sommaren har 
fl er personer 
med funktions-
nedsättning 
fått arbete 
jämfört med 
året före. 

FK_1202_s18-23_almedalsenkat_v05.indd   21 2012-02-28   14:18



22 FÖRÄLDRAKRAFT # 2, 2012

Vi hjälper er hela vägen från ansökan 
till beslut om personlig assistans

JP KonsultTel: 08-462 65 60, Mobil: 070-754 64 44
E-post: kim.lundgren@jpinfonet.se

www.jpkonsulter.se

mycket kunskap om hur väl 
handikappolitiken uppfyller 
målen. Vi behöver få igång ett 
jobbskapande genom bland 
annat regelförenklingar och 
översyn av skattebörda och 
hjälpmedelssystem.

”Vi prioriterar 
unga med 
aktivitets-
ersättning”

Therese Karlberg, 
Försäkringskassan.
Verksamhetsområdeschef 
för funktionshinder, sjuk- 
och aktivitetsersättning 

1 Arbetet med att hjälpa 
fler unga med aktivitets-

ersättning till arbete pågår för 
fullt, bland annat genom att 
vi har ett förstärkt samarbete 
mellan Arbets förmedlingen 
och Försäk rings kassan. 
Utveckling av samarbetet just 
för unga med aktivitetsersätt-
ning är prioriterat. Vi håller 
också på att intensifiera 
samverkan med andra aktörer 
som är viktiga för att vi ska 
kunna uppnå målet.

2 Att Försäkringskassan 
har gjort en inventering 

av lokaler utifrån tillgänglig-
het med gott resultat. Vi har 
antagit en verksamhetsstrate-
gi, avseende funktionshinder, 
med ett helhetsperspektiv. 
Unga vuxna och arbetslinjen 
uppmärsammas särskilt.

Försäkringskassan har 
påbörjat en inventering av 
våra partners, vilka externa 
kontaktytor ska vi ha för att 
underlätta för våra kunder?

Försäkringskassan har 
intensifierat samarbetet med 
brukarorganisationen med ett 
speciellt fokus på assistanser-
sättningen för att skapa en 
ännu bättre dialog.

3 Se till att alla bra projekt 
som pågår blir genom-

förda och förankras i den 
ordinarie verksamheten. Vi 
ska säkerställa att vi gjort allt 
som finns i vår makt för att 

bidra till att personer med 
funktionsnedsättning 
kommer ut i arbete.

Det är viktigt att det finns 
en arbetsmarknad som tar 
emot personer med funk-
tionsnedsättning. Alla 
behöver bidra till att se 
kraften i personen istället för 
hindren.

”Tyvärr har det 
hänt för lite”

Jan Grönlund, Hjälpme-
dels  institutet, direktör

1 Det har hänt för lite för 
att människor med 

funktions nedsättning ska få 
fotfäste på arbetsmarknaden. 
Utvecklingen går nog tyvärr 
åt fel håll.
 

2 För Hjälpmedelsinsti tu-
tets del är jag mycket nöjd 

med att samarbetet mellan oss 
och Arbetsförm ed lingen har 
intensifierats. Vi har kunskap 
som de har nytta av.

3 Bra och moderna 
arbetsmarknadspolitiska 

stöd. Jag hoppas mycket på 
den utredning som Christina 
Husmark-Persson leder.

”Lönebidragen 
måste höjas”

Wanja Lundby-Wedin, LO

1 Det är positivt att det 
finns ambitioner men vi 

har inte ännu sett någon 
påtaglig effekt av det. 

3 Det är viktigt för alla 
arbetslösa med tidiga 

insatser efter var och ens 
behov. För att hitta rätt arbete 
och förebygga långa arbets-
löshetsperioder tror vi att ett 
individuellt bemötande är 
nyckeln, tillsammans med att 

se till möjligheterna. Alltså 
likabehandling efter kompe-
tens. 

För att hitta sådana 
arbetsplatser är det viktigt att 
inte skriva att arbetsgivarna 
ska anställa funktionsnedsatta. 
Det är bättre att föra fram 
något med innebörden att 
funktionsnedsättning inte får 
vara ett hinder för anställning. 

Även arbetsgivarna 
behö ver stöd för att förbereda 
sig. Det gäller både nyanställ-
ningar och för att ta emot 
anställda som återgår i arbete 
efter sjukdom eller skada. 

Subventionsnivån i 
lönebidragsanställningarna 
måste höjas! Vi är övertygade 
om att det skulle leda till att 
fler lönebidragsanställningar 
blir verklighet. Subven tions-
nivån har legat still sedan 
2007 och kraftigt halkat efter 
lönelägena i svensk ekonomi. 

Hanteringen av hjälpmedel 
behöver också ses över. Vi 
anser även att ett tilläggsdirek-
tiv om detta omgående ska 
läggas till FunkA-utredningen.

”Funka-utred-
ningen måste 
leda till refor-
mer”

Mikael Klein, 
Handikappförbunden,
chef Intressepolitik

 

1 Sisådär. Vi jobbar hela 
tiden med att bli bättre på 

att kanalisera våra förbunds 
erfarenheter i en konstruktiv 
dialog med regeringen och 
olika myndigheter. Ofta 
upplever vi att vi kommer in 
för sent i olika processer, där vi 
hade kunnat göra mer nytta 
om vi hade varit involverade 
tidigare.

2 Mest betydelsefullt är nog 
vår rapport, till den 

parlamentariska socialförsäk-
ringsutredningen, om hur 
dagens socialförsäkringar 
fungerar för personer med 
funktionsnedsättningar och 
hur framtidens system måste 

se ut för att fler ska kunna 
jobba 100 procent av sin egen 
förmåga. 

3 Det är viktigt att den 
pågående FunkA-

utredningen leder till refor-
mer av arbetsmarknadspoliti-
ken för att ge bättre stöd till 
personer med nedsatt 
arbetsförmåga att få och 
behålla ett jobb, men också 
att arbetsgivare får rätt typ av 
stöd för att våga anställa.

På lång sikt är det viktigt 
att vi idag får en diskrimine-
ringslagstiftning som förbju-
der bristande tillgänglighet 
för att skolan och arbetslivet 
bättre kan utvecklas mot att 
bli mer inkluderande.

”Det behöver 
bli lättare för 
arbetsgivare”

Emma Lyrdal (bilden) och 
Hanna Kollberg,
Bräcke Diakoni

1 Det har gått ett steg åt 
rätt håll, då vårt arbete 

har resulterat i en ny pro-
jektansökan med 
Arbetsförmed lingen och 
Försäkringsk assan. Vår 
förhoppning är att vi 
tillsammans kan göra en 
satsning på arbete för unga 
personer med rörelsehinder 
och aktivitetsersättning. 

2 Det är bra att regeringen 
ser över de arbetsmark-

nadspolitiska insatserna 
genom FunkA-utredningen. 
Det behöver bli tydligare och 
enklare för arbetsgivare.
Att vi har en aktiv arbetsmark-
nadsminister som fokuserar 
på och prioriterar dessa 
viktiga frågor ger också hopp.

3 Offentliga arbetsgivare 
såväl som privata 

behöver kunskap om att det 
inte behöver vara så krångligt 
att anställa en person med en 
funktionsnedsättning. Det 
finns stöd att få för den som 
önskar. Vi ser i vårt arbete att 

RÖSTER OM VÄGEN TILL ARBETE
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praktik öppnar vägar och 
stärker många ungdomar att i 
framtiden hitta en väg till 
arbete.

”Anställningar 
behöver ett 
fortsatt stöd”

Stefan Lahti,
vd för Misa

1 Vi klarade vår utmaning 
att stödja minst 40 

per soner från daglig verk-
samhet till anställning på 
den öppna arbetsmarkna-
den! Vi nådde faktiskt 44 
personer! Vi har uppnått ett 
läge där 7–10 procent av våra 
deltagare årligen kommer till 
anställning. 

2 Inom Misa har vi fortsatt 
med evidensbaserade 

metoder. Vi har utvecklat vårt 
arbete med IPS, Individual 
Placement & Support, som är 
en vidareutveckling av 
Supported Employment. Det 
är glädjande att Socialstyrels-
en önskar att fler verksamhe-
ter använder Supported 
Employ ment och IPS och ger 
ut projektmedel för att 
utveckla dessa.

3 Få till former för långsik-
tigt stöd för personer som 

fått anställning. Stöd former 
som personligt biträde. 
Förståelsen i samhället bör 
öka om att anställningar 
behöver ett fortsatt stöd.

Våra politiker måste få 
fram lösningar som gör att 
personer med olika typer av 
bidrag törs prova på jobb. De 
får inte fastna i ett bidragsbe-
roende för att de inte törs 
prova på av rädsla för svårig-
heter att få tillbaka bidraget 
om jobbet inte skulle fungera.

”Arbetar för 
fullt”

Erik Lindell, Föreningen 
Furuboda

1 Vi har inlett ett samarbete 
med Region Skåne för att 

hjälpa dem bli bättre på att 
rekrytera personer med 
psykisk funktionsnedsättning.  

Projekt SIA, Stegen i 
arbetslivet, har gått in i sitt 
tredje och sista år. Arbetet 
med att överföra alla styrkor 
från SIA in i vår ordinarie 
organisation pågår för fullt. 

Vi arbetar med samarbe-
ten mellan skola och arbetsliv 
och att utveckla arbetssätt 
inom Supported Education.

3 Fortsätta med att konkret 
stötta enskilda individer 

ute i arbetslivet och arbeta 
med attityd- och strukturpå-
verkan för att sänka trösklar 
för etableringen på arbets-
marknaden för unga med 
funktionsnedsättning. +

”Vi ska säkerställa 
att vi gjort allt 
som fi nns i vår 
makt för att bidra 
till att personer 
med funktions-
nedsättning kom-
mer ut i arbete.
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runo Cabrera Jo han nis
son föddes den 23 mars 
2009. När han var tre 
månader upptäcktes en 
stor hjärntumör men ef
ter upprepade behand

lingar verkade allt vara på rätt väg. En ru
tinoperation vid ett stopp i shunten för
ändrade allt. 

Bruno vaknade inte, och en allvarlig 
syrebrist konstaterades. I januari 2011 
flyttade familjen in på Lilla Erstagården 
och väntade på det som alla fasade för. 

Men Bruno överraskade alla. Han blev 
starkare och starkare, och under hösten 
var han så stabil, att mamma Josefine i 
tankarna började planera något som hon 
aldrig kunnat tro, att Bruno skulle få flyt
ta hem. Tankarna på att det faktiskt skulle 
vara möjligt började gro hos henne i no
vember. 

Tankar
November, ja. Det var så där kyligt, näs
tan rått i luften. I äppelträden utanför 
Lilla Erstagården hängde en och annan 
skrumpen frukt. Tillsammans med några 
spröda, tillknycklade löv kämpade de sig 
envist kvar vid sina grenar i väntan på att 
en vindpust skulle befria dem för alltid. 

Bruno däremot höll fast vid sin sköra 
tråd. Stenhårt. Han var till och med star
kare än på mycket länge. Mamma Jose
fine beskrev det som att han var likadan 
nästa dag och nästa och nästa. Stabil helt 
enkelt. Två månader tidigare hade han 
haft några väldigt jobbiga dygn, när han 
inte kunde få ro eller sova, trots alla med
iciner. 

Familjen trodde att de skulle förlora 
honom den gången. Men nu var han så 
stark att det blev aktuellt att tänka på 
framtiden. Han kunde börja göra saker, 
som att gå ut och ta promenader med 
mamma eller pappa, eller åka hem några 
timmar.

Storasyster Freja fick flytta hem, och 
mamma och pappa turades om att vara 
med henne och Bruno. Pappa Temo var 
hemma med Freja under veckan, fram till 
torsdag kväll, och så var mamma Josefine 
hemma med henne till och med söndag 
eftermiddag, då föräldrarna byttes av 
igen. Mamma Josefine berättade att hon 
såg en förändring hos Freja.

– Freja mår mycket bättre nu. Hon kan 
ta hem kompisar, och leva lite som andra 
barn i sin ålder. Dessutom får personalen 
på förskolan handledning av en specialpe
dagog, för att bättre kunna stötta Freja.

Inne i Josefines huvud växte tanken 
om att även Bruno skulle få flytta hem. 
Men hur? Det skulle behövas månader av 
planering för att få personliga assistenter, 
hemsjukvård och hjälpmedel på plats. 
Men visst var det möjligt? 

Nytt rum
Bruno bodde kvar på Lilla Ersta, men fick 
byta till ett annat, lite mindre rum, med 
uteplats och badkar. Dessutom låg det 
mitt emot köket, så Bruno kunde vila i sin 
säng med öppen dörr, medan mamma el
ler pappa höll ett vakande öga på avstånd. 

Bruno – pojken  
som överraskade  
in i det sista
Den lilla pojken med mörkt 
lockigt hår och kluckande skratt 
hade överraskat alla. Efter ett 
år på Lilla Erstagården var han 
så stark och stabil att han inte 
längre behövde vård i livets 
slutskede. Han skulle flytta hem. 
Men en vanlig infektion med 
feber och rossel satte stopp för 
alla planer. På morgonen den 
25 januari tog Bruno sitt sista 
andetag, lugnt och stilla.

Text & foto: Anna Pella
info@faktapress.se

B
Bruno i sitt pojkrum.

Bruno med  mamma Josefine.

Bruno däremot höll fast vid sin sköra 
tråd. Stenhårt. Han var till och med 
starkare än på mycket länge. ”
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En annan finurlig sak som de kom på 
var att Brunos medicinpumpar kunde 
bäras i en axelväska, så när mamma eller 
pappa bar honom behövde de inte längre 
dra med sig droppställningen vart de än 
gick. Små, små knep som tillsammans 
gav en större frihetskänsla än någon kun-
de ana. Helt plötsligt kunde de göra små 
saker lite spontant med Bruno. Som att 
gå ut en stund, eller bara gå ned och sätta 
på en tvätt.

Det kom personal från Syncentralen 
som ville tipsa om pedagogiska leksaker, 
och kommunikationen med Bruno blev 
tydligare. Mamma Josefine berättade le-
ende om städerskan Sibel och hennes 
samspel med Bruno, om hur de två hade 
hittat på en lek där hon fick honom att 
sparka med foten. 

December var också en bra månad. På 
juldagen åkte familjen, utan personal, 
hem till Josefines pappa en stund. Det 
stärkte självförtroendet och känslan av 
att de var på rätt väg. 

Ett år 
Gräset trängde igenom det skira, svettiga 
snötäcket som låg utanför Lilla Ersta-

gården. Det småregnade. På gångvägen 
syntes hjul- och fotspår från Bruno och 
Josefines morgonpromenad.

Det var den 17 januari, på dagen ett år 
sedan familjen flyttade in på Lilla Ersta-
gården. 

Något besvärade Bruno den här 
dagen, men det var ju så det kunde vara 
ibland. Han grät och beklagade sig. Han 
fick sitta i famnen när mamma åt lunch 
och somnade till en stund. När han vak-
nade igen fortsatte han att klaga, och det 
var inte förrän mamma började berätta 
sagan om bockarna Bruse, och med pi-
pande stämma härmade den lilla bocken, 
och därefter trollet, med betydligt mör-
kare röst, som Bruno sken upp och bjöd 
på sitt kluckande, mycket smittsamma 
skratt. 

Strax blev det jobbigt igen och då be-
stämde mamma Josefine sig för att låta 
Bruno få en extra dos av sin lugnande 
och smärtstillande medicin. Hon lade 
honom försiktigt i sängen och på bara 
någon minut slappnade kroppen av, och 
han kom till ro.

Josefine var den här dagen i full färd 
med att planera för de fem assistenter 

som skulle jobba hos Bruno när han 
skulle flytta hem. Inom några dagar skul-
le assistenterna få introduktionsutbild-
ning och planera inskolningsschemat. 
Där  efter skulle de gå bredvid Josefine på 
Lilla Ersta, tills de kände sig trygga. 

I början av februari skulle schemat 
med full assistans rulla igång, och Jose-
fine hoppades att de då skulle vara hem-
ma i trerummaren i flerfamiljshuset norr 
om Stockholm. 

Josefine hade till en början tänkt jobba 
som en av Brunos personliga assistenter, 
men senare under våren gå tillbaka så 
smått till sitt gamla jobb som frisör. 

De hade haft tur med rekryteringen. 
Två av assistenterna kom från Lilla Ersta 
och kände Bruno väl. Lilla Ersta skulle 
finnas som backup, men det var hem-
sjukvården i Stockholm, tillsammans 
med Brunos ansvariga neurolog, som 
skulle ta över det medicinska ansvaret. 
Innan hemgång skulle också ett möte 
med habiliteringen hållas.

Feber
Josefine beskrev tiden på sjukhus som 
att livet stod på ”stand by”. I och med 
den planerade flytten hem vågade hon 
börja tänka framåt, sa hon, Bruno hade 
ju visat att han antagligen skulle hänga 
med ett tag.

Men Bruno kom aldrig hem. Bara två 
veckor innan flytten blev han rosslig och 
fick feber. Det gick över i lunginflamma-
tion, hans elfte i ordningen. Tio lungin-
flammationer hade han klarat utan anti-
biotika, och visat hur stark han var. Men 
den elfte blev övermäktig. På kvällen den 
25 januari kom följande sms: ”Kära vän-
ner. Idag onsdag 07.30 tog vår lille Bruno 
sitt sista andetag, lugnt och stilla. Nu har 
han det inte jobbigt längre. Ville tala om, 
men orkar inte prata. Kramar från 
Josefine med familj”. +

Lilla Erstagården först i Norden
Lilla Erstagården i Nacka är Nordens 
första barn- och ungdomshospice. Det 
öppnade i september 2010 och tar 
emot patienter för vård i livets slutske-
de, eller växelvård under kortare 
perioder, om man är för medicinskt 
skör för att vara hemma eller om 
familjen inte orkar. Det finns sju 
vårdplatser och upptagnings -
området är hela landet. +
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Bruno föddes den 23 mars 2009 och ver-
kade från början vara en helt frisk liten 
pojke. Mamma Josefine minns att han 
kräktes mycket i början, men eftersom 
han ammade ofta tänkte hon att det 
kanske inte var så konstigt.

Större än normalt
På tremånaderskontrollen mätte bvc-
sköterskan Brunos huvud tre gånger för 
säkerhets skull. Huvudet var större än 
normalt, men hon lugnade med ett ”det 
är nog ingenting, men det kanske ändå är 
bäst att ni åker in”. På sjukhuset tyckte lä-
karna att Bruno såg pigg och fin ut men 
eftersom fontanellen fortfarande var öp-
pen och ultraljudsteamet inte var uppta-
get ”så kunde man ju passa på att titta”.

Medan de satt i väntrummet sms:ade 
Josefine en kompis om att ta en prome-
nad senare på kvällen. 

Hjärntumör
På ultraljudet såg läkarna att där fanns 
något som inte skulle vara där. Mor gonen 
därpå gjordes en magnetröntgen som vi-
sade att Bruno hade en stor hjärntumör. 
Läkarna ville operera så fort som möjligt 
och Bruno fick en tid direkt efter helgen. 

Det blev en lyckad operation. Efter 
14 timmar hade läkarna lyckats få bort 
allt utom en liten, liten bit, och Bruno 
återhämtade sig fint. Några dagar sena-
re ville han amma igen, och Josefine 
kände stor optimism hos läkare och 
sjuksköterskor. 

Sista tiden med Bruno

ang! Bruno Cabrera Johannisson, 2 år, kluckar 
av skratt när storasyster Freja smäller i garde-
robsdörrarna inne på rummet på Lilla Ersta-
gården. När mamma Josefi ne ser samspelet, 
glittrar ögonen till och hon håller ännu hårdare 
om sin lilla pojke, vars framtid är mycket oviss.
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Bruno har en 
sond för att 

kunna få i sig 
näring.
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Bruno fick åka hem för att sen åter-
vända och få cytostatikabehandling 
med jämna mellanrum under nästan ett 
helt år. En shunt som dränerade vätska 
opererades också in under den pågåen-
de behandlingen.

Återhämtade sig fort
– Bruno återhämtade sig fort mellan de 
täta kurerna och livet rullade på. När vi 
var inne på sjukhuset sprang han runt i 
en gåstol med mig och droppställningen 
efter. När vi var hemma kunde vi oftast 
träffa vänner i lekparken, när Bruno 
mådde bra. Men det var väldigt slitigt, för 
hela familjen. Det var stressigt och en 
ständig oro för att han var så skör. Vi var 
aldrig tillsammans som en hel familj.

Sommaren 2010 var cytostatikaku-
ren avklarad. Bruno verkade må bra, 
han började gå och håret började växa. 
Tumören visade inga tecken på tillbaka-
gång, men den hade heller inte växt. 
Läkarna diskuterade vidare behandling, 
men sa ”Han verkar ju så stark, vi avvak-
tar med strålning”. 

– Det var en stor glädje över att äntli-
gen få vara tillsammans som en riktig fa-
milj. Vi kunde till och med åka till 
Småland på semester. Det var helt fantas-
tiskt. I augusti var vi inte inne på sjukhu-
set en enda gång, och vi började skola in 
Bruno på storasyster Frejas dagis. 

Men snart började Bruno kräkas 
igen. En lördag stannade han plötsligt 
upp. Det gick inte att få någon kontakt 

Familjen Cabrera Johannisson  
har bott på Lilla Erstagården  
sedan i januari. 
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I Föräldrakraft nr 
5, 2011 finns 
första reportaget 
om Bruno. Denna 
utgåva har ett 17 
sidor långt tema 
om sorg och 
förlust.
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ed 204 resdagar om året är 
Pelle Sandstrak ständigt på 
väg. Han älskar utmaning
ar och har lyckats ta sig från 
hemlöshet till ett liv som 
etablerad författare och fö
redragshållare. Nu har han 
skrivit en ny bok – ”Mr 
Tourette on tour”. Den tar 

fasta på de positiva aspekterna när det gäller Tourettes 
syndrom.

En mulen dag i februari har vi stämt träff på 
Södermalm i Stockholm. Pelle Sandstrak och jag. 
Hans röda skosnören lyser bland all betong. Men det 
är inget jag kommenterar. Istället samtalar vi om or
ten där han har växt upp. Hur man via Dorotea i 
Västerbotten kan köra över Stekenjokk och norska 
gränsen och strax vara där. I Overhalla. Blixtsnabbt 
och med en estradörs yviga gester, replikerar Pelle 
Sandstrak att hans nya bokförläggare har samma 
namn som samhället där min släkt har sina rötter. 
Dorotea. Bromberg.

– Lustigt sammanträffande, va’, ut
brister han med en vobblande rörelse.

Vi har blickarna riktade mot det 
café som vi strax ska besöka. Skrat
tande. Tillsammans med Pelle Sands
trak känns livet sorglöst. Han säger 
att han vill berätta och beröra. Sätta 
färg på tillvaron. Nu när det har vänt 
längtar han efter att berätta om för
delarna med ”Touretten”. Tillgån
garna. Och hur viktigt det är för barn 
och unga med Tourettes syndrom att 

de får höra vad de är bra på. Som han själv fick be
kräftat av sin läkare: ”Du är den sjukaste patienten 
jag har men också den roligaste”.

– Det var otroligt skönt att höra. Jag kände att 
wow, det här gillar jag hos mig själv.

Kastar ord omkring sig
När vi tar klivet över tröskeln och in i den kaffedof
tande värmen fortsätter Pelle Sandstrak att kasta 
många och snabba ord runt omkring sig. Ja, varje 
mening är faktiskt i sig som en hel liten föreställning. 
Jag försöker fånga några oneliners att spara inom
bords till dess att det blåser snålvind och duggar små
spik. Men det går så där. Allt framförs nämligen i 
hundra knyck.

– Jag är väldigt rastlös och har svårt att hålla mig till 
ett och samma ämne. Touretten drar också uppmärk
samheten till sig och jag är van vid att bli uttittad.

Till yngre människor och till föräldrar vill han sä
ga att det kommer att vända. Så ett frö av hopp. 
Touretten kommer att bli en tillgång istället. Och det 
kan han faktiskt nära på lova.

M

Text och foto: Stina Johansson
stina.johansson@faktapress.se

– Det som hjälpte mig var att få höra att ”du är inte 
vanlig, var glad för det”, och ”du ska inte bli frisk,  
du ska få ett bättre liv”, säger Pelle Sandstrak.
Mr Tourette är högaktuell med en ny bok, nya  
föreläsningar och nyligen gäst hos Skavlan på TV.

Namn: Pelle Sandstrak
Ålder: Född 1965
Bor: Värmdö

Författaren 
Mr Tourette 

Familj: Ja
Fritid: För lite
Favoritförfattare: Sam Shepard
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Intervjun

”Jag växte upp  
med fiskmåsen 
som enda störande 
ljud. Fiskmåsen 
sket eller var glad, 
det fanns bara två 
olika ljud. Och  
ändå fick jag 
Tourette.”
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– Du kommer till en punkt när du inser att du inte 
behöver vara som alla andra.

Ljuset faller in från vänster och lämnar en skugga i 
Pelle Sandstraks ansikte. Han sitter tillbakalutad med 
mockajackan bakom ryggen. Bortom grannbordet 
skymtar lekande barn.

Pelle Sandstraks egen barndom karaktäriserades 
av ett enda stort rop efter hjälp, även om han också 
tycker att den stundvis var väldigt lycklig. Oväntade 
ljud och avancerade ritualer styrde hans liv. För
äldrarna var förtvivlade och skickade brev till olika 
doktorer men fick aldrig svar. Ingen visste vad det 
var. I skolan kände sig Pelle Sandstrak helt utelämnad 
åt lärarnas godtycke. Men han tror på den goda män
niskan och när han blickar bakåt framträder ändå 
viktiga förebilder som han bär med sig och vårdar i 
sitt minne. Efter att ha varit längst ner på botten och 
segrat, föredrar han att se på det som varit med ac
ceptans och inte bitterhet. Han vill eftersträva värdig
het framför vanlighet och förespråkar mer inkompe
tens inom vård, skola och omsorg. Ett finurligt leen
de dyker upp.

– Intuition, integritet och inkompetens, det skulle 
världen må bättre av.

”De tre i:na”, som han säger. Pelle Sandstrak me
nar att för mycket kompetens och teoretisk kunskap 
riskerar att stå i vägen för intuitionen.

Knäckte blockflöjten
Så berättar han om en händelse från en musiklektion 
i grundskolan. Hur han av ren frustration knäckte 
blockflöjten i två delar och därefter blev hänvisad till 
ett trumset av sin lärare. Där fick han gå loss med 
blockflöjtspinnarna och kunde därmed återvinna sin 
förlorade självrespekt.

Likadant med den läkare som vågade prova ett an
norlunda grepp och flyttade behandlingsrummet ut i 
bilen.

– Det var faktiskt första gången som jag grät. De 
som hjälpte mig bäst var de som hade stark karaktär 
och som vågade följa sin intuition. De gav mig själv
förtroende.

Vändpunkten för Pelle Sandstrak kom för tio år 
sedan. Han satt på en bar i Köpenhamn och gnällde 
över alla i kulturbranschen och deras historier som 
han tyckte var så tråkiga.

– Min kompis sa åt mig att hålla käft och att istället 
berätta min egen historia. Jag har väl inget att berätta 
tänkte jag, men så satte jag mig ändå ner och började 
skriva.

Den första boken,”Mr Tourette och jag”, är över
satt till sex språk och ska nu bli film. I tio år har Pelle 
Sandstrak likt en rockartist turnerat med sin före
ställning i över 15 länder. Inte dåligt för en som tidi
gare låg nere för räkning. De värsta åren bodde han i 
en övergiven Chrysler. Först vid 25 års ålder fick han 
sin diagnos, Tourettes syndrom. I och med det börja
de livet få en annan riktning. Men han är besviken på 
att en diagnos fortfarande är lika med ”problem” för 
många inom sjukvården.

– Oftast fokuserar man bara på problemet. Risken 
finns att man tjatar ihjäl barnen med deras diagnos. 
Det blir ett stigma trots att varje individ ju är så 
mycket mer än sina tics! Det som hjälpte mig var att 
fokusera på att hitta tillgångarna. Att få höra att ”du 
är inte vanlig, var glad för det”, och ”du ska inte bli 
frisk, du ska få ett bättre liv”.

Pelle Sandstrak har med hjälp av kognitiv beteen

deterapi lärt sig att kanalisera ticsen till andra rörel
ser. När han känner att de kommer, kan han istället 
för att ta av någon glasögonen, lägga händerna på 
dennes axlar så att det blir mindre provocerande. 
Eller klappa i händerna istället för att ropa högt.

– Det krävs mycket träning men många har blivit 
hjälpta av den här metoden. Återigen gäller det att 
jobba med det som man är bra på. Det som man 
tycker om att göra. Kognitiv beteendeterapi är det en
da som hjälper mot tvånget, men samtal kan även va
ra bra för att få bitarna att falla på plats. 

Tyst meditation har också visat sig ha en terapeu
tisk effekt. Sedan åtta år tillbaka har han varje dag 
mediterat för att samla kroppen och hålla ticsen i 
schack. Tekniken, CBIT (comprehensive behavioral 
intervention for tics), lärde han sig i Kanada.

Skruvar på sig i soffan
Ljudet av en dammsugare blandas med glasklirret 
från serveringen. Loungemusik strömmar ut ur hög
talarna. Pelle Sandstrak skruvar på sig i soffan som är 
klädd i ett brunt plyschtyg. Den vänstra foten gungar 
upp och ner. Han skrattar till. Böjer sig fram och drar 
flyktigt sina viga händer längs mina axlar. Som om 
det var koreograferat av självaste Mats Ek.

– Du vet att alla med Tourettes syndrom är ljud
känsliga. Jag växte upp med fiskmåsen som enda stö
rande ljud. Idag är det aldrig tyst. Fiskmåsen sket eller 
var glad, det fanns bara två olika ljudvariationer. Och 
ändå fick jag Tourette, utbrister han med ett skratt.

Ljudintryck är den stora boven idag tycker Pelle 
Sandstrak. Ett bra hjälpmedel, säger han, är special
hörlurar som stänger ute allt buller och sorl. Det lug
nar. Likaså något så oväntat som torkad torsk, lakrits 
och kanel.

– Jag tror att det har med tuggmotståndet att göra, 
att själva tuggandet lugnar mitt sätt att vara. Men det 
är också något speciellt med just konsistensen, jag 
tror att vi med Tourettes syndrom är känsliga för den. 
Man är taktilt känslig och vill gärna ta i maten, bryta i 

”De som hjälpte  
mig var starka  

karaktärer som  
vågade följa  
sin intuition.  

De gav mig själv -
för tro ende.”
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Mr Tourette 

den. Det är nog mer det än att det skulle ha med ome-
ga 3 att göra. Jag har ätit otroligt mycket fisk genom 
hela mitt liv så varför skulle jag plötsligt börja svara 
på lite torkad torsk liksom?

För Pelle Sandstrak överväger idag fördelarna med 
att ha Tourettes syndrom.

– Med mina tics har jag fått kontakt med männis-
kor från Afghanistan och Filippinerna till New 
Found land, USA, Ljusdal och Lofoten. Människor 
har lättare att öppna sig för mig eftersom mitt syn-
drom gör att jag inte har någon spärr. Jag kan stå på 
en flygplats och göra något som drar ögonen till sig 
vilket kan leda till ett bra samtal med någon. Med 
Tourettes syndrom är man van att bli utstirrad över-
allt och man blir ganska cool till slut. Alla jag har träf-
fat med Tourettes syndrom är extremt kreativa och 
många har en enorm känsla för rytm!

Enligt vad som sägs hade både Mozart, Samuel 
Johnson, Jacques Tati och Edvard Munch Tourettes 
syndrom och de kunde alla använda energin i sitt 
konstnärskap.

– Jag älskar mitt jobb. Jag kan välja hur och när jag 
vill arbeta och det är lyxigt. Men rädslan för att miss-
lyckas ligger och lurar hela tiden. Det är när det går 
som bäst som det kan gå åt helvete. Då tänker man att 
man ska spara ihop till en husbil som man kan bo i 
när allt rasar samman. 

Mer tid åt att skriva
I framtiden hoppas Pelle Sandstrak kunna dra ner på 
turnerandet och ägna mer tid åt att skriva. Han är 
glad över att han nu har hittat en mer personlig be-
rättarteknik.

– Den första boken handlar om min historia och 
den visste jag liksom direkt hur jag skulle skriva. Boken 
som kommer nu handlar om fördelarna med Tourettes 
syndrom och är mer av ett hantverk.

Pelle Sandstrak titulerar sig som storyteller. 
Periodvis kan han bli trött på att prata om det förflut-
na. Men han är samtidigt tacksam för sitt varumärke.

– För att det ska bli intressant och trovärdigt är det 
viktigt att ha varit där. Att ha egen erfarenhet. Av 
hundra uppdrag är det två som handlar om Tourettes 
syndrom.      Förra veckan besökte jag en liten särsko-
la på Värmdö och bara några dagar senare infann jag 
mig på EU-kongressen i Wien och pratade inför 700 
deltagare. Nästa vecka ska jag föreläsa för 2 500 gym-
nasieelever i Lidköping.

Han får ofta bra respons och blir rörd när han hör 
att ungdomar läser hans böcker.

– En kille berättade att han läst två böcker i hela 
sitt liv. Min och Svullos! Det är fantastiskt och för-
bannat rörande. Då känns det liksom meningsfullt.

De små tillställningarna gillar Pelle Sandstrak bäst.
– Att jobba för anhöriga är oerhört stimulerande 

och det är fint att vara i den världen. Jag vill inte heller 
missa de mindre tidningarna, det var ju där allt började. 

Efter en snabb blick på mobilen, reser sig Pelle 
Sandstrak resolut upp från soffan. Hans rappa for-
muleringar om nästa uppdrag i Uppsala studsar mel-
lan de crémefärgade väggarna. Samtidigt som ”hej 
då”, ”lycka till” och ”vi hörs” forsar fram. I en dans-
virvel har han satt punkt och är puts väck. Jag slänger 
som bara i förbifarten en blick ut genom fönstret. 
Döm om min förvåning när jag plötsligt blir varse ett 
penseldrag. Och ett till. Hupp! Pelle Sandstrak är re-
dan i färd med att färglägga tillvarons alla gråskalor. 
Med en kavalkad av gester. +

Fakta 
Tourettes syndrom
n Tourettes syndrom (TS) är en neuropsy-
kiatrisk diagnos som involverar upprepan-
de ofrivilliga rörelser samt minst ett läte. 
Dessa kallas tics. Vokala tics kan också 
vara hela ord eller meningar.
n De första ticsen kommer oftast vid 6–7 
års ålder, men kan debutera både tidigare 
och senare; debuten måste dock vara före 
18 års ålder för att diagnosen Tourettes 
syndrom ska kunna ställas.
n I Sverige brukar Tourettes syndrom 
räknas som en neuropsykiatrisk funktions-
nedsättning.
n Personer med Tourettes syndrom kan 
även ha koncentrationssvårigheter, 
impulsivitet och hyperaktivitet som är 
vanligt vid ADHD. Ofta finns andra 
svårigheter som dyslexi, ångest, depres-
sion och tvång (som vid OCD), samt 
inlärningssvårigheter och motoriska 
problem med i bilden. Även autistiska 
drag kan förekomma.
n Svårigheter som förknippas med 
tvångssyndrom (OCD) förekommer, som 
till exempel känslor av att ”jag måste 
göra/tänka/säga”, men kan också vara 
”jag kan absolut inte göra/tänka/säga”.
n De första symptomen på Tourettes 
syndrom är oftast tics i ansiktet så som 
överdrivna blinkningar, ryckningar och 
grimaser. Med tiden sprids dessa ofta till 
halsen, skuldrorna och överkroppen. 
n Ryckningar eller spänningar i en arm 
eller ett ben är typiskt. De vokala ticsen 
kommer lite senare.
n Forskning har visat att beteendeterapi 
så som CBIT kan reducera tics med 30-60 
procent. En förbättring i samma nivå med 
vad många läkemedel kan åstadkomma.
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artiledaren och näringsmi
nistern ser Centern som en 
garant mot nedddragning
ar inom assistans och an
nat stöd.

Några ungdomar med 
funktionsnedsättningar i 
Jön köping har inspirerat 
henne att ta sig an dessa 

frågor. För några år sedan var Annie Lööf mentor åt 
ungdomarna och träffade dem för att diskutera deras 
funderingar kring utbildning och jobb.

Kontakterna lever vidare via sociala medier. Ung
domarnas berättelser har bidragit till att Annie Lööf 
lyfter upp frågorna gång på gång i tal och debatter.

– När jag höll mitt installationstal som nyvald par
tiledare sa jag att vår politik har tre viktiga områden: 
miljöfrågorna, företagandet och, som tredje område, 
att värna de mest utsatta. 

– De senaste åren har vi inte varit tillräckligt tydli
ga på denna sista del. Här behöver vi stärka vår profil 

och vår empati. Därför har jag under mina första 
hundra dagar som partiledare besökt väldigt många 
människor med funktionsnedsättningar, för att för
stå vad vi kan göra bättre.

Få personer har varit så mycket i farten som Annie 
Lööf de senaste månaderna, vilket har resulterat i 
många intervjuer. Föräldrakraft tog också kontakt för 
att känna Annie Lööf på pulsen: Kan hon bli den po
litiker som slår vakt om stödet till personer som har 
funktionsnedsättningar?

I arbetsrummet 
Vi möter ministern i arbetsrummet på Mäster 
Samuels gatan. Några timmar tidigare har det varit 
partiledardebatt i Riksdagen. Annie Lööf tog då upp 
flera frågor om funktionsnedsättningar, men är lite 
besviken över att det inte blev mycket till debatt i just 
de frågorna.

Desto gladare var hon för besöket från organisa
tionen JAG som, strax före Föräldrakraft, fått en in
tervju för den egna tidningen Jagaren.

”Sänk 
trösklarna 
så att fler 
kan få jobb”

Annie Lööf vill kliva fram för de mest 
utsatta grupperna

Annie Lööf vill göra det billigare och 
enklare att anställa personer som har 
funktionsnedsättningar.
– Vi behöver göra något för de grupper 
som hårdast får ta stryk när det är tuffa 
tider, säger hon.
För att lyckas vill hon se över ingångs-
löner, arbetsrätt och stödet till sociala 
företag.

Text & foto: Valter Bengtsson
valter.bengtsson@faktapress.se

P

Med förflutet  
som barista
Namn: Annie Lööf
Ålder: 28 år.
Bakgrund: riksdags
ledamot, juridikstuderan
de, affärsbiträde, barista.
Bor: Stockholm och 
Värnamo.
Familj: Man.
Fritid: Promenader, 
resor och träning.
I min spellista: Varierat. 
Mycket Robyn.
Detta gör jag om 10 år: 
Har en dröm om att bli 
åklagare. När det sker får 
framtiden utvisa.
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Annie Lööf strålar av engagemang och arbetslust 
trots att det har varit en hektiskt dag. Det gör mötet 
med henne avkopplande, trots att hon är en av landets 
mäktigaste och trots att vi har tänkt ställa några kritis-
ka frågor. Till exempel vill vi veta hur det går med 
skärpningen av diskrimineringslagen, som tycks drö-
ja hur länge som helst.

– Centerpartiets åsikt är glasklar. Vi tycker att bris-
tande tillgänglighet ska ingå i diskrimineringslagen, 
säger Annie Lööf utan betänketid. 

Däremot vill hon inte uttala sig om när lagen blir 
verklighet. Hon vill hellre prata om andra initiativ 
från regeringen. Till exempel strategin för funktions-
hinderspolitiken. Eller utredningen som ser över 
möjligheterna på arbetsmarknaden för människor 
med funktionsnedsättningar.

Har inte varit passivt
Hon tycker inte att näringsdepartementet har varit 
passivt i diskrimineringsfrågan. Åtminstone inte un-
der de månader hon själv varit statsråd. Annie Lööf 

betonar att hon upprepade gånger tagit upp frågor 
som rör funktionsnedsättningar, bland annat beho-
vet av att stärka den sociala ekonomin.

– Jag har varit ute och träffat många dagverksam-
heter och sociala företag som haft fokus på funk-
tionsnedsattas möjligheter till företagande och me-
ningsfull sysselsättning.

Ofta har Annie Lööf upplevt att människor är nöj-
da med regeringens initiativ, till exempel satsningar-
na på Samhall och fler lönebidragsplatser. Men hon 
medger att det finns mycket kvar att göra.

– Framför allt måste det offentliga matcha nä-
ringslivet när det gäller att erbjuda arbetsplatser. Där 
ligger det offentliga långt efter.

”Centerpartiets åsikt är glasklar. 
Bristande tillgänglighet ska ingå 
i diskrimineringslagen.”

Annie Lööf  
vill stärka 
Centerns 
arbete för 
de mest 
utsatta.

Intervjun
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Annie Lööf hoppas kunna kombinera Centerns 
satsning på företagande med målet att skapa nya jobb 
till personer långt från arbetsmarknaden.

– Vi vill se över sjuklöneansvaret, som idag kan 
hindra arbetsgivare att anställa personer med funk
tionsnedsättningar. Jag vill också komplettera kom
munernas dagliga verksamheter med sociala företag.

– I grund och botten handlar allt om lika villkor, 
säger näringsministern som även tidigare varit en 
profil inom social ekonomi, bland annat genom sty
relseuppdrag för Coompanion. 

Vill ha lika förutsättningar
Lika villkor är också det som ungdomarna i Jönkö
ping har betonat.

– När jag pratar med dem säger de att de inte vill 
ha någon särställning. De vill bara ha lika förutsätt
ningar att kunna plugga eller jobba efter sin förmåga. 
Det kan handla om att få rätt hjälpmedel så att det 
fungerar att arbeta några timmar varje dag.

Man kan fråga sig hur bra regeringens satsningar 
har lyckats. Färsk statistik från Arbetsförmed lingen 
visar att det blivit allt svårare att få jobb.

– En lågkonjunktur slår alltid hårdast mot de som 

inte är så etablerade på arbetsmarknaden. Därför be
höver vi sänka trösklarna. Det kan handla om att änd
ra arbetsrätten, lönelägen och möjligheter att starta 
kooperativ eller sociala företag, säger Annie Lööf.

Men kommer det att räcka för att vända utveck
lingen?

Annie Lööf suckar lite över invändningen. Hon be
tonar att de förslag Centern för fram ännu inte provats 
och att man därför inte vet hur långt det räcker.

– Vi har gjort en hel del för att skapa möjligheter 
men det finns säkert mycket mer att göra och där ska 
Centern vara en offensiv kraft. Det handlar om att alla 
som vill och kan arbeta ska ha möjlighet att göra det.

– Men idag är ingångslönerna så höga att det skiljer 
så lite mellan de som är helt färska och de som har job
bat några år. Då väljer arbetsgivaren den som har mer 
erfarenhet och så skapas ännu högre trösklar för de 
som inte haft jobb tidigare.

Anledningen till att Annie Lööf själv engagerade 
sig som mentor var att hon redan var intresserad av 
lika villkor på arbetsmarknaden. Hon träffade ung
domarna vid några tillfällen i samband med projek
tet Agera mera i Jönköping.

– Jag berättade för dem om min egen väg in i politi
ken och så pratade vi om självkänsla och ledarförmå
ga. Det handlade mest om att coacha och lyssna.

– Jag har fått bra feedback från ungdomarna och 
har nog fyra, fem av dem som kompisar på Facebook. 
Ibland är den kontakten viktigare än den fysiska. De 
hör av sig när de vill kommentera något, säger Annie 
Lööf glatt.

Vilken betydelse har kontakterna haft?
– Jag hoppas att jag inspirerat dem att våga ta för 

sig och inte ge upp. De har inspirerat mig oerhört i de 
här frågorna. Framförallt gav de mig berättelser från 
vardagen. De berättade hur det är att inte kunna åka 
tåg eller att inte vara tillräckligt funktionsnedsatt för 
att få parkeringstillstånd, trots att man använder per
mobil. Det var en rad olika saker som gjorde att man 
blev riktigt förbannad.  

Borde inte fler unga med funktionsnedsättnin
gar ha mentorer? 

– Alla behöver bollplank. Jag har själv många men
torer på olika plan. Det behöver inte handla om of
fentligt tillsatta, det kan vara grannen, klassförestån
dare, mamman eller pappan. En av mina viktigaste 
mentorer är min pappa, han är ett väldigt viktigt 
bollplank för mig.

 
Vill vara informell mentor
– Man kan göra mycket som enskild människa. Jag 
hoppas jag är en informell mentor för många. Jag vill 
vara en förebild för unga, inspirera kvinnor att våga 
ta plats och visa att inget är omöjligt. Den ansatsen är 
viktig både om man är funktionsnedsatt, invandrare 
eller arbetslös, känslan av att jag måste testa, jag ska 
inte säga nej.

Det är viktigt med ett engagemang i samhället, att 
var och en hjälper till, menar Annie Lööf.

Hon är väl medveten om att föräldrar och anhöri
ga får ta mest ansvar.

–När jag träffade föreningen JAG pratade vi om 
alla de anhöriga som hjälper människor med funk
tionsnedsättningar och att de aldrig syns. 

– Att ha en anhörig som hjälper till varje dag ska
par en trygghet. De anhöriga vet hur den enskilde är 
och vad han eller hon gillar, men det krävs att de får 
avlastning. De orkar inte hur mycket som helst.

”De ungdomar jag träffat 
i Jönköping vill jobba och 
kunna visa det i sina CV.”
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Intervjun

Vi ber Annie Lööf berätta mer om hur sociala fö-
retag kan få så stor betydelse som hon antyder. 

– För det första handlar det om att sociala företag 
kan ge bättre självkänsla. Nyligen besökte jag en lop-
pis i Sala som varit kommunal och gått med stora un-
derskott. Sedan en tid drivs den som ett socialt före-
tag med långt fler anställda än tidigare och sysselsät-
ter personer som har funktionsnedsättningar. De an-
ställda är själva med och påverkar. Det är underbart 
att det finns så mycket kraft ute i samhället. 

Meningsfull sysselsättning
Företrädaren Maud Olofsson la fram en handlings-
plan för socialt företagande för några år sedan och 
Coompanion driver tesen att det kan skapas oerhört 
många jobb. 

– Det viktigaste är att man känner att man har en 
meningsfull sysselsättning, att man kan påverka och 
att det kommer underifrån. 

Du nämnde att anhöriga lägger stort arbete på 
att stödja. Förstår du vilken oro som neddragning
ar inom personlig assistans skapat?

– Självklart måste vi skapa möjligheter för de som 
behöver assistans att faktiskt få det. Jag förutsätter att 
ansvarig minister följer det väldigt noga. Föreningen 
JAG tog upp det med mig och jag ska skicka frågan vi-
dare till Kenneth (Johansson, socialutskottets ordfö-
rande) som jobbar med den varje dag. Oron är till för 
att både bemötas och lyssna in. Centern ska vara ga-
ranten för att vi inte får ny lagstiftning som ökar oron, 
utan snarare stärker individfokus och självbestäm-
mande för varje enskild med funktionsnedsättning.

Men vad säger du om den nedrustning som 
skett utan politisk debatt?

– Det har aldrig fattats något politiskt beslut om 
att färre ska ha personlig assistans. De som behöver 
assistans och har rätt till det ska naturligtvis få det. I 
grunden är LSS (lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) väldigt bra, men vi måste vara 
ödmjuka och lyssna in om det är saker som behöver 
förändras i lagen eller om det bara är en myndighets-
dialog som behövs för att se till att reglerna följs.

Kan du förhindra en utveckling mot ökad oro?
– Jag ska göra vad som står i min och Centerpartiets 

makt att driva på. Jag ska forsätta åka runt och träffa 
personer i deras vardag, men fler måste lyfta frågan.

Är det svårt att få gehör när man sitter i en rege
ring med mäktiga moderater?

– Absolut inte! Vi har sett en rad steg på väg mot 
förbättringar, som strategin för funktionshinderspo-
litiken 2011-2016.

Men strategin har fått mycket kritik för att ha 
låg ambition och sakna mätbara mål?

– Oavsett vilken regering som suttit vid makten 
har man gjort alldeles för lite. Det ser man av resulta-
tet idag. Socialdemokraterna hade lång tid på sig, 
men tog inte chansen. Här har vi under fem år ändå 
tagit en hel del steg på vägen. Samtidigt är jag ödmjuk 
inför att det behövs ännu mer och Centern ska vara 
en blåslampa för det i regeringen. 

Måste ha verklig valfrihet
RBU har en ny rapport som visar att de flesta barn 
med funktionsnedsättningar inte har något fritt 
skolval. Vad är din kommentar till det?

– Om vi ska ha lika villkor måste vi ha verklig val-
frihet oavsett vem man är, slår Annie Lööf fast och 
fortsätter:

– Alla skolor har en skyldighet att anpassa sina 
byggnader så att det blir en verklig valfrihet även för 
elever som sitter i rullstol. Något annat är inte okej. 
Kommunerna måste ta sitt ansvar och se till att skolor-
na följer regelverken. Regeringen kan sätta upp regler 
men kommunerna måste se till att de förverkligas.

Djupa dalar och höga kullar
Trots att Annie Lööf nått toppen endast 28 år gam-
mal har det inte varit någon rak väg till partiledar- 
och ministerposterna.

– Jag tror att livet för alla kantas av djupa dalar och 
höga kullar, sorg och lycka. Den som tror att jag glidit 
in på en räkmacka till att bli partiledare och närings-
minister har fel, för bakom ligger oerhört mycket en-
gagemang, arbete och utbildning. Alla har olika vägar 
att nå sina mål, en del vill jobba i industrin, andra blir 
missionärer eller politiker. Sätter man upp mål och 
jobbar för dem kan man nå hur långt som helst.  +

”Det viktigaste är att man  
känner att man har en 
meningsfull sysselsättning.”

n Det finns drygt 
200 sociala företag 
i Sverige, enligt 
Sofisam.
n Antalet anställda 
är alltifrån 2-3 
per soner till ett par 
hundra per företag.
n På www.sofisam.
se finns en lista 
över sociala 
företag 2010. Där 
framgår även 

vilken verksamhet 
som bedrivs.
n Här finns företag 
inom exempelvis 
djur hållning, bak- 
ning, snickeri, 
cykelreparationer, 
montering och 
packning, men 
även it-tjänster och 
återvinning.
n Sociala företag 
anordnar ofta 

arbetsträningsplat-
ser för Social-
tjänstens och 
Försäkrings-
kassans kunder. 
Medarbetarna har 
oftast lönebidrag 
eller trygghetsan-
ställning.

Annie Lööf styr näringsdepartementet sedan hon i 
höstas valdes till ny partiledare för Centern. 

Så fungerar sociala företag

@ Läs mer om 
socialt företagande 
på foraldrakraft.se
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Vägen till dina

Hur skapar man drömboendet för unga per-
soner som har funktionsnedsättningar? Vägen 
dit är ofta lång och fylld av strapatser. Men det 
finns lösningar. Här bjuder vi på ett tema om de 
smarta lösningarna, familjerna som kämpar samt 
många tips och råd. 

Boken 
som visar att 

unga kan skapa 
sitt drömboende. Hur 
skapar man en bostad som 

passar för en ung person som har 
omfattande funktionsnedsättningar 
men som vill bestämma själv över 
sitt boende? Det stora boende-
projektet inom organisationen 

GIL har nu resulterat i en 
handbok.

När inget 
annat är möj-

ligt. När en familj inte får 
vardagen att fungera, trots 

assistenter, och förlikar sig med 
tanken att barnet inte kan bo 

hemma, är ångesten total. 
Samtidigt är det deras enda 

möjlighet att orka. Möt en familj 
som gått igenom processen 
och kan förmedla hopp och 

ge styrka. 

36

42

drömmars
bostad

Illustration: Förlaga Sara Gullman. Hämtat ur boken ”Boendeprojektet” utgiven av GIL.
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”Federico hamnade 
intill en högljudd 

granne. Situationen 
blev ohållbar, han 

slog sönder allt i sin 
lägenhet, till och 

med kaklet  
i badrummet.” 

Hårdhandskar 
mot kommun som 

lämnade boende vind 
för våg. Socialstyrelsen har 
tröttnat på att Nynäshamns 

kommun inte åtgärdar allvarliga 
brister i ett gruppboende för 

personer med grav utvecklings-
störning och autism i 

Nynäshamn. Nu hotas 
kommunen av dryga 

böter. 

Föräldrarna ut 
– sonen in. Under hela 

sin uppväxt slussades Federico 
runt mellan olika boenden. Han 
mådde sämre och sämre, och till 
slut bestämde sig hans föräldrar 

för att lämna sitt hus, och låta 
Federico flytta in där med 

personlig assistans.

32

LSS-boenden 
för barn blir allt 

bättre: ”Man blir lyck-
lig”. Förra sommaren slog 

Socialstyrelsen larm om allvarliga 
övergrepp inom gruppboenden 

och andra LSS-insatser.
Nu har utvecklingen vänt till det 

bättre åtminstone på ett 
område, LSS-boenden 

för barn.

46

LSS-boende 
och korttids får 

ny kvalitetsmärkning 
av autismförbund.

Många är oroade över kvaliteten 
på boende för personer med 

funktionsnedsättningar. Nu plane-
rar två stora organisationer en 

enkät för att kartlägga bristerna.
Samtidigt är en kvalitets-

märkning äntligen 
på gång.

48

49

drömmarS
boStad

   Vägen till drömboendet
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amiljen Gandini Gon za
lez kom till Sverige från 
Uruguay när Federico var 
liten. De bosatte sig i 
Göteborg. Mamma Mar
ta berättar:

– Det var en svår situation redan på 
förskolan, Federico hade svårt att leka 
med andra och stack iväg. Flera gånger 
när jag skulle hämta honom stod en po
lisbil utanför förskolan, och då visste jag 
att han hade rymt igen.

Federico var ofta vaken och skrek på 
nätterna, så Marta tog med honom ut 
och gick med honom i vagn, så att resten 
av familjen fick sova. När hon lämnat 
barnen på morgonen fick hon sätta sig 
och vila på vägen till jobbet. Hon hade 
blodbrist.

Vid fem års ålder fick Federico diag
nosen autism. Läkaren rekommenderade 
familjen att flytta till Järna, för att Fede
rico skulle kunna gå i en antroposofisk 
specialförskola, vilket de också gjorde.

n Elevhem
När Federico skulle börja skolan, fanns 
bara ett alternativ att tillgå. Skolans led
ning ville att han skulle flytta in på elev
hemmet och bara komma hem varannan 
helg. De ville inte heller att familjen skul
le besöka honom under skolveckorna. 

Marta beskriver att hon kände tack
samhet för att de tog emot honom, men 
att hon egentligen inte ville att Federico 
skulle bo där. Men det presenterades inte 
som något alternativ, och föräldrarna 
kände att de inte hade möjlighet att ställa 
krav. 

– Vi gick med på skolans krav en tid. 
Men det var jättejobbigt, och efter två år 
bad vi att han skulle få flytta hem. Skolan 
gick med på det men började snart påpe
ka att det var bättre att han flyttade till

baka, eftersom han hade så svårt för för
ändringar, berättar mamma Marta.

Mamma Marta reste tillbaka till Uru
guay med tankar på att de kanske kunde 
flytta tillbaka dit, men där var möjlighe
terna ännu färre, det enda som fanns var 
en institution med mycket små resurser, 
och föreståndaren avrådde henne från att 
ta dit Federico.

Federico hade ett mycket utåtagerande 
och självskadande beteende, när persona
len på skolan och elevhemmet inte var till
räckligt lyhörda. Han behövde en lugn 
miljö, med noggranna rutiner. Om man 
ändrade hans rutiner och ordning, speci
ellt på morgonen, kunde han kasta sin fru
kostmugg eller något annat på personalen. 

– Han var svår att förbereda, och på 
den tiden fanns inte så mycket kunskap 
kring det. Personalen tyckte att han var 
bortskämd och kinkig med maten och 
försökte uppfostra honom som ett van
ligt barn. Varje gång det började någon 
ny försökte hon eller han samma sak, sä
ger pappa Oscar.

Vartefter Marta och Oscar kom i kon
takt med andra föräldrar förstod de att 
de faktiskt också hade rättigheter och 
kunde ställa krav, och när han var 13–14 
år reste familjen runt i landet för att för
söka hitta ett boende som skulle passa 
deras son. 

n Ungdomsboende
Men det fanns återigen nästan inga alter
nativ, alla sade nej till Federico, han var för 
svår. Så hörde de talas om att ett boende 
för ungdomar med autism skulle startas i 
Södertälje i landstingets regi. Och Federico 
flyttade in. 

– Det fanns mycket resurser i början. 
De tog in handledare från USA och vi för
äldrar drogs med i den positiva anda som 
rådde. Federico mådde bättre, säger Oscar.

Men sen tog kommunen över och 
man drog ned på resurserna. 

– När de inte kunde hantera Federico 
blev han inlåst och bankade sitt huvud i 
dörrposten. Man tror att ens barn har det 
bra, när man kommer dit och möts av 
trevlig personal.  Man kan inte tro att de 
låser in honom och låter honom skada 
sig själv. Man får inte ihop det, säger 
Marta.

–  Jag lyfte alltid på luggen när jag kom 
dit för att se om han hade sår i pannan, 
ett tecken på att han skadat sig själv, säger 
Oscar, och visar med handen i luften hur 
han flyttar Federicos hårslingor åt sidan.

n Vuxenboende
När Federico skulle flytta till ett boende för 
vuxna planerade kommunen att bygga en 
ny gruppbostad, där han lovades en plats. 

Familjerna fick träffa arkitekten och 
komma med önskemål. De ville att huset 
skulle byggas som en blomma, med en 
gemensam kärna i mitten, och lägenhe
terna var för sig, så att de boende inte 
skulle kunna störa varandra. Den här 
gången skulle allt bli bra. 

– Men när det var dags byggdes en sån 
där länga med lägenheterna vägg i vägg i 
alla fall . Situationen blev ohållbar, Federico 
slog sönder allt i sin lägenhet, till och med 
kaklet i badrummet. Persona len tog bort 
allt utom teven, och där fick han sitta, fast 
han egentligen behövde komma ut och rö
ra på sig, säger Oscar.

n Assistans
Ett par gånger under de här åren hörde de 
talas om personlig assistans, men förstod 
inte att det kunde vara ett alternativ för 
Federico. Inte förrän 2003, då en lokal as
sistansanordnare erbjöd Federico bostad i 
ett hus i Järna där han skulle flytta in med 
assistenter. Företaget skötte ansökan om 

De flyttade ut så att sonen     kunde flytta in

F

Under hela sin uppväxt slussades Federico, 35, 
runt mellan olika elev- och gruppboenden. Han 
mådde sämre och sämre, och till slut bestämde 
sig hans föräldrar för att lämna sitt eget hus, och 
låta Federico flytta in där med personlig assistans.

Text & foto: Anna Pella
info@faktapress.se
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De flyttade ut så att sonen     kunde flytta in

   Vägen till drömboendet

Federico har flyttat tillbaka till sitt 
barndomshem.                           Foto: Privat

Oscar och Marta har gjort allt för att 
Federico ska få ett bra boende. 

Foto: Privat

Oscar och Marta bor nu i en liten vinterisolerad sommarstuga norr om Södertälje.

”Personalen 
försökte upp-
fostra honom 
som ett vanligt 
barn.”
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assistans, och därefter även rekryteringen. 
Ganska snart förstod Marta och Oscar att 
allt inte stod rätt till, Federico hade blivit 
beviljad dubbel assistans för att kunna 
komma ut på dagarna, men det var alltid 
bara en person som jobbade när de kom 
dit. De sade upp avtalet med assistansan-
ordnaren, och eftersom boendet hörde 
ihop med assistansen ville de inte fortsätta 
att hyra ut huset till Federico.

De var tvungna att snabbt hitta en lös-
ning för Federico skulle ha någonstans 
att bo.

■ Barndomshem
De hade provat allt. Utom en sak. Att låta 
Federico flytta tillbaka till sitt barndoms-
hem. Till det lilla röda huset, det sista på 
gatan och med skogen in på knuten, som 
de valt så omsorgsfullt utifrån hans be-
hov många år tidigare. Där skulle han få 
vara i fred, samtidigt som grannarna 
kände honom väl. 

De valde en välkänd assistansanord-
nare, och tog själva över ansvaret för re-
krytering och arbetsledning, och sen den 

dagen har livet tagit en vändning:
– Federico mår mycket bättre, han är 

mindre självdestruktiv, och äter och so-
ver bättre än på många år. Hans självakt-
ning har stigit, och inga glasrutor går 
sönder längre. Visst händer det fortfaran-
de att han blir aggressiv, om en assistent 
har gjort något som Federico inte upp-

skattar, men vi kan ofta härleda orsaken 
och rätta till det innan det går för långt, 
säger Marta.

– Förut kunde vi aldrig koppla av. Men 
nu har vi full koll. Och Federico kan delta 
i aktiviteter och åka på semester. Att hitta 
bra assistenter är mycket svårt, men det 
går, säger Oscar.

Federico har alltid trivts bra i sitt barndomshem.  FOTO: PRIVAT
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n Sommarstuga
Marta och Oscar då? Jo, de gick till ban-
ken, tog lån och flyttade till en liten lä-
genhet i Södertälje. Men snart kände 
Marta att hon behövde få frisk luft, och 
för fyra år sen hittade de en liten vinteri-
solerad sommarstuga norr om Södertälje, 
tre mil från Federico.

Tanken var från början att hyra ut hu-
set till Federico i väntan på att kommu-
nen skulle hitta en annan bostad, och 
därför ansökte Federico om en annan 
särskilt anpassad bostad enligt LSS.

– Vi fick avslag. Kommunen menade att 
insatsen inte tillgodosåg behovet av perso-
nal, trots att detta redan var tillgodosett 
genom personlig assistans, säger Oscar.

De fick överklaga ända upp till 
Regeringsrätten, innan de slutligen fick 
rätt. Sen dess har ett och ett halvt år passe-
rat. Och eftersom Federico trivs så bra i 
sitt barndomshem vill Marta och Oscar 
att det ska vara den särskilt anpassade bo-
staden. De har därför kommit överens om 
att kommunen ska hyra huset av dem, och 
sedan i sin tur hyra ut det till Federico. 

Problem
Överenskommelsen har tre delar: Marta 
och Oscar hyr till ett kommunalt ägt fast-
ighetsbolag, som i sin tur hyr till kom-
munen, som hyr till Federico. Detta har 
orsakat problem som leder till ännu mer 
väntan.

– Hyreskontraktet mellan oss och 
fastighetsbolaget är klart men det är fel-
aktigt skrivet och ska skrivas om. 
Kommunen vill inte skriva avtal med 
Federico förrän detta är klart. Det har 
tagit dem över ett år nu, och de verkar 
inte ha bråttom, trots att vi legat på. 
Frågan är om de någon gång verkställer 
domen, säger Oscar.

Åtta år
Det har gått åtta år sen Federico ansökte 
om särskilt anpassad bostad, och fram till 
dess att domen kom har Marta och Oscar 
bekostat allt som Federico har haft sön-
der, men också stopp i avlopp, en trasig 
värmepanna samt bygget av den extra to-
alett som Federicos assistenter behövde. 

– Vad händer när vi inte orkar jobba 
längre, hur ska vi få det att gå ihop ekono-
miskt? Om en av oss blir påkörd i morgon, 
så faller alltihop, säger Oscar. +

@ Läs kommentarer till artikeln  
på www.foraldrakraft.se

   Vägen till drömboendet

”Vad händer  
när vi inte 
orkar jobba 
längre, hur  
ska vi få det  
att gå ihop  
eko nomiskt?”

Häng med ute
Låt inte långa avstånd eller 
andra saker i omgivningen 
hindra dig från att komma ut.

www.permobil.se

tSjr - ny juniorsits

tS - ny seniorsits
X850

Foto.Lasse Berre

FK_1202_s34-49_boende_v07.indd   39 2012-02-28   13:19



40 FÖRÄLDRAKRAFT # 2, 2012

et är fredagskväll hos fa
miljen Ejremyr i radhu
set i Vallentuna norr om 
Stockholm. Familjemed
lemmarna har nyss kom
mit hem från förskola, 

skola och jobb, och håller på att avsluta 
middagen. 

För mamma Michaela och pappa 
Jonas har det varit viktigt att kunna fort
sätta leva nästan som vanligt även sedan 
de blev föräldrar till Julia. Att ha ett jobb 
som de älskar, eller att kunna gå och trä
na, är saker som de mår bra av.

Under två års tid försökte de lösa situa
tionen enbart med personliga assistenter, 
men de kände snart att Julias syskon, 
Oliver 1,5 och Anton, 6, ändå inte fick till
räckligt med tid av mamma och pappa.

Julias historia
Julia föddes med den ovanliga diagnosen 
VACTERLs association, med bland annat 
missbildningar på hjärta, matstrupe och 
luftstrupe. Några dagar gammal skulle 
hennes hjärtfel korrigeras, och i samband 
med operationen fick hon en syrebrist, 
som ledde till en svår cpskada. Det blev 
åtta månader på sjukhus, varav sex av 
dessa på intensiven, innan de kunde flyt
ta hem. Idag är det cpskadan som är hu
vuddiagnosen.

De fick hjälp på sjukhuset med att ansö
ka om personlig assistans. Efter ett tag hit
tade de en assistent som blev deras livlina 
den där första tiden. Men timmarna räckte 
inte till assistans på natten, så Michaela och 
Jonas turades om att ta nätterna.

Snart upptäckte Michaela att hon var 
gravid igen. Med det tredje barnet på väg 
förstod de att de skulle behöva någon 
form av avlastningsboende för Julia, för 
att vardagen skulle fungera.

De hörde talas om Safirens boende, 
och att det fanns en deltidsplats ledig. 
Dessutom råkade det ligga i samma kom
mun, så de åkte dit på besök, och bestäm
de sig direkt. Det gick snabbt att få be
sked från kommunen och för ett år sedan 
fick Julia en halvtidsplats.

Familjen är jättenöjd med Safiren och 
personalen som jobbar där.

– Många i personalen har jobbat på 
Safiren länge, det märks att de jobbar där 
för att de vill det. Det är en trygg tillvaro 
för oss som har barn här. Det är verkligen 
ett andra hem, säger pappa Jonas. 

Även Julia trivs på Safiren, hon sover 
till och med bättre där än hemma.

– Här hemma vaknar hon varje natt, 
och har svårt att komma till ro och som
na. Jag har till och med varit på studiebe
sök för att se hur personalen gör när Julia 
ska sova, men det hjälper inte, säger han, 
och tar upp henne i famnen och killar 
Julia så att hon börjar sprattla av glädje. 

Familjen har inte fått några negativa 
reaktioner från omgivningen för att de 
”lämnar bort” Julia, snarare tvärtom. 

– Många tycker att det var ett bra be
slut, de såg ju hur vi kämpade. I början 
var det jobbigt, mest för att Julia var så li
ten, men nu tycker vi att det är skönt att 
hon tidigt fick möjlighet att vänja sig. 
Skuldkänslor finns alltid där som ”fun
kisförälder”, att man inte räcker till och 
behöver hjälp med sitt barn, man vill ju 
klara sig själv. Men ju tidigare man inser 
att man inte klarar det själv desto bättre, 
tror i alla fall vi, säger mamma Michaela.

”Springa nakna”
När Julia är på Safiren vilar familjen från 
allt omvårdnadspyssel och vaknätter.

– Den största skillnaden är att få sova 
hela natten. Vi blir en ”hyfsat” funktio
nell familj dessa veckor. 

Men familjen vilar också från att ha 
assistenter i huset. De berättar hur skört 
de tycker att det är att vara beroende av 
en eller ett par personer, hur allt rasar när 
assistenterna eller deras barn blir sjuka, 
och de inte kan komma och jobba. 
Samtidigt är det lättare att slappna av när 
assistenterna inte är där.

– Då kan vi bråka, springa nakna och 
kissa med öppen dörr. Det är ganska 
krångligt att ta hänsyn till assistenter 
med lille Oliver som just börjat springa. 
Om jag ska duscha måste jag ta med mig 

honom in och låsa, och sätta fast honom i 
barnstolen, vilket inte alltid är så popu
lärt, säger pappa Jonas, och mamma 
Michaela fyller i:

– Men när lördagen kommer brukar vi 
börja längta efter Julia. Vi vet att vi bara 
kan åka över och hälsa på eller hämta 
henne, men vi vill inte att det ska bli rö
rigt för henne, så vi brukar hålla oss tills 
hon kommer hem på måndagen.

Jonas och Michaela tycker att Julias 
plats på Safiren är det bästa beslut de har 
tagit. 

– Vi behöver inte oroa oss alls när hon 
är där, inte fundera det minsta lilla, vi kan 
släppa helt, säger pappa Jonas.

Till Safiren
Det är onsdag morgon i slutet av januari, 
snön som kom häromdagen ligger kvar 
här och där på buskar och träd. Några ki
lometer från familjen Ejremyrs hem, i ett 
lugnt bostadsområde och med en förskola 
som närmaste granne, ligger Safiren. På 
håll utmärker sig inte den ganska anony
ma vitmålade enplansvillan med den stora 
uteplatsen och tillhörande trädgård. 

I köket sitter den här morgonen en
hetschef Anette Karjanmaa och sjukskö
terska Jenny Lewenhaupt tillsammans 
med ett äldre barn som äter frukost. De 
andra barnen har redan åkt till skolan el
ler har sovmorgon, som Julia. Det är 
lugnt och stilla. 

Safiren är ett alternativ till kommunens 
avlastning, för dem som har de största be
hoven, och man tar emot barn från hela 
Stockholms län. Idag bor det tre barn på 
heltid och fyra på halvtid här. Julia är den 
yngsta, och de två äldsta ska snart flytta till 
ett boende för unga vuxna. Safiren har en 
övre åldersgräns, man får bara bo här till 
dess att man fyller 20, men det är bara ett 
barn som hittills har flyttat härifrån, de 
andra har inte blivit så gamla. När en ledig 
plats uppstår, ska det barn i Stockholms 
län som har störst behov få den. 

Ofta är familjerna helt slutkörda när 
de kommer hit, vilket brukar vara när 
barnen har uppnått skolåldern. Anette 

Safiren är Julias andra hem

Udda veckor bor Julia Ejremyr, 3, hemma med personlig 
assistans och jämna veckor bor hon på Safiren, lands-
tingets boende för barn och ungdomar med stora medi-
cinska omvårdnadsbehov. Familjen har valt att kombi-
nera de båda alternativen för att få vardagen att fungera.

D

Text & foto: Anna Pella
info@faktapress.se
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vet inte om det beror på att många inte 
vet om att Safiren finns. Men hon ser en 
ny trend, på senare år har det kommit 
yngre barn. 

– Barnen och ungdomarna kommer hit 
för att de har en familjesituation som inte 
fungerar. Hemma har de assistans mer el-
ler mindre dygnet runt, de flesta familjer 
har provat allt för att få det att fungera i 

hemmet, men märkt att syskonen får stå 
tillbaka. Det är många blandade känslor 
kring att lämna bort sitt barn, men när det 
har fallit på plats, får vi mycket positiv 
återkoppling, berättar Anette.

Ser helheten
Som sjuksköterska ser Jenny att familjer-
na i Stockholms län får sköta mycket mer 

själva än på andra ställen i landet, på 
grund av att sjukvården är så uppdelad 
och specialiserad. Hon ser familjernas 
frustration när de försöker samordna alla 
kontakter, och menar att Safiren kan av-
lasta familjen i detta. 

– Vi ser helheten runt barnet, all erfa-
renhet som vi har med oss gör att vi kan 
komma  med värdefulla tips, och vår 
största styrka är det förebyggande arbe-
tet. Vi kan också, om familjen vill, vara 
spindeln i nätet och samordna mycket av 
det medicinska.

Alternativ behandling
Jenny har också en magisterutbildning i 
barn och ungdomars hälsa, och har utbil-
dat sig i den alternativa behandlingsfor-
men ”Kraniosakral terapi”. Till sin ma-
gisteruppsats gjorde hon en studie på hur 
kraniosakral terapi kan hjälpa barn med 
stora medicinska omvårdnadsbehov. 

– Jag ser magar som kommer igång 
spontant efter förstoppningsproblem, 
spänningar i kroppen som minskar, var-
mare händer och fötter hos barnen, bätt-
re sömn och minskad smärta. 

Jenny och Anette poängterar att 
Safiren i första hand är barnens hem, och 
i andra hand en arbetsplats. 

– Det är viktigt att alla som jobbar här 
har kunskap om familjens situation, och 
att vi jobbar på uppdrag av föräldrarna, 
det är en förståelse som behövs för att 
kunna jobba här. Bemötandet är viktigt, 
man kan inte jobba här om man tycker 
synd om barnen och familjerna. 

Stormtrivs
Anette säger också att hon ”stormtrivs” 
med föräldrakontakten, det är en av de 
viktigaste delarna i hennes jobb, och hon 
är den som oftast först kommer i kontakt 
med familjen. Hon får ofta höra ”Vad 
skönt att träffa någon som förstår hur det 
är” från nya föräldrar.

– Vi är här för att göra det bästa för 
barnen. Att ta tillvara varje liten del av 
vardagen, och se glädjen som finns hos 
var och en. +

   Vägen till drömboendet

Anette Karjanmaa och Jenny Lewenhaupt  
tycker att det roligaste är att se barnens glädje. 

När Julia är på Safiren vilar 
familjen Ejremyr från 
omvårdnadspyssel och 
vaknätter. 

I Julias rum hänger bilder på 
bröderna. Familjerna uppmanas att 
inreda själva, med färger och saker 
som barnen tycker om. 

Safiren
n Stockholms landstings boende för 
barn och ungdomar med stora medi-
cinska omvårdnadsbehov, en del av 
Habilitering & Hälsa. Safiren erbjuder 
hel- och halvtidsplatser. 
n Läs mer på www.habilitering.nu/
safiren
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Hur skapar man en bostad 
som passar för en ung 
person som behöver 
personlig assistans men 
som vill bestämma själv 
över sitt boende?

Det stora boendeprojektet 
inom organisationen GIL 
har nu resulterat i en 
handbok som visar hur man 
skapar ett individanpassat 
boende enligt LSS.

– Boken vänder sig till 
assistansberättigade som 

själva vill starta en flexibel 
bostad, men den fungerar 
lika väl som inspiration för 
de som arbetar med 
bostasplanering eller har ett 
allmänt intresse av koope-
rativa boendeformer, säger 
Ingrid Nordström, projekt-
ledare och författare till 
boken.

Det handlar alltså om att 
skapa boende med mer 
självbestämmande än det 
som vanligen erbjuds 
ungdomar md funktions-
nedsättningar i dagens 
gruppbostäder.

Tar upp idéer
Boken tar upp idéer och 
exempel på anpassade 
bostäder enligt LSS, lagen 
om stöd och service till 
vissa funktionshindrade.

Att skapa ett individan-
passat boende kräver 
mycket förberedelse och 
kunskap. Boken 
”Boendeprojektet” tar upp 
det mesta, till exempel 
rumsplanering, juridik och 
ekonomi. Här finns även 
tips på hur man förhandlar 
fram en bra lösning tillsam-
mans med kommunen. +

Boken som visar 
att unga kan skapa  
sitt eget drömboende

Ingrid Nordström 
har arbetat intensivt med 
boendeprojektet i sex år. Och 
nu, när handboken är 
publicerad och klar, tycks 
intresset för frågorna bara bli 
större och större.

– Vi märker att det finns 
ett väldigt stort behov. Både 
privatpersoner och kommu-
ner hör av sig. Runt om i 
landet har det satts igång 
studiegrupper med föräldrar 
som vill starta projekt, säger 
Ingrid Nordström.

Stor brist
– Samtidigt ser vi att det är 
stor brist på kunskap och 
många handläggare på 
kommunerna vet inte om att 
det existerar en möjlighet att 
skapa boendekooperativ där 
föräldrar och brukare aktivt 
styr. Nu hoppas jag att 
kunskapen ökar så att det blir 
enklare att genomföra 
projekt.

Boendeprojektet, som GIL 
genomfört med stöd av 
Allmänna arvsfonden, lever 
på så sätt vidare även om 

projektets finansiering nu är 
slut.

– Föräldrar anmäler 
intresse till oss och vi anord-
nar sporadiska träffar, skickar 
ut böcker och håller föreläs-
ningar. Det går inte en dag 
utan att det händer något, 
säger Ingrid Nordström som i 
övrigt arbetar som GIL-
stödjare och coachar arbetsle-
dare och personliga assisten-
ter.

Söker bostad
Att behovet är stort framgår 
av att många unga vuxna med 
funktionsnedsättningar söker 
bostäder som passar just 
deras behov. 

Hur bra idé är det då att 
försöka lösa bostadsbristen 
med nya kooperativ?

– Det är väldigt mycket 
arbete men allt arbete är 
mödan värt – så säger alla de 
föräldrar som själva har 
erfarenhet av att skapa 
kooperativ. Det är ett roligt 
arbete, det fungerar och deras 
ungdomar har glädje av det.

– Men alla kommer inte 

”Vi märker att det finns ett behov”

Boken ”Boendeprojektet” 
utgiven av GIL.
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fram till målet, för det finns 
många hinder att övervinna 
på vägen. I storstaden kan det 
vara svårt att hitta en lämplig 
tomt. Man måste också vara 
enig inom gruppen. Man får 
inte vara naiv om man ger sig 
in på detta, men det är inte 
dessa föräldrar, säger Ingrid 
Nordström.

Största hindret är kanske 
bristen på kunskap. 

– Men det hoppas jag att 
vår bok kan råda bot på, säger 
Ingrid Nordström. +

Ingrid Nordström märker av 
en stor brist på kunskap.

”Det är 
väldigt 
mycket 
arbete 
men för-
äldrarna 
tycker 
det är 
mödan 
värt.”

Foto: Caroline BräutigamBoken ”Boendeprojektet” ger både inspiration och handfasta                                    tips om hur man förhandlar med kommunen.

info@enigmaomsorg.se

ENIGMA 
OMSORG

Pierre Selim
p.selim@enigmaomsorg.se

Carola Wistrand
c.wistrand@enigmaomsorg.se

www.enigmaomsorg.se

08-768 20 00

Kontakta oss

Söker du arbetsträning enligt 
9 § 10 

Söker du arbetsträning enligt 
9 § 10 

Söker du arbetsträning enligt 
LSS

Söker du arbetsträning enligt 
LSS

Söker du arbetsträning enligt 
?

Söker du arbetsträning enligt 
?

Söker du arbetsträning enligt 

Läs om våra verksamheter 
Smedjan, EPA och Bruket.

Inom kort har vi lediga platser på 
boende enligt 9 § 8 och 9 § 9 LSS
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Planlösning
Så gott som samtliga projekt
deltagare understryker att det 
är viktigt med en öppen 
planlösning i lägenheten. 
Köket och vardagsrummet är 
integrerade med varandra i 
samtliga lägenheter hos 
deltagarna i Boendeprojektet. 
Den öppna planlösningen 
underlättar i många situatio
ner, inte minst om man vill 
bjuda hem kompisar som 
använder rullstol eller andra 
typer av hjälpmedel, på film 
eller middag. Tänk gärna på 
valfrihet när rumsdispositio
nen tar form. Ibland vill man 
vara tillsammans med andra, 
ibland inte. Ibland har man 
bra dagar, ibland sämre.

Något som också verkar 
viktigt är utsikten från 

vardagsrum och kök. Många 
företrädare säger att utsikten 
från köksbordet är viktig för 
ungdomarna, då man 
därifrån kan hålla koll på vad 
som händer och följa årsti
derna och förändringen i 
naturen. Att sätta in fönster 
modell större, som är placera
de nära golvet, underlättar 
väsentligt för personer som 
sitter i rullstol, då de kan få ta 
del av utsikten trots att de är 
sittande. Andra företrädare 
tycker att man då måste tänka 
på att sätta skydd nertill så att 
inte fönstren går sönder om 
en rullstol kör emot rutan. 
Återigen bör det påpekas att 
bostaden ska specialanpassas 
för den person som ska bo 
där. Det som är rätt för en 
person kan vara en fara för 
någon annan.

...och vikten av att kunna 
förändra planlösningen
Kristina Sahlqvist säger att 
man, när man planerar eller 
ritar en bostad, bör tänka flera 
år framåt i tiden. Man bör stäl

la sig frågan: Vilka förändrade 
behov kan komma att uppstå 
för personen som ska bo i 
lägenheten, och hur påverkar 
detta i så fall planlösningen? 
Exempel på vad som kan 
förändras är behovet av 
sovande eller vaken nattjour 
eller förändrat behov av 
hjälpmedel. Det bästa är om 
bostaden kan förändras efter 
behoven, kanske genom att 
kunna ta ner icke bärande 
väggar eller genom att tidigt 
planera för stora förvaringsut
rymmen.

Badrum
För personer som har omfat
tande funktionsnedsättningar 
är det inte ovanligt att man 
måste skapa individuella 
anpassningar i badrummet för 
att vardagen ska fungera. 
Vanligast är att badrummet 
måste göras större. Man utgår 
från lägenhetsinnehavarens 
behov och de hjälpmedel som 
ska få plats.

På boendekooperativet 
Duetten i Mölnlycke har man 
löst detta genom att, flytta 

väggen mellan sovrum och 
badrum vilket har gjort 
badrummet tillräckligt stort. 
På detta sätt har man kunnat 
skapa ett stort badrum i en 
förhållandevis liten lägenhet. 
En duschbrits måste få plats, 
vilket badrummet inte 
ursprungligen var anpassat 
för. Detta har dock medfört att 
sovrummet blivit mindre än 
vad som är godkänt enligt 
byggnormen. När man gör 
anpassningar brukar man 
ansöka om anpassningsbidrag 
från kommunen och sedan 
om återanpassningsbidrag när 
man ska flytta därifrån, men i 
detta fall har kommunen löst 
det på ett annat sätt. Kom
munen har helt enkelt ingått 
ett avtal med fastighetsägaren 
om att ersätta denne i det fall 
som lägenheten inte skulle 
kunna hyras ut i nuvarande 
utförande, med stort badrum 
och mindre sovrum.

Ett annat vanligt önskemål 
när man planerar för badrum 
i ett boendekooperativ, är att 
sätta in ett bubbelbadkar i det 
gemensamma utrymmet. 

Rum för rum 
– bästa tipsen ur boken om boendeprojektet

Deltagare i  
Boendeprojektet 
delar med sig av 
kunskapen. 

Det är mycket att tänka på när man planerar ett boende. 
Illustration: Kronander Arkitekter AB. Bilden är hämtad ur boken ”Boendeprojektet”.

Utgiven av giL
Boken ”Boendeprojek
tet” är utgiven av GIL 
med stöd från Arvsfon
den. Redaktör och 
författare är Ingrid 
Nordström. Bo ken är 
på 174 sidor och kostar 
100 kronor inklusive 
moms och kan köpas 
via GIL:s hemsida.
www.gil.se/omgil/
boendeprojektet/
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Samtliga lägenhetsinnehavare 
kan då använda sig av det.

Sovrum
Även sovrummet är en plats i 
lägenheten där man måste 
tänka till lite extra.Vilka är 
egentligen behoven och hur 
stort måste det vara?

Deltagarna i Boende
projektet säger att man måste 
kontrollera att man har 
utrymme för liftar. Sovrum
met kan vara mindre om man 
har tillgång till taklift, än om 
man använder golvlift. 
Kristina Sahlqvist menar att 
man också ska tänka på hur 
behovet av tillsyn ser ut på 
natten. Var ska assistenten 
befinna sig?

Kommer man att ha 
sovande eller vaken jour?

Detta påverkar nämligen 
både sovrummets utförande 
och assistentens viloplats. Det 
bästa är om man kan bygga 
sovrummet så att det kan 
ändras efter olika behov som 
kan uppstå. En person som 
idag enbart har behov av 
sovande jour ska kunna 
stänga till sovrummet medan 
assistenten sover någon 
annanstans i lägenheten.

Men behoven kan förändras 
och man blir i behov av vaken 
nattjour. Kanske måste 
assis ten ten kunna höra 
per sonen som den ska assistera 
och då kan en sovalkov vara en 
bättre lösning.

Brita Havåsen, utvecklings
sekreterare på socialtjänsten i 
Uddevalla kommun och en av 
initiativtagarna till de särskilt 
anpassade bostäderna på 
Tureborg, säger att det absolut 
viktigaste i ett sovrum är att 
sängen ska kunna nås från två 
håll. Man ska kunna flytta 
runt en säng i rummet, dels 
för att kunna få till en föränd
ring i rummet men också för 
att kunna ändra möbleringen 
om personen som bor i 
lägenheten blir sjuk och måste 
få hjälp av två assistenter.

Rum för assistent
Var den assistansberättigade 
vill att assistenten ska sova på 
natten eller befinna sig på 
dagen är naturligtvis indivi
duellt. Det vanligaste är 

emellertid att assistenten 
sover i vardagsrummet nära 
sovrumsdörren.

På så sätt kan assistenten 
lätt assistera brukaren om det 
skulle behövas under natten. 
Det rekommenderas att en 
säng finns tillgänglig för 
assistenten i ett avskärmat 
utrymme i bostaden. 
Kostnaden för ett assis
tentrum kan i så fall tas från 
den assistansersättning som 
man får från Försäkrings
kassan. (Mer information om 
detta finns i kapitlet som 
berör de ekonomiska frågor
na.) Om man är assistent i ett 
särskilt anpassat boende där 
man bor i gemenskap är det 
istället vanligt att assistenter
na kan sätta sig ner i gemen
samma utrymmen om de inte 
behövs för stunden. Ett annat 
alternativ är att ha ett gemen
samt vilorum till assistenter
na lite avsides i bostaden.

Förvaring 
och förråd
Om förvaringsutrymmen och 
förråd kan man bara säga en 

sak; man kan inte få för 
många. Samtliga personer 
som byggt eller vistas i 
bostäderna säger att man är i 
stort behov av förvaringsut
rymmen. Personen som bor i 
lägenheten ska få plats med så 
väl hjälpmedel och hygienar
tiklar som gräsklippare. För 
dessa ändamål är det bra med 
både kallförråd och upp
värmda förvaringsutrymmen.

Hall och 
arbetsplats
Alla fullvärdiga lägenheter ska 
ha både en hall och en 
arbetsplats. Hallen är ett 
viktigt utrymme för att 
bostaden ska fungera praktiskt 
och måste i många fall göras 
större än vad som anges på de 
ursprungliga ritningarna.

I en del av bostäderna har 
icke bärande väggar flyttats för 
att göra plats åt både assistans
berättigad i elrullstol och assis
tenter. I andra, särskilt 
anpassade bostäder finns det 
en gemensam groventré där 
man kan spola av rullstolar. I 
detta utrymme bör man också 
tänka på lämplig golvbelägg
ning och eluttag för att ladda 
rullstolar och liftar.

I planeringen är det också 
viktigt att tänka på arbets
platsen. En plats för dator är 
ett måste i de flesta lägenheter 
så att man slipper surfa i 
garderoben eller fylla i papper 
på köksbänken.

Tvättstuga
I Boverkets byggregler finns 
det bestämmelser om att 
minst ett utrymme för att 
tvätta och torka tvätt maski
nellt ska finnas i fullvärdiga 
lägenheter, dock är detta inget 
krav om det finns en gemen
sam tvättstuga. Men just 
behovet av både privat 
tvättmaskin och en gemen
sam tvättstuga är något som 
deltagare i Boendeprojektet 
ofta tar upp. I de särskilt 
anpassade bostäderna är det 
ofta hårt tryck på tvättmaski
nerna. Det underlättar om 
både brukarens och assisten
tens kläder kan tvättas 
omgående och att man inte 
behöver vänta på tvättid i den 
gemensamma tvättstugan.  

I de kooperativ där man inte 
har privata tvättmaskiner 
måste man planera tvättider
na omsorgsfullt.

Väggarna
När det gäller väggar är det 
tre aspekter som har varit 
viktiga för deltagarna i 
Boendeprojektet: Utseendet, 
hållbarheten samt den 
ljudisolerande förmågan.

Dessa frågor har fått olika 
svar. Några företrädare har 
valt väggfärg efter antroposo
fiska tankar om färgsättning
ens betydelse för individens 
välbefinnande.

Andra företrädare har 
gemensamt med byggföreta
get arbetat med golvplåt på 
den nedre delen av väggen, 
för att minska slitaget från 
rullstolar. Ljudisoleringen 
sköts oftast bäst genom 
bostadsanpassning och görs 
av fackmän.

Utemiljö 
och terrass
Möjligheten att skapa en 
utemiljö beror naturligtvis på 
hur området och naturen är 
beskaffad. Många byggpro
cesser innebär prioriteringar 
och det är svårt att få samtliga 
önskemål att gå i uppfyllelse. 
Som deltagare i ett byggpro
jekt hamnar man ofta i 
situationer där man får väga 
lägenhetens inre mot ett bra 
läge geografiskt. Då gäller det 
att fatta rätt beslut.

De krav på utemiljön som 
har varit viktigast för deltagar
na i vårt projekt, är att 
lägenheterna ska ligga i 
markplan så att man inte 
behöver använda hiss för att 
komma ut. Ett annat önskemål 
har varit att bostäderna ska 
ligga förhållandevis centralt 
och inte på ett högt berg. 
Dessa önskemål kan synas 
basala men kan vara ack så 
svåra att få igenom. Om man 
väl har fått tillgång till en 
lägenhet på markplan så har 
det viktigaste för våra deltaga
re varit att terrassen utanför 
lägenheterna binds ihop. Detta 
kan byggaren enkelt göra i 
byggprocessens slutskede om 
man har ett bra samarbete och 
påtalar detta. +

”Den 
öppna 
planlös-
ningen 
under- 
lättar,  
inte minst 
om man 
vill bjuda 
hem kom-
pisar som 
använder 
rullstol.”
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örra sommaren slog 
Socialstyrelsen larm om 
allvarliga övergrepp in-
om gruppboenden och 
andra LSS-insatser.

Nu har utvecklingen 
vänt till det bättre, åtminstone på ett om-
råde, LSS-boenden för barn.

– Det går åt rätt håll. Man blir lycklig, 
säger Brittmarie Fagerlund, utredare på 
tillsynsavdelningen på Socialstyrelsen.

I maj 2011 beskrev Socialstyrelsen hur 
en 14-årig pojke med autism låsts in i ett 
bås med betonggolv när personalen tycker 
att han blir för besvärlig. De pengar som 
skulle använts till fortbildning av persona-
len hade socialnämnden sparat bort.

Nu ska risken för sådana övergrepp 
mot barn vara mycket mindre.

– Det ska inte kunna förekomma, sä-
ger Brittmarie Fagerlund.

Tätare inspektioner
Förklaringen är att Socialstyrelsen, som 
är tillsynsmyndighet, nu gör tätare in-
spektioner än tidigare. 

I vår släpper Socialstyrelsen även en 
ny handbok. Det är första gången som 
det publiceras riktlinjer för LSS-boenden 
för barn som är mer utförliga än den 
kortfattade lagtexten.

– Vår handbok kommer att bli mer ut-
förlig kring frågor om hur ett boende ska 

vara utformat och vilken kompetens per-
sonalen bör ha.

Hittills har LSS-boenden i stor ut-
sträckning förlitat sig på information och 
synpunkter som man fått i kontakter 
med Socialstyrelsens inspektörer. 

Mindre godtyckligt
Med handboken blir det mindre god-

tyckligt eftersom den innehåller en hel 
del riktlinjer. Sedan tidigare finns en lik-
nande handbok för LSS-boenden för 
vuxna.

– Handboken blir ett viktigt hjälpme-
del, säger Brittmarie Fagerlund.

Det var för cirka två år sedan som 

Socialstyrelsen skärpte kontrollen av 
LSS-boenden för barn. Tidigare gjordes 
bara stickprovskontroller av länsstyrel-
serna. 

– Idag gör vi minst två besök per år 
på varje boende för barn, ett föranmält 
besök och ett oanmält. Det är lite olika 
vad vi tittar på vid besöken. Det kan 
handla om att kontrollera att man inte 
använder sig av till exempel låsta dörrar 
och tvång. Det har förekommit att man 
har ”lagt ned” barn och unga, eller låst 
in dem och det är inte tillåtet. LSS är en 
frivillig lag, där tvång inte får förekom-
ma. Vid andra besök har vi undersökt 
personalens kompetens. Det är olika in-

”Man blir lycklig”
LSS-boenden för barn blir allt bättre, säger Brittmarie Fagerlund.

I vår släpper Socialstyrelsen en handbok för LSS-boende. Brittmarie Fagerlund skönjer en positiv utveckling.

– Om man söker efter 
ett boende kan man 
kontakta oss på 
Socialstyrelsen för att ta 
del av de senaste 
tillsynsbesluten. Prata 
med den som är 
ansvarig för verksamhe-
ten. Ställ alla tänkbara 
frågor och se till att få 
svar på alla undringar. 
Fråga inte en gång utan 

många gånger. När man 
träffar den ansvarige 
kan det vara så mycket 
som dyker upp och man 
kan behöva fråga flera 
gånger för att känna sig 
trygg innan man skolar 
in barnet.

– Om man redan har 
barnet på ett boende är 
det viktigt att man är 
involverad och bryr sig 

om vad som händer på 
boendet. Boendet ska 
vara ett komplement till 
föräldrahemmet.

– Om man har 
synpunkter på boendet 
ska man kontakta 
Social styrel sen. När det 
handlar om barn är det 
viktigt att det går fort, 
säger Brittmarie 
Fagerlund. +

F

■ Kolla upp detta när du väljer boende

Personlig assistans utan vinstintresse

Personlig assistans utan vinstintresse.

Postadress: Box 12134, 402 42 Göteborg
Besöksadress: Jaegersdorffsplatsen 3, Göteborg
Telefon: 031-63 64 80, E-post: kontor@gil.se
Läs mer på www.gil.se!
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gil helsida (eller ligger den för 
nära artiklarna?)

klippt
Mycket kan fortfarande förbättras.
- Det är en fara att det inte finns någon 

riktigt bra utbildning för de som arbetar in-
om LSS-boende. Kompetensen behöver hö-
jas. Man måste ha en ordentlig förståelse för 
funktionsnedsättningar för att kunna ha ett 
bra bemötande och veta vad man ska göra. 
Vi behöver också diskutera etiska frågor 
mycket mer.

Finns det bättre utbildning på gång?
- Frågan har diskuterats men idag finns 

inte någon utbildning som riktigt passar. 
Man kan gå många olika kurser, men det 
finns ingen ordentligt utbildning. 

Den nya förbättrade tillsynen behöver 
också breddas till fler områden. Idag omfat-
tar den bara LSS-boende för barn, men inte 
andra LSS-insatser som korttidsvistelse, bo-
ende för vuxna eller daglig verksamhet.

- Dessa områden är inte prioriterade just 
nu, men även där måste det komma en bätt-
re tillsyn förr eller senare.

Varför dröjer det?
- Det är brist på resurser, det går åt många 

personer för att sköta tillsynen och det finns 
många, många boenden.

Finns det några förslag om att stärka re-
surserna för att utöka inspektionerna?

- Nej, inte vad jag känner till.

Personlig assistans utan vinstintresse

Personlig assistans utan vinstintresse.

Postadress: Box 12134, 402 42 Göteborg
Besöksadress: Jaegersdorffsplatsen 3, Göteborg
Telefon: 031-63 64 80, E-post: kontor@gil.se
Läs mer på www.gil.se!
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riktning varje år och vi följer upp det 
som fungerat dåligt, berättar Brittmarie 
Fager lund.

Att samtala med barnen är en målsätt
ning vid alla tillsynsbesök. 

– Vi försöker alltid få tillfälle att prata 
med de barn som kan och vill göra det, 
säger Brittmarie Fagerlund.

Efter besöket sänder Socialstyrelsen 
ett förslag till beslut till ansvarig innan 
rapporten slutligen fastställs.

Allt mer positiv
Och rapporterna ger en allt mer positiv 
bild av förhållandena.

– Den senaste tiden har det blivit väl
digt mycket bättre än när vi påbörjade 
den nya tillsynen 2010. Tillsynen har 
verkligen gjort skillnad.

Hur känns det?

– Man blir bara lycklig, särskilt om 
man som jag har varit med ändå sedan 
vårdhemstiden.

Socialstyrelsens tillsynsavdelning tar 
även hand om klagomål från anhöriga 
och boende. 

– När vi får anmälningar utreder vi 
dem så snart som möjligt, säger Britt
marie Fagerlund. 

Personalbrist
Det kan handla om personalbrister eller 
regler som inte stämmer överens med la
gen. 

– Men det är inte så ofta vi får anmäl
ningar, de flesta brister upptäcks när vi gör 
våra besök. Till exempel om barnen låses 
in. Vi är väldigt uppmärksamma på hur 
dörrarna ser ut. Det har till och med hänt 
att vi själva inte lyckats komma ut, utan att 
personalen har fått hämta nycklar.

Vad ska man då tänka på om man vill 

anmäla brister? En anmälan kan handla 
om kränkningar eller dåligt bemötan
den eller regler som bryter mot lagen 
(till exempel att alla måste lägga sig vid 
en viss tid).

– Sådana regler ska vara individuella, 
inte för en hel grupp, betonar Brittmarie 
Fagerlund.

För att minska risken för sådana bris
ter arbetar Socialstyrelsens inspektörer 
för att begränsa antalet personer på varje 
boende.

– När vi ser att det verkar vara för 
många personer på ett boende påpekar vi 
detta. Det går inte att sätta en siffra, utan 
det beror på vad barnen och personalen 
klarar. Fem barn är vanligt på ett boende, 
säger Brittmarie Fagerlund. +

Många är oroade över 
utvecklingen när det gäller 
boende för personer med 
funktionsnedsättningar. 
Två stora organisationer 
planerar en enkät för att 
kartlägga bristerna.

Samtidigt är en kvalitets-
märkning på gång – 
Pusselbitsmärkningen.

– Vi har märkt att det blir 
allt vanligare med avslag på 
boende och andra insatser en
ligt LSS, säger Anna Calissen
dorff, förbundssekreterare på 
Autism och Asperger för bun

det som gör enkäten 
tillsammans med 
FUB.

– Kvaliteten har 
också blivit sämre på 
många boenden och 
man använder allt 
oftare kontrolltag
ning och nedlägg
ning, tvångsmetoder 
som inte är tillåtna i 
Sverige.

Idag finns ingen 
reell möjlighet för brukare 
och anhöriga att jämföra 
kvaliteten på boende enligt 
LSS.

– Vi får ofta 
frå gan hur man ska 
kunna se kva liteten 
på boenden. Tips vi 
ger är att försöka ta 
reda på vilken 
bemanning boendet 
har, vilken kompe
tens som finns hos 
personalen och om 
det sätts av resurser 
till handledning och 
fortbildning. 

Förbundet arbetar nu med 
att formulera krav på vilken 
kompetens man minst måste 
ha för att jobba i ett boende 

för personer med autism.
– Vi har precis påbörjat 

arbetet med en sådan kvali
tetsmärkning för boende och 
andra LSSinsatser. 

När förbundet har tagit 
fram kompetenskraven är 
tanken att verksamheter ska 
kunna ansöka om märk
ningen.

– Det är en viktig satsning. 
Det finns bra verksamheter 
som lägger mycket resurser på 
fortbildning, medan andra 
inte har förstått värdet av det.

Till hösten ska kvalitets
märkningen vara igång. +

Bostad med särskild 
service för barn och 
ungdomar innebär:
n En insats för barn och 
ungdomar med olika 
funktionsnedsättningar.
n Barnen kan, trots olika 
stöd, inte bo hos sina 
föräldrar. Det kan bero på 
att de har ett omfattande 
behov av stöd och omvård
nadsinsatser dygnet runt.

n Det kan också bero på 
en funktionsnedsättning 
som leder till ett utageran
de beteende.
n En tredje grupp är barn 
som går i skola på annan 
ort och därför behöver en 
bostad med särskild 
service.
n Det finns cirka 200 
sådana bostäder i privat 
och kommunal regi.

n Tillsynsrapporterna 
finns att läsa för allmän
heten. Efter varje tillsyn 
skrivs rapporter, som vem 
som helst kan begära ut 
genom att kontakta 
Socialstyrel sens registra
tor per telefon eller mejl. 
n Man kan beställa 
rapporter för ett visst 
boende eller för alla inom 
ett område eller kommun. 

Varje rapport är normalt på 
34 sidor, även om det 
varierar. Rapporterna får 
man normalt via vanlig 
post. Personuppgifter 
maskas bort. 
– Vi skriver inte så mycket 
beröm i rapporterna, vi 
letar inte efter de goda 
sakerna utan det som kan 
förbättras, säger 
Brittmarie Fagerlund.

Enklare att välja boende
LSS-boende och korttids ska kvalitetsmärkas av autismförbund

Anna Calissen
dorff.

Fortsättning från föregående uppslag

>

”Vi utreder anmälningarna så snart som möjligt”

Ett stöd när man inte kan bo hos föräldrarna Så läser du tillsynsrapporterna

@ Läs en längre version av artikeln 
på www.foraldrakraft.se
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ocialstyrelsen har trött
nat på att Nynäshamns 
kommun inte åtgärdar 
allvarliga brister i ett 
gruppboende för perso
ner med grav utveck

lingsstörning och autism i Nynäshamn.
Nu måste Nynäshamn betala 400 000 

kronor i böter om inte bristerna är borta 
senast 20 mars.

Det är ytterst ovanligt att Social
styrelsen tvingas till så här tuffa tag mot 
en kommun eller privat utförare.

Bristerna vid Björkbackens gruppbo
stad är inte bara allvarliga – de har dess
utom pågått under lång tid.

Det har gått mer än tio månader sedan 
Socialstyrelsen första gången slog larm 
om allvarliga brister vid ett gruppboende 
i Nynäshamn.

Vind för våg
De boende lämnades vind för våg stora 
delar av dagen på grund av låg beman
ning och inställda aktiviteter. Dessutom 
förekom olaglig inlåsning och flera andra 
missförhållanden.

Kommunen hade skriftligen utlovat 
åtgärder, men vid ett tredje, oanmält, be
sök i oktober visade det sig att mycket 
återstod att göra.

– Trots att det gått tio månader sedan 
Socialstyrelsens första beslut har kom
munen till stora delar inte efterkommit 

kraven, skriver Socialstyrelsen i ett nytt 
föreläggande som beslutades i januari 
2012.

– Våra inspektioner har avslöjat miss
förhållanden som är mycket allvarliga. 
Kommunen bedriver en verksamhet som 
inte har stöd i lagen och där hälsan och 
säkerheten för enskilda boende riskeras, 
sa PerAnders Sunesson, chef för Social
styrelsens tillsynsavdelning i ett press
meddelande i mars 2011.

Personal utan skuld
Sunesson konstaterade vidare att persona
len inte hade någon skuld för bristerna. 

– De har gjort sitt bästa efter förutsätt
ningarna. Nu kräver vi att kommunen 
vidtar en rad åtgärder så att de boende 
snarast möjligt får det stöd och den hjälp 
de har rätt till enligt lagen, säger Per
Anders Sunesson.

Nynäshamns kommun har åtgärdat 
en del av bristerna, men långtifrån alla.

Socialstyrelsen beslöt därför om ett 
nytt föreläggande den 13 januari. 

Senast den 13 mars måste kommunen 
säkerställa att insatserna för de boende 
uppfyller kraven enligt LSS, lagen som 
stöd och service till vissa funktionshin
drade. +

@ Läs kommentarer till artikeln  
på www.foraldrakraft.se

   Vägen till drömboendet

n LSS-boenden omfattas 
även av ”lex Sarah”, en lag 
som innebär att personal 
ska rapportera missförhål-
lande. Den som driver 
verksamheten ska utreda 
och åtgärda bristerna utan 
dröjsmål. Om det handlar 
om allvarliga brister ska de 
anmälas till Social styrel-
sen. Även lex Sarah-
anmälningar kan man 

begära ut via Socialstyrel-
sens registrator. 
n An höriga eller enskilda 
kan inte göra Lex Sarah-
anmälningar, men det går 
alltså bra att kontakta 
Socialstyrelsens tillsynsav-
delning direkt med klago-
mål. Man kan förstås även 
prata med kommunens 
socialtjänst eller politikerna 
i den ansvariga nämnden.

Vid det första besöket 
konstaterade Social
styrelsen allvarliga 
brister:
n Boende lämnas utan 
personalstöd och får under 
stora delar av dagen 
sysselsätta sig själva.
n Boende får inte den 
fysiska träning som är 
ordinerad. Promenader och 
inplanerade aktiviteter ställs 
ofta in på grund av tidsbrist. 
Inplanerade promenader 
ersätts med utevistelser i en 

inhägnad trädgård.
n Intervallerna mellan de 
boendes måltider är alldeles 
för långa. Det gör att de 
boende ibland vaknar om 
nätterna och får en smörgås 
för att kunna somna om.
n De boende läggs för 
natten mellan 19.00 och 
20.00 och tillbringar mer än 
12 timmar per dygn i 
sängen för nattvila.
n Alla dörrarna till boendet 
hålls låsta och kan endast 
öppnas av personal.

–  Våra inspektioner har avslöjat miss-
förhållanden som är mycket allvarliga. 
Kommunen bedriver en verksamhet 
som inte har stöd i lagen och där 
hälsan och säkerheten för enskilda 
boende riskeras, sa Per-Anders 
Sunesson, chef för Socialstyrelsens 
tillsynsavdelning, i mars 2011.

Han tar i med 
hårdhandskar 
mot Nynäshamn 
Kommunen lämnade boende vind för våg  
och hotas nu av vite på 400 000 kronor

S

Så fungerar ”lex Sarah”
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ostadscenter.se får nya 
verktyg lagom till mäss-
san Hjul torget i Kista 
den 22-23 maj. 

På denna webbsajt 
har både enskilda och 

professionella fått ta del av ett allt bredare 
utbud av information de senaste åren.

Bostadscenter.se har också svarat på 
många frågor via mejl och telefon, samti-
digt som flera kurser och seminarier har 
anordnats.

– Många enskilda säger att de har fått 
mycket god hjälp och kursdeltagarna har 
varit extremt nöjda att döma av våra ut-
värderingar, säger Viveka Lindström, 
pro jektledare för Bostadscenter.

Kurserna har hittills vänt sig enbart till 
handläggare och andra professionella. 
För familjer och enskilda brukare har Bo-
stadscenter anordnat informationsträf-
far. Till Hjultorget planeras ett gratis se-
minarium.

– Vi planerar även att anordna fler in-
formationsträffar för brukare, berättar 
Viveka Lindström.

Bostadsanpassningar är omgärdat av 
krångliga regler och knepiga val. Även 
informationen om reglerna, från Bover-
ket, har varit minst sagt krånglig. Dess-
utom skiljer det mellan hur kommuner 
informerar och tolkar reglerna.

Det nya är att Bostadscenter har infor-
mation som är mer pedagogisk och utgår 
från brukarnas behov.

– Information om bidragsreglerna är 
bland det mest efterfrågade, säger Viveka 
Lindström.

– De flesta enskilda saknar kunskap. 
Hand läggarna är ofta kunniga men det 
visar sig, gång på gång, att de medicinskt 
sakkunniga, som skriver intyg om behov 
av bostadsanpassning inte riktigt har 
klart för sig vem som gör vad.

– Om inte var och en har koll på sin 
egen roll är det svårt att få en bra lösning 
för den enskilde.

Kan bli en strid
”Vad kommer det att kosta?” är en myck-
et vanlig fråga. Liksom ”vad har jag rätt 
till?” Men det är ofta också svårt att förstå 
varför man inte får just den bostadsan-
passning man tycker sig behöva. An sök-
ningar om bidrag till bostadsanpassning 
kan lätt utvecklas till en strid.

– Många vänder sig till oss när de har 
fått avslag på en ansökan och när vi tittar 
på det närmare ser vi att avslagen ofta 
görs på tveksamma och ibland helt felak-
tiga grunder, säger Viveka Lindström.

Under försöksverksamheten har Bo-
stads center hjälpt många enskilda att 
överklaga avslag till förvaltningsdoms-
tolen.

– I dagsläget har vi fortfarande möjlig-
het att hjälpa till med detta. I framtiden 
kanske det blir en förmån för medlem-
marna i våra förbund, säger Viveka 
Lindström.

Informationen från myndigheterna 
är alltså så dålig att ni måste hjälpa till 
både med information och överkla-
ganden?

– Ja, det kan man säga. Det är inte bara 
Boverkets information som är krånglig, 
det är också olika nivå ute hos kommu-
nerna. En del, exempelvis Stockholm, har 
utmärkt information medan andra kom-
muner har en mycket lägre nivå.

Det finns mycket att se upp med kring 
bostadsanpassningar. Det handlar om allt 
från bidragsregler till byggnadsteknik. Ofta 
kan Svensk byggtjänsts bok ”Bygg ikapp” 
vara till hjälp på det tekniska området.

Om det anses nödvändigt
Men hur ambitiös man än är kan det bli 
fel i slutänden.

– Reglerna ger bara bidrag till det som 
anses nödvändigt och brukaren kanske 
vill ha en annan lösning. Då kan det bli 
diskussion om vad man egentligen har 
rätt till.

– Ofta är anpassningarna inte så vack-
ra och det förekommer att folk blir förvå-
nade över hur klumpigt det blir.

– Men om man vill komma upp till 
övervåningen kanske man ändå måste ac-
ceptera den där fula trapphissen, säger 
Vive ka Lindström.

Slutsatsen är att det är viktigt att bru-
karen och familjen är med och påverkar 
så att det blir som man vill ha det –  så 
långt det är möjligt.

Viveka 
Lindström 
kommer att 
hålla ett 
seminarium 
om Bostads-
center.se och 
ge goda råd.

Webbsajten ”Bostads-
center.se” har blivit allt 
viktigare för familjer 
och enskilda som be-
höver göra bostads-
anpassningar. Lagom 
till mässan Hjultorget 
släpper man dessutom 
en guide för bostads-
anpassning.

Så får du hjälp att planera      bostaden
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Bostadsanpassa	  hemmet	  med	  hjälp	  av	  bostadscenters	  3D-‐applikation.	  
Programmet	  utgår	  ifrån	  målgruppens	  behov	  och	  tillhandahåller	  både	  
möjligheten	  att	  rita,	  samt	  välja	  mellan	  standard	  planlösningar.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

www.bostadscenter.se
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Mässan Hjultorget räknar 
med nya rekord när 2012 
års upplaga slår upp portar-
na i maj.
– Anmälningarna har kom-
mit in betydligt snabbare än 
vi räknade med så det 
kommer att bli en större 
mässa i år, säger John 
Högberg, mässansvarig.

Det är fortfarande en tid kvar till 
Hjultorget 2012 men redan nu 
kan man konstatera att många in
tressanta produkter och aktivite
ter väntar.

Som alltid handlar 
det mycket om 
bilanpassningar, 
rullstolar och 
bostadsfrågor, men i 
många fall om nya 
lösningar.

Ett nytt, spännan
de inslag blir en 
testbana för armcyk
ling.

– Armcykling är 
något som kommer 
mer och mer. Många 
har inte känt till hur 
roligt och nyttigt det 
är att hålla på med 
armcykling, men nu skapar vi en 
testbana på mässan tillsammans 
med leverantörer, säger John 
Högberg.

Fördelar med armcykel
Han tycker att det finns en rad 
fördelar med armcyklar. Inte 
minst för att det gör det möjligt 
att kombinera träning med roliga 

upplevelser. Men för att det ska få 
spridning till fler behövs provtill
fällen av det slag som det blir på 
Hjultorget.

– Vi vill hjälpa till att puffa för 
armcykling, säger John Högberg 
som konstaterar att det finns flera 
olika leverantörer med olika 
typer av armcyklar, alltifrån 
påhängscyklar (för rullstolen) till 
rena racercyklar.

Viktigt inslag
Bilanpassningar är alltid ett 
viktigt inslag på Hjultorget. Det 

är också ett område där det 
sker en snabb utveckling 

av nya lösningar, till 
glädje för mässbesöka
re på jakt efter innova
tioner.

– Det är viktigt 
eftersom bilen är det 
viktigaste hjälpmedlet, 
näst efter rullstolen, 
för oss som sitter i 
rullstol. Många 
utställare är på plats 
på mässan eftersom 
Hjultorget är ett bra 
tillfälle att få nya 
kundkontakter. 
Brukarna är de 

viktigaste besökarna på vår 
mässa, säger John Högberg.

Samtidigt kämpar brukarna 
med försämrade regler för bidrag 
till bilanpassningar. För några år 
sedan förlängdes tidsgränsen för 
bilanpassningsbidrag från sju till 
nio år. En förändring som John 
Högberg helst skulle vilja ha 
tillrättad.

– Den förlängda tidsperioden 
har gjort det dyrare för brukarna 
att ha bil. Det är tragiskt att man 
har genomfört en sådan försäm
ring, som dessutom kan bli 
dyrare för samhället i slutänden, 
säger John Högberg. +

John Högberg höjer 
ambitionerna för 
2012 års Hjultorget 
och hoppas på 
3000-4000 besö- 
kare, de flesta 
brukare. 

   Vägen till drömboendet

Det bästa med Bostadscenter.se är att 
sajten ger ökad kunskap till alla berörda.

– Mer kunskap behöver både brukare 
och de som jobbar med anpassningar. Då 
kan vi få mycket bättre anpassningar och 
mindre frustration, säger Viveka Lind
ström.

Snart ännu bättre
Och snart finns ännu bättre stöd. Se nast 
till Hjultorget i maj släpps en praktisk 
guide på bostadscenter.se där den också 
kommer att kunna laddas ned.

– Vi gör en behovsguide som hjälper 
till att identifiera vilka anpassningar 
som är lämpliga. Den blir bra att ha med 
sig när man söker bidrag. Den ska göra 
det enklare att tänka igenom vad som är 
viktigast för den enskilde, säger Viveka 
Lind ström. +

Så får du hjälp att planera      bostaden

Planera  
rummen  
i 3d vid datorn
I maj släpps ett planeringsverk-
tyg med ritmöjligheter och 
tredimensionella vyer – direkt på 
webbsajten bostadscenter.se.
Planerna är ännu inte helt 
spikade. Det har varit komplice-
rat att ta fram verktygen och 
tidsplanen svår att hålla.
– Vi ligger kanske lite före vår tid, 
eftersom vi inte lyckas få fram 
några produkter från tillverkarna 
i 3d-format. Tiden får utvisa hur 
användbart det blir, säger Viveka 
Lindström.

Fem förbund och en fond
Sveriges fem rörelsehinderförbund står 
bakom projektet som har finansierats av 
Allmänna Arvsfonden. Förbunden är 
Personskadeförbundet RTP, DHR, 
Förbundet för ett samhälle utan rörelse-
hinder, Neurologiskt Handikappades 
Riksförbund, NHR, Reumatiker för-
bundet och Riksförbundet för Rörel-
sehindrade Barn och Ungdomar, RBU.
Bostadscenter webbsajt finns på 
www.bostadscenter.se

Hjultorget växer 
så det knakar

Full rulle på Hjultorget för två år 
sedan. Nu är det dags igen.

@ Läs mer om Hjultorget på 
www.foraldrakraft.se/ 
topics/Hjultorget
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54 Krävande väg

August Moberg (bilden) 

började förskoleklass i 

höstas. Men redan för två 

år sedan, när hans stora-

syster skulle börja skolan, 

ville familjen välja en skola 

som senare även skulle 

passa August. Det visade 

sig att det skulle krävas 

mycket jobb för att få till 

detta. Men det gick. Här är 

historien om Augusts 

långa väg till skolan.

58 Du har maktSkolpengen ger varje elev inflytande. Här visar vi vad du bör tänka på innan du bestämmer dig för vem som ska få den.

56 Utan val

Två av tre föräldrar upple-

ver att deras barn inte kan 

välja skola som andra 

barn. Det framgår av en 

enkät bland nästan 400 

familjer inom RBU.

60 Kolla skolanSex experter hjälper dig att ta tempen på skolan. 

52 FÖRÄLDRAKRAFT # 2, 2012

Lär dig 
välja rätt
Hur hittar man rätt i djungeln 
av skolor och utbildningar? Var 
finns skolan som hjälper ditt 
barn till en självständig framtid? 
I Tema Skolval möter vi elever-
na, föräldrarna och experterna 
i reportage och faktaspäckade 
artiklar. 

FoTo: SebaSTIan ekHolm
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Ditt skolval

Lär dig 
välja rätt
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ugust föddes med en lindrig cp-skada 
som bland annat gör att han har nedsatt 
rörlighet i sin ena kroppshalva. Med lite 
extra hjälp kan han gå i skolan precis som 
alla andra. Eftersom funktionsnedsätt-
ningen gör att August har svårt att gå 
längre sträckor ville familjen att han 
skulle få gå i en liten skola nära hemmet i 
Bromma.

När hans storasyster, som idag är åtta 
år, skulle börja skolan för två år sedan 
blev hon placerad i en skola där barnen i 
området vanligtvis inte brukar gå, och i 
vilken August på grund av sin funktions-
nedsättning aldrig skulle kunna börja. 

– Det var en trängd situation för om-
rådets skolor, med många barn som skul-
le börja det året. Vi visste redan då att 

August aldrig skulle kunna gå i den skola 
som staden placerat hans syster i. Dels 
var skolvägen för svår för någon som har 
problem med motoriken, dels var avstån-
den i själva skolan alldeles för långa. 

– Dessutom skulle man lyfta August ur 
sin invanda miljö och sitt sociala sam-
manhang. Vi ville hitta en skolmiljö där 
August skulle ha stor möjlighet att bli in-
kluderad eftersom han ändå särskiljer sig 
så mycket, berättar mamma Sofia Leffler 
Moberg.

Familjen insåg tidigt att om barnen 
skulle hamna i olika skolor skulle deras 
liv bli väldigt krångligt, inte minst med 
tanke på alla de ytterligare kontakter det-
ta skulle innebära i ett redan tidigare 
pressat schema. 

Beredda att flytta
När familjen kontaktade skolan och ut-
bildningsförvaltningen för att förklara 
hur deras situation skulle komma att se ut 
möttes de av oförståelse. Ett första förslag 
var att Augusts syster skulle flyttas till den 
skola man önskade för honom – om han 
skulle få en plats där den dag det var dags. 

I den trängda situation som rådde möt-
tes föräldrarna också av kommentarer 
grundade på okunskap och stress: ”Vem 
vet, August kanske kommer att gå i särsko-
la?” och ”Vore det inte skönt för storasys-

ter att slippa sin lillebror ibland?”. 
– Man blir förvånad och sårad när nå-

gon som aldrig har träffat ens barn vågar 
uttala sig på det sättet, säger Sofia, som 
understryker att man borde förutsätta att 
alla barn ska kunna gå i en vanlig skola, 
tills motsatsen bevisats. 

Lade upp en plan
Familjen lade upp en plan för hur och i 
vilken ordning man skulle kontakta sta-
dens tjänstemän och politiker, såväl sty-
rande som i opposition. De kontaktade 
utbildningsförvaltningen, utbildnings-
nämnden, skolinspektionen, barnom-
budsmannen och diskrimineringsom-
budsmannen, och många tjänstemän 
höll med om att det var orimligt att sys-
konen skulle gå i olika skolor, men vid-
makthöll att det inte fanns något system 
för denna ”omvända syskonförtur”. 

De övervägde under en period att flyt-
ta för att få en situation som var hållbar 
för hela familjen, men efter mycket på-
tryckningar kom det efterlängtade beske-
det från utbildningsförvaltningen – att 
August syster fick plats på den skola som 
familjen önskat.

– Vår lärdom från detta var att om man 
ska få ett barn med funktionsnedsättning, 
ska man se till att det är första barnet. 
Stockholms stad säger att man vill ha en 

Augusts väg  
till skolan

A

August Moberg, 6 år, började förskoleklass i höstas. 
Men redan för två år sedan, när hans storasyster skul-
le börja skolan, ville familjen välja en skola som senare 
även skulle passa August. Det visade sig att det skulle 
krävas mycket jobb för att få till detta. Men det gick. 
Här är historien om Augusts långa väg till skolan.

Text & foto: Anna Pella
info@faktapress.se
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skola i världsklass, men man glömde i det 
här fallet att  se till hela familjens situation, 
konstaterar Sofia syrligt.

Nästa kamp
Förra våren började familjen planera för 
Augusts skolstart. Då visade det sig att 
det inte fanns någon naturlig länk mellan 
habiliteringen och skolan. 

– Vi trodde att kunskapen från habili
teringen skulle föras över till skolan auto
matiskt. Men det blev vi som fick driva 
även detta. 

Föräldrarna tog tidigt kontakt med 
skolan, och så snart intagningsbeskedet 
hade kommit hade man ett första möte 
med skolans rektor. Fler möten följde och 
vid en elevvårdskonferens före sommar
lovet träffades föräldrar, rektor, klasslära
re, skolpsykolog, skolsköterska och speci
alpedagog för att planera för Augusts 
skolstart. Föräldrarna bjöd även in habi
literingsteamet, vilket de har fortsatt med 
till varje möte. 

Sofia berättar att August har fått en fin 
skolstart och allt stöd han behöver i sam

band med denna, men hon tycker att det 
är anmärkningsvärt att en rektor har 
skyldighet att ha kunskap om och tillgo
dose alla barns olika behov, samtidigt 
som stödet rektorerna får från utbild
ningsförvaltningen är så litet. 

– Tänk om det på skolvalsblanketten 
hade funnits en ruta att kryssa i att man 
var inskriven vid habiliteringen, och ett 
obligatoriskt forum för skola och habili
tering att mötas och prata om behoven i 
god tid.

Hon konstaterar att så fort ett barn 
med habiliteringskontakt får plats i en 
skola borde rektorn automatiskt få in
formation i stil med ”Hej, vi ser att ni 
ska ta emot ett barn med den och den 
diagnosen. Här är en inbjudan till ett 
möte hos utbildningsförvaltningen för 
alla rektorer i Stockholms stad som till 
hösten kommer att ha barn med denna 
diagnos”. 

Unika i sina behov
– Självklart är alla barn även inom en di
agnos unika i sina behov, men många sa
ker är lika, som rutiner för överföring av 
kompetens från habiliteringen. Det är ju 
gemensamt för alla. Det är tufft att lägga 
denna samordning på oss föräldrar. Nu 
handlar allt om vilken kunskap, vilja och 
förståelse som finns hos berörd skolper

sonal och vad vi föräldrar orkar och för
mår att driva igenom. 

Sofia upplever också att det är dräne
rande att vid möte efter möte behöva tala 
om sitt barns svagheter, och därför blev 
hon extra glad på Augusts första utveck
lingssamtal häromdagen, när personalen 
på skolan valde att bara lyfta fram Au
gusts styrkor.

Öppenhet
– Det har varit en svår avvägning, men vi 
har alltid varit väldigt öppna med August 
cpskada i vår omgivning. Vi började re
dan när han var liten, och pratade med 
föräldrarna på förskolan direkt när 
August hade börjat där.

Även på uppropet vid skolstarten bad 
de att få ordet fem minuter med alla för
äldrar. 

– Utan att gå in på detaljer berättade vi 
kort om Augusts cpskada, vilka konse
kvenser den får för honom i vardagen 
och varför det är så viktigt för honom att 
få hjälp av Fabian, som är Augusts resurs. 
Veckan därpå berättade August samma 
sak för sina nya klasskamrater. 

Föräldrarna pratade också med sys
terns klass innan August började, och då 
började barnen spontant berätta om eg
na erfarenheter, ”min mamma har trillat 
från cykeln” och ”min farbror har en cp
skada”. 

– Ibland tror jag att det kan vara extra 
svårt att förstå för andra eftersom August 
klarar nästan allt själv, men behöver ett 
”hjälpjag”, som skolsköterskan så fint ut
tryckte det, för de där sista tio procenten. 
Han kan till exempel få på sig jackan 
själv, men inte få upp dragkedjan.

Sofia understryker att den här öppen
heten har passat just deras familj, att fa
miljen bara har mötts av respekt, förstå
else och empati när de har berättat, men 
att det inte behöver vara likadant för alla 
familjer.

– Ju mer vi förbereder och informerar, 
desto bättre blir det för August, för hans 
syster och för oss föräldrar. Flera av klass
kamraterna har August dessutom känt se
dan han gick på förskolan, och dessa barn 
och deras familjer har i vissa avseenden 
blivit Augusts ”ambassadörer”. I relatio
nerna med dem har Augusts funktions
nedsättning blivit en ickefråga, och vi får 
vara en helt vanlig familj, säger Sofia. +

4 TIPS TILL FÖRÄLDRAR
1. Ta reda på era rättigheter och 
förbered er noga.
2. Ta inte ett nej för ett nej, intala er att 
ingenting är omöjligt.
3. Var alltid två på möten, så att ni kan 
växeldra.
4. Berätta vilka konsekvenser ett 
beslut får för din familj.

Ditt skolval

August har fått en fin skolstart och allt 
stöd han behöver i sam band med 
denna, men vägen dit har varit lång, 
säger mamma Sofia.
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vå av tre föräldrar upplever att deras barn 
inte kan välja skola som andra barn. Det 
framgår av en enkät bland nästan 400 fa-
miljer inom RBU.

Agnetha Mbuyamba är inte överraskad 
över resultatet – hon har länge upplevt 
denna verklighet som RBU-ord förande 
och förälder. 

Men hon är ändå upprörd. Inte minst 
för att verkligheten, som speglas i enkä-
ten, ligger så långt från skolpolitikens 
vackra visioner.

– Våra barn hamnar hela tiden på un-
dantag trots att man säger att skolan ska 
vara likvärdig. Skolan saknar kompetens 
att hjälpa föräldrarna inför skolstarten 
och sedan att hjälpa barnen i skolan. 

Agnetha Mbu yamba är bekymrad 
över att många föräldrar inte orkar strida 
för det stöd som skulle vara en självklar-
het.

– Det är så tråkigt när man ger upp som 
förälder och accepterar att skolan bara blir 
en transportsträcka för barnet. Många är 
så uppgivna över att barnet inte kommer 
in i klassen. Våra barn behöver ofta stöd 
på många olika plan för att bli delaktiga. 
En mamma sa nyligen till mig att hon 
upplever att hennes dotter och assistent 
har blivit en egen grupp i klassen.

Ännu inga förbättringar
Uppmärksamheten kring Skolinspek-
tionens rapporter om felplaceringar och 
brist på särskilt stöd har ännu inte lett till 
förbättringar som avspeglas i RBU:s enkät.

– Skolinspektionens rapporter är hår-
resande och man har lyft upp viktiga frå-

gor men jag har inte märkt att det skett 
förbättringar som gjort oss föräldrar mer 
nöjda.

RBU-ordförandens hopp är att för-
äldrar själva ska få förnyad ork att ta strid 
för sina barns skolgång.

– Rapporten kan bli ett verktyg för att 
stå på sig och kräva att våra barn får den 
bästa tänkbara utvecklingen. Det är det 
som måste gälla, för våra barn liksom för 
alla andra.

Bättre på att ställa krav
Även om Agnetha Mbuyamba möter en 
uppgivenhet bland många medlemmar 
menar hon att föräldrarna ändå blivit 
mer medvetna och duktigare på att ställa 
krav.

– Många säger att man måste välja sina 
strider. Kanske är skolskjutsen det allra 
viktigaste och då orkar man inte bråka li-
ka mycket kring allt annat.

– Barnen påverkas också av kampen. 
Min son sa till mig att ”mamma, du be-
höver väl inte bråka jämt”. Och barn ska 
inte behöva uppleva att man alltid bråkar 

Agnetha Mbuyamba om nya rapporten från RBU: 

Två av tre elever 
får inte välja skola

T

Det här vill  
RBU förändra:
n Inför särskilda samordnare i 
kommunerna som kan 
informera och vägleda inför 
skolstarten.
n Alla elever måste få rätt 
stöd i den skolform som de 
tillhör.
n Kommuner måste ta 
ansvar för att felplacerade 
elever ges det stöd de 
behöver i grundskolan och 
möjlighet att ta igen kunska-
per de gått miste om.
n Avsakffa möjligheten för 
kommuner att placera elever i 
särskolan utan föräldrarnas 
samtycke.
n Elever med funktionsned-
sättning måste ha rätt till 
skolskjuts även om de väljer 

- Vår rapport ska göra det enklare för föräldrar att stå på sig, säger Agnetha Mbuyamba.
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om insatser, de ska mötas med samma 
respekt som alla andra.

– Men vi känner oss ofta som bråksta-
kar, bara för att vi vill att våra barn ska få 
det stöd som de har rätt till. Egentligen är 
vi inte alls bråkiga och krävande, stödet i 
skolan är ju självklarheter.

Hur tror du att rapporten kommer 
att uppfattas ute i samhället?

– Jag tror att man kommer att upple-
va det som förskräckligt. Tänk att sko-
lor fortfarande utestänger barn från fri-
luftsdagar. Att skolan visar att det är 
okej att utestänga barn från sina klass-
kamrater. ”Nu åker vi iväg med våra 
skridskor och Kalle får göra något an-
nat.” Skridskor går ju jättebra att ha på 
fötterna även om man sitter i rullstol, 
det går utmärkt att uppleva isen även 
på det sättet. Med lite fantasi fixar man 
det mesta.

Vi sår frön
Räknar du med att rapporten leder till 
några förändringar?

– Vi sår frön hela tiden och ju mer upp-
lysta politiker och andra blir ju mer hop-
pas jag händer. Barn med funktionsned-
sättningar är ingen särskild sorts barn ut-
an har i grunden  samma behov som an-
dra. Vi hoppas också att rapporten ska 
öka kunskapen hos rektorerna, de är av-
görande för våra barns skolsituation.

Hon tror att rapporten kan göra stor 
nytta för skolpersonalen.

– Jag hoppas att man sätter sig ned 
och diskuterar hur det ser ut på den eg-
na skolan och vad man kan förbättra, i 
lärargrupper, med rektor och med för-
äldrar. Man måste börja där man står, 
inte vänta på att politikerna ska göra 
något.

– Jag vill inte att lärarna ska känna sig 
påhoppade utan ta detta som en beskriv-
ning av hur det ser ut och vad man kan 
göra. Jag vet att många skolor arbetar ut-
omordentligt, även om det också finns 
skrämmande exempel.

Transportsträcka
Agnetha Mbuyamba vill se skolan som 
en språngbräda till livet, men har alltför 
ofta upplevt skolåren som en lång och 
ganska meningslös transportsträcka.

– Min son brukade fråga mig ”varför 
har jag gått i skolan i alla år när jag inte får 
vara med sen?”. 

– Så är det för många unga vuxna, sko-
lan har inte alls förberett dem för vuxenli-
vet, säger Agnetha Mbuyamba.

Vad skulle du ändra på om du vore 
ansvarig för Sveriges skolor?

– Det är jätteviktigt att höja kompe-
tensen hos personalen, både lärare och 
rektorer, de måste få kontinuerlig vidare-
utbildning, säger Agnetha Mbuyamba. +

Fritt skolval  
för en av tre 
Resultat från RBU-rapporten:
n Endast var tredje förälder upplever 
att barnet har möjlighet till ett fritt 
skolval som andra barn.
n Var tionde barn har nekats plats på 
en skola på grund av att skolan inte 
varit fysiskt tillgänglig.
n Var femte förälder har upplevt ett 
tryck från skolan eller kommunen om 
att barnet ska gå i särskolan eller 
Rh-klass i strid med sin egen uppfatt-
ning.
n Var tredje förälder anser inte att 
barnet får det särskilda stöd som han 
eller hon behöver.
n Nästan en tredjedel av eleverna 
saknar anpassade läromedel och 
andra lärverktyg utifrån sitt behov.
n Endast hälften av föräldrarna 
upplever att skolan arbetar systema-
tiskt med särskilt stöd.
n Inte ens hälften upplever att barnet 
har bra möjlighet att delta på idrotts-
dagar.
n Var fjärde elev har utsatts för 
kränkningar i skolan på grund av sin 
funktionsnedsättning.
n Knappt hälften upplever att barnet 
får rätt stimulans för att utvecklas 
optimalt i skolan.
n Var tredje förälder har upplevt så 
stora brister att man till och med har 
övervägt att byta skola.
Rapporten är framtagen av RBU, 
Riksförbundet för Rörelsehindrade
Barn och Ungdomar, och bygger på en 
medlemsenkät hösten 2011. Totalt 
inkom 392 svar.

Ditt skolval

en annan skola än den som 
kommunen anvisat.
n Avskaffa möjligheten att 
neka en elev plats på en 
skola med hänvisning till 
betydande organisatoriska 
eller ekonomiska svårigheter 
för kommunen.
n Gym na sie elever med 
funktionsnedsättning måste 
ha rätt till skolskjuts.
n Tillgänglig skolmiljö måste 
bli en förutsättning för att få 
starta en ny skola.
n Bristande tillgänglighet 
måste bli en diskrimine-
ringsgrund.
n Skolmiljön måste omfat-
tas av samma krav på 
tillgänglighet som publika 
lokaler och platser.
n Skolorna måste bli bättre 

på att arbeta systematiskt 
för att ge elever särskilt 
stöd, och använda åtgärds-
programmen som ett 
effektivt verktyg.
n Skolan måste ta det fulla 
ansvaret för att ge eleverna 
den undervisning, det 
särskilda stöd och de 
pedagogiska hjälpmedel 
som eleverna behöver för att 
uppnå målen.
n Alla elever ska kunna få 
det särskilda stöd som 
lagen ger rätt till inom ramen 
för sin vanliga klass.
n Alla elever ska ges 
individanpassad undervis-
ning och känna förväntning-
ar på sig. Först då ges 
eleven förutsättningar att få 
en bra skolgång.
n Undervisningen får aldrig 

lämnas över till en assistent. 
Det är läraren som har den 
pedagogiska kompetensen 
att ge eleven förutsättningar 
att nå målen.
n I lärarutbildningens 
obligatoriska del måste 
undervisning om skolsitua-
tionen för elever med 
rörelsehinder och deras 
behov ingå.
n Lärare och annan skolper-
sonal måste tillförsäkras 
kontinuerlig kompetensut-
veckling.
n Skolans verksamhet 
måste oavsett aktivitet 
utformas så att alla elever 
kan delta och känna delak-
tighet.
n Skolledare och huvudmän 
måste ta uppgifter om 
kränkningar och trakasserier 

på allvar och arbeta syste-
matiskt för att både förebyg-
ga och få stopp på kränk-
ningar.
n Ökad transparens behövs 
när uppgifter om att en elev 
kränkts inkommit till rektor. 
Sådan rapportering ska 
föras vidare till både huvud-
mannen och Skolin spek-
tionen.
n Studie- och yrkesvägled-
ning gentemot elever med 
funktionsnedsättning måste 
prioriteras.
n Stärk studie- och yrkes-
vägledares kompetens och 
tillför nödvändiga resurser.
n Rektorsutbildningen 
måste stärkas när det gäller 
skolans ansvar för elever 
med funktionsnedsättningar 
och deras skolsituation.

”Jag tror att man kommer att uppleva det som för-skräckligt. Tänk att skolor fortfarande utestänger barn från friluftsdagar.
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edan för 20 år se-
dan, 1992, införde 
Sverige ett system 
som innebar att 
elever och föräld-
rar skulle kunna 
välja fritt bland 
kommunala och 

fristående skolor.  Finansieringen av både 
kommunala och fristående skolor görs via 
”skolpengen”. Varje barn har en skolpeng 
som slussas till den skola som barnet väl-
jer. Hur stor skolpengen är beslutas av res-
pektive kommun och kan alltså variera.

Skolpengen finansieras via skatterna. 
Skolpengen får inte gå till privatskolor 
som i övrigt bekostas med privata medel.

Det fria skolvalet kan vara extra värde-
fullt för elever som har funktionsnedsätt-

ningar och som kan behöva välja skola 
med lite större noggrannhet.

Valfrihet råder alltså enligt lag, men det 
finns en begränsning. Om det innebär sto-
ra organisatoriska eller ekonomiska svå-
righeter kan elever nekas att välja en viss 
skola.

Om eleven väljer en friskola måste 
kommunen vara beredd att stå för even-
tuella extrakostnader för anpassningar 
och stöd.

– Det har blivit större möjligheter att 
välja, men kommunerna har också tydli-
gare redskap för att kunna säga nej, säger 
Thomas Jansson, FUB.

Strategidokument
Greger Bååth, generaldirektör för SPSM, 
betonar att regeringens nya strategidoku-

ment för funktionshinderspolitiken pe-
kar på att det fria skolvalet är värdefullt 
för elever med funktionsnedsättningar.

Han menar att skollagens formule-
ringar om att elever kan nekas en viss 
skola inte behöver betyda att det blir så i 
verkligheten.

– Än så länge finns inget i våra iaktta-
gelser som pekar mot inskränkningar i 
valfriheten, säger Bååth.

Måste ställa krav
Alla föräldrar måste ställa höga krav på 
god utbildning i trygg miljö. 

– En skola utan mobbning där alla 
elever kan känna sig trygga är grunden. 
Då skapas förutsättningar för goda skol-
resultat, säger Lars Arrhenius, Barn- och 
elevombud vid Skolinspektionen. +

Din skolpeng    ger dig makt
Det fria skolvalet värdefullt för elever med funktionsnedsättning.

R

Familjekompetens på Ågrenska
Ågrenska erbjuder familjevistelser för familjer som har barn   
med sällsynta diagnoser och utbildningsdagar för personal 

 
v.17 Jouberts syndrom 
v.21 Smith-Magenis syndrom 
v.22 Akondroplasi 
v.23 Narkolepsi i samband med Pandemrixvaccination,  
        barn i förskoleålder och upp till 10 år

 v.35 Prader-Willis syndrom 
v.36 Primär immunbristsjukdom
v.38 Bentumör (Ewing- eller osteogent sarkom),  
        Barncancerfonden 
v.39 Anonymous
v.41 Marfans syndrom
v.42 Narkolepsi i samband med Pandemrixvaccination,  
        barn i ålder 12-15 år 
v.43 Cornelia de Langes syndrom
v.45 Dyskinetisk CP
v.46 Narkolepsi i samband med Pandemrixvaccination, 16-18 år

v.48 Monosomi 4p-syndromet /Wolf-Hirschorns syndrome
v.49 Williams syndrom 
v.50 Narkolepsi i samband med Pandemrixvaccination, 18-22 år

Kommande vistelser 2012

 www.agrenska.se 
Nationellt kompetenscentrum

 031-750 91 00
För mer information och sista ansökningsdag till familjevistelserna, 
besök vår hemsida www.agrenska.se
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Din skolpeng    ger dig makt
Att tänka på:

n Besök många skolor och upplev 
bemötandet.
n Prata med organisationer som FUB 
och RBU.
n Kontrollera att skolan har en plan 
mot mobbing och att man har klarat 
inspektionerna.
n Kolla ambitionen.
n Kolla samverkan.
n Provgå skolan.
n Välj en annan kommun.
n Bråka för att få rätt stöd.
n Var inte nöjd med godkänt.
n Granska kompetensen.
n Välj inkludering eller särlösning som 
passar.
n Förbered skolstarten.

På följande sidor finns fler tips  
och råd inför val av skola

ILLUSTRATION FINNS HÄR, 
GÖRA EGEN?: http://www.ekonomi-
fakta.se/sv/Fakta/Valfarden-i-privat-
regi/Skolan-i-privat-regi/

Ditt skolval

Tänk efter ordentligt innan du bestämmer vem som ska få dina pengar.
 Foto: Istockphoto

Hos oss på VIP hittar du en helhetslösning för barn och 
ungdomar med diagnos inom autismspektrat. Vi erbjuder 
en stor variation av individanpassad skola, korttids, boende 
och dagligsysselsättning.

För oss är elevens förmåga till självständighet och kommu-
nikation alltid i fokus från förskola till gymnasiesärskola. 
Vi fi nns i nya fräscha, specialanpassade lokaler, där vi foku-
serar på dina styrkor, förmågor och din talang.

Ingen kan allt, 
men alla kan något.

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 www.caremacare.se
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Så tar du tempen     på skolan
1. Besök många skolor 
och upplev bemötandet.

kolan måste erbjuda 
en grundtrygghet för 
eleven, men om man 

har funktionsnedsättningar 
är det också mycket viktigt att 
det görs individuella anpass-
ningar.

Ofta är det eldsjälar som 
får skolor att bli extra bra. 
Enskilda lärare, grupper eller 
rektorer som brinner för sin 
uppgift. 

– Eldsjälar finns på många 
skolor men det är inte så lätt 
att hitta dem och ibland 
försvinner de och så blir det 
som en vanlig skola igen, 
säger Thomas Jansson, FUB.

Även Greger Bååth betonar 
att det är individuella bedöm-
ningar som är viktiga vid 
skolvalet.

– Det är inte så lätt att 
upprätta generella checklistor.

Söka information om 
skolor kan man göra på olika 
sätt men viktigast är att 
besöka skolorna och prata 
med personal och elever för 
att få en bred bild av hur de 
fungerar. 

– Lås inte upp dig för tidigt 
för en viss skola utan besök 
många och försök få ett brett 
perspektiv. Att välja skola 
utifrån skriftligt material är 
svårt, så upplevelsen vid ett 
besök är viktig, säger Greger 
Bååth.

Han menar att skolvalet 
kan vara extra komplicerat 
för elever som har funktions-
nedsättning. 

– Det är fler aspekter som 
man behöver få grepp om för 
att kunna fatta beslut. Hur ser 
de faktiska förutsättningarna 
ut, hur tillgängliga är lokaler-
na, finns det utbildade 
specialpedagoger? 

– Minst lika viktigt är även 
bemötandet från personal 
och skolledning. Föräldrar 
som har barn med funktions-
nedsättning måste vara 
väldigt uppmärksamma på 
hur bemötandet är, hur 
skolan resonerar kring 
anpassningar, hur nyfikna 
och angelägna man är att 
hitta möjligheter för ett bra 
lärande. Beskriver skolan en 
massa problem och fokuserar 
på hinder? 

– Bemötandet är något jag 
skulle värdera högt som 
förälder och det får man se 
först när man besöker skolan 
och träffar personalen, säger 
Greger Bååth.

2. Kontrollera att 
skolan har en plan mot 
mobbing och att man 
har klarat inspektio-
nerna. 

arje skola ska enligt 
lagen ha en plan mot 
kränkande behand-

ling och diskriminering. 
– Det är skolans viktigaste 

verktyg i arbetet mot kränk-
ningar, säger Lars Arrhenius, 
Barn- och elevombud vid 
Skolinspektionen. 

Planen ska visa hur skolan 
ska förebygga mobbning och 
hur de ska agera när det sker. 

– Som förälder ska man 
veta att skolan agerar direkt 
när det kommer signaler om 
att en elev är utsatt. Be att få 
titta på skolans plan och ställ 
frågor om den till rektor och 
skolans ägare, säger Lars 
Arrhenius. 

Ett annat tips från Barn- 
och elevombudet är att titta i 
beslut från Skolinspektionens 
regelbundna tillsyn av skolor. 
Där framgår om det finns 
brister i arbetet mot kränkan-
de behandling. 

Du hittar skolornas beslut i 
databasen SIRIS på webb-
adressen http://siris.skolver-
ket.se

3. Var inte rädd för att 
bråka för att ditt barn 
ska få rätt stöd.

dag kan det vara stor 
skillnad på vilket stöd 
ett barn får i skolan.

– Om en förälder kan säga 
att ”så här ska det vara” får 
eleven mycket mer hjälp än 
om föräldrarna är i händerna 
på lärarna och skolan, säger 
Inger Öhlmér.

Hon menar till och med 
att skolor ofta inte är så 
intresserade av att höja 
kunskapen hos föräldrarna. 
Varför? Jo, man befarar ökade 
krav på skolan!

Ett starkt engagemang från 
föräldrarna har stor påverkan, 
menar även Greger Bååth.

– Alla föräldrar bör 
engagera sig mycket i skolan, 
men man ska inte behöva 
vara mer engagerad om man 
har ett barn som har funk-
tionsnedsättning. Man ska 
inte behöva vara advokat utan 
skolledningen har ansvar för 
att ge alla elever en likvärdig 
utbildning. 

Anna 
Calissendorff

Greger Bååth Thomas 
Jansson

Agnetha 
Mbuyamba

Lars 
Arrhenius

Inger 
Öhlmér

Vi har bland annat talat 
med Thomas Jansson, 
FUB, Anna Calissendorff, 
Autism- och aspergerför-
bundet, Greger Bååth, 
SPSM, Lars Arrhenius, 
BEO, Inger Öhlmer, 
pedagog, och Agnetha 
Mbuyamba, RBU.

Vi har pratat med några experter. Här är deras goda råd.

S

Experterna som hjälper dig att välja skola

V
I
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Så tar du tempen     på skolan
4. Välj den inkludering 
eller särlösning som 
passar ditt barn bäst.

nkludering eller 
särlösningar och 
specialklasser? Det är 

en vanlig frågeställning. 
Grundsynen inom skolan 

är att alla barn och unga ska 
vara fullt delaktiga. 
Inkludering är ordet som 
beskriver att skolan ska vara 
till för alla.

Men ibland får inkludering 
negativa effekter. Inom 
Autism- och aspergerförbun-
det menar man att det ofta 
innebär att de särskilda 
undervisningsgrupperna 
försvinner, till nackdel för de 
elever som verkligen behöver 
dem.

– I allt fler kommuner 
likställs inkludering med att 
alla ska gå i stor klass och få 
stöd där. För många elever 
kan det fungera bra, men för 
andra kan en mindre grupp 
vara en förutsättining för att 
kunna ta till sig undervis-
ningen. Alla klarar inte miljön 
i en stor grupp. Jag vet att 
många föräldrar letar efter 
skolor där det finns mindre 
grupper, säger Anna 
Calissendorff, som tror att 
många kommuner slopar de 
särskilda grupperna av 
ekonomiska skäl. 

Om det ska vara full 
inkludering eller särskilda 
grupper bör vara en individu-
ell fråga och avgöras från fall 
till fall. Och skolorna hanterar 
det på olika sätt.

– Som förälder kan man 
fråga skolan hur de ser på 
inkludering och särlösningar. 
Ta reda på vilken ambition 
skolan har och hur man löser 
det i vardagen. Därefter kan 
man ta ställning till vilken 
lösning som passar bäst för 
det egna barnet, säger Greger 
Bååth.

5. Undersök om sär-
skolan samverkar med 
den vanliga skolan.

n stor grupp barn 
ligger på gränsen 
mellan vanlig skola 

och särskola. Sedan förra året 
har reglerna för att placeras i 
särskola skärpts så att endast 
barn med utvecklingsstörning 
får tas emot där. 

Men det är en ganska stor 
gråzon.

Valet blir något enklare om 
det finns ett bra samarbete 
mellan särskola och grund-
skola.

– Skolformerna kan dra 
nytta av varandra och ha 
temadagar med mera gemen-
samt. Ju oftare elever med och 
utan funktionsnedsättningar 
träffas desto bättre. Att de lär 
känna varandra är en vinst 
för alla, säger Thomas 
Jansson, FUB.

Många föräldrar har 
upplevt att de pressats av 
skolan att placera sitt barn i 
särskola, för att barnet ska få 
tillräckligt med stöd. Med nya 
skollagen har det blivit 
tydligare att föräldarna avgör 
om barnet ska gå i särskola 
eller inte. Men rektorn kan 
fortfarande gå emot föräld-
rarna om det finns ”synnerli-
ga skäl”. En kontroversiell 
bestämmelse som många 
handikapporganisationer vill 
riva upp.

6. Provgå skolan!

ur får man veta vilka 
skolor som finns att 
välja på? Och hur 

gör man för att bedöma deras 
kvalitet och lämplighet?

Många tycker att kommu-
nernas information är 
bristfällig. Därför måste man 
vara aktiv som förälder för att 
hitta den lämpligaste skolan.

För att få en överblick över 
alternativen är det ofta 
nödvändigt att prata med 
flera olika instanser, till 
exempel habiliteringen, 
specialpedagoger och elev-
hälsan. Det kan vara klokt att 
börja sökandet genom att 
kontakta en handikapporga-
nisation som FUB, RBU eller 
Attention. Då kan man få 
goda råd både av andra 
föräldrar och av de rådgivare 
som vissa organisationer har 
anställda.

Men hur mycket man än 
frågar och undersöker finns 
alltid en risk att man väljer 
”fel”.

– Fråga skolan om barnet 
kan provgå en tid, för att se 
om skolan passar, föreslår 
Thomas Jansson, andre vice 
ordförande för FUB.

– Gör studiebesök på 
många skolor. Prata med elev-
erna, som ofta har det bästa 
omdömet. Prata med föräld-
ranätverk för att höra vilka 
skolor de valt. Ta reda på vilka 
mål skolorna har med sin 
undervisning.

Ditt skolval

Det väntas bli lite 
lugnare utveckling 
på skolfronten nu, 
när den nya skolla
gen införts. Fokus 
ligger idag på att 
implementera de 
nya reglerna och 
följa upp konse
kvenserna. Och där 

har Specialpe dago
giska skolmyndig
heten, SPSM, en 
nyckelroll.

–  Vår uppgift är 
att stödja skolhu
vudmännen med 
kunskap om hur 
man utvecklar bra 
lärandemiljöer, 

säger Greger Bååth.
Allt fler skolor 

utnyttjar resurserna 
hos SPSM, men 
målsättningen är att 
ännu fler, särskilt de 
nya friskolorna, ska 
göra det.

–  Vi har en 
ambition att möta 

alla skolor men det 
är en utmaning att 
nå ut till friskolorna, 
säger Bååth.

IT och annan ny 
teknik är ett viktigt 
område för SPSM. 
Auditiv miljö är ett 
annat område av 
stor betydelse. +

”Gör studie-
besök på 
många 
skolor inom 
rimligt 
avstånd. 
Prata med 
eleverna, 
som ofta 
har det 
bästa 
omdömet.”

Nu ska de nya reglerna förankras 

I E
H
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7. Välj en annan 
kommun.

ad gör jag om det 
inte finns några 
lämpliga skolor i 

min kommun?
I princip kan man välja en 

skola som ligger i en annan 
kommun, men det kan bli 
praktiska problem med själva 
skolresan. 

Kommunen kan neka skol-
skjuts om man inte väljer den 
skola som kommunen 
anvisat.

Det finns ett antal special-
skolor som är nationella eller 
regionala. SPSM har tre 
nationella specialskolor och 
fem regionala. 

Vidare finns fyra olika RH-
gymnasier för elever med 
svåra rörelsehinder samt 
riksgymnasier i Örebro för 
döva respektive hörselskada-
de elever.

8. Granska vilken 
kompetens skolan har 
om funktionsnedsätt-
ningen.

et är svårt att hitta 
skolor som har 
kompetens om 

funktionsnedsättningar. I 
olika utredningar har bland 
annat Skolverket konstaterat 
att skolorna ofta famlar i 
mörker när det gäller att veta 
hur de ska möta elever med 
funktionsnedsättningar.

– Det är otroliga brister i 
kompetensen hos grundsko-
lorna, säger Anna Calissen-
dorff på Autism- och asper-
gerförbundet.

Samtidigt kan denna 
kompetens vara helt avgöran-
de för att eleven ska klara 
undervisningen med hjälp av 
rätt anpassningar och 
hjälpmedel.

Bristerna kan leda till att 
eleven blir kvar hemma.

– Då ska kommunen 
erbjuda hemundervisning 
och det brukar fungera ”så 
där”, säger Anna Calissen-
dorff.

Förbundet har gjort en 
enkät som visade att sex av tio 
elever med Aspergers syn-
drom stannade hemma från 
skolan en kortare eller längre 
tid på grund av situationen i 
skolan. Ofta måste föräldrar-
na träda in och försöka klara 
undervisningen. 

– Risken är att ungdomar-
na kommer helt utanför. 
Föräldrarna får jobba 
stenhårt med att få ihop 
samarbetet med skolan. Ofta 
har de haft en jättekämpig 
situation länge och sedan får 
de kritik för att deras barn 
inte kommer till skolan, säger 
Calissendorff.

Det finns ljuspunkter. 
Norrtälje och Sundbyberg är 
två kommuner som får beröm 
av Autism- och aspergerför-
bundet för att man har jobbat 
med att identifiera och stödja 
elever i riskzonen.

Sedan förbundet gjorde sin 
medlemsenkät har 
Skolinspektionen också 
uppmärksammat frågan. Nya 
granskningar av skolkvalite-
ten för elever med autism-
spektrumtillstånd har 
utlovats. Samtidigt som 
Autism- och aspergerförbun-
det jobbar på med att öka 
kompetensen hos lärarna.

– Alla lärare måste få en 
översiktlig utbildning om 
svårigheter som eleverna har 
och som de kommer att 
möta. Alla kommuner bör 
också ha specialpedagoger 
med särskild kunskap inom 
exempelvis autismspektrum-
tillstånd, säger Calissendorff.

Men vägen dit är lång.  

9. Förbered skolan i 
god tid.

örbered den nya sko-
lan i god tid genom 
att informera om 

vilket stöd som eleven kan 
behöva. 

– Det är viktigt att den 
mottagande skolan är nyfiken 
och aktivt arbetar för att 
skapa en bra lärandesituation, 
säger Greger Bååth.

– Det är också värdefullt att 
det finns ett bra samspel med 
den tidigare verksamheten.

Han menar att man som 
förälder egentligen inte ska 
behöva ta ansvar för den här 
processen, utan den bör 
skötas av de professionella på 
skolorna, men det kan vara 
klokt att ligga på och se till att 
informationen lämnas i god 
tid och är tydlig och klar.

Åtgärdsprogram 
kan överklagas. 
Rektorn har 
inte sista ordet 
längre.

Åtgärdsprogram är 
ett viktigt verktyg för 
att hjälpa en elev. 
Om det används. 
Tyvärr glöms det ofta 
bort eller används på 
fel sätt.

Sedan 2011 har 
åtgärdsprogram 

blivit ännu kraftfulla
re. De kan nu 
överklagas hos 
Skolväsendets 
överklagandenämnd 
(som har en webb
sajt på www.overkla
gandenamnden.se).

Det betyder att det 
inte längre är rektorn 
som har sista ordet 
utan att föräldrarna 
eller eleven kan gå 
till högre instans om 
man inte är nöjd.

Inger Öhlmér har 

nyligen publicerat en 
föräldrahandledning 
till åtgärdsprogram. 

Hon har tidigare 
gett ut skriften 
”Åtgärdsprogram 
– ett verktyg i 
skolans vardag”.

Program
Åtgärdsprogram ska 
utarbetas för elever 
som behöver särskilt 
stöd. Programmet 
ska visa vilka 
behoven är, hur de 

ska tillgodoses och 
hur åtgärderna ska 
följas upp och 
utvärderas.

Följ upp
Lika viktigt som att 
välja rätt skola är att 
följa upp skolarbetet. 

Det är mycket 
vanligt att föräldrar 
och elever måste 
fajtas med skolled
ningen för att få rätt 
stöd eller placering i 
rätt grupp. Då kan 

det vara värdefullt att 
ha möjlighet att 
överklaga åtgärds
program.

Sedan tidigare 
finns också möjlighet 
att anmäla olika 
brister hos Skol
inspektionen (www.
skolinspektionen.se).

En mycket stor 
(och växande) andel 
av anmälningarna till 
Skolinspektionen 
gäller brister i särskilt 
stöd. +

Tveka inte att överklaga – rektorn har inte sista ordet längre

V
D

F

FK_1202_s52-63_skola_v05.indd   62 2012-02-28   14:28



# 2, 2012 FÖRÄLDRAKRAFT 63     

10. Var alltid två.

et finns många 
fördelar med att vara 
två när man har 

möten med professionella 
inom skolan eller habilitering-
en.

– Om jag blir känslomässigt 
berörd och tappar orken att 
strida, så kan den andra dra. 
Och så är vi två som hör, två 
som tänker och två som tar 
ansvar för att driva frågan. 
Ofta kan vi också i förväg dela 
upp de saker vi vill få igenom 
på mötet, säger föräldern Sofia 
Leffler Moberg.

Hon tror att hon och 
hennes make har uppfattats 
som jobbiga föräldrar, men 
det är inget hon ångrar.

– Vi har frågat och frågat, 
krävt och krävt. Vi har fått 
igenom det mesta av det som 
vi är övertygade är bäst för 
våra barn och vår familj, men 
vi är helt slut. Och hur går det 
för föräldrar som inte är 
duktiga på svenska, inte orkar 
ligga på, som tror att ett nej 
betyder ett nej? Det kan väl 
inte vara så orättvist, att vissa 
barn får hjälp, för att de har 
föräldrar som orkar? Det är 
inga föräldrar som kräver 
saker för sakens skull, de gör 
det ju för sitt barns bästa. Det 
skulle tjänstemännen behöva 
bära med sig, säger Sofia.

Hon tycker att man ska 
våga berätta för berörda 
tjänstemän vilka konsekvenser 
ett beslut medför för familjen, 
hur vardagen påverkas. Ett 
annat tips är att läsa på och 
noga förbereda sig innan man 
går på möten. 

Se även Anna Pellas 
reportage om familjen på 
sidorna 54–55.

11. Anmäl skolan om 
eleven inte får rätt 
stöd.

et är skolans ansvar 
att se till att alla 
elever får så bra 

utbildning som möjligt. 
– Om föräldrarna anser att 

skolan inte gör det kan de 
kontakta Skolinspektionen 
som är den granskande 
myndigheten, säger Greger 
Bååth.

– Men först ska man ta upp 
klagomålet med skolans 
personal och den som är 
ansvarig för skolan.

Sedan 2011 finns en 
anmälningsskyldighet som 
innebär att skolans personal 
måste anmäla till rektor om 
en elev riskerar att inte klara 
kunskapsmålen. Även 
föräldrarna eller eleven själv 
kan göra en sådan anmälan.

Det är rektorn som har 
ansvaret för att elevers behov 
av stöd utreds och beslutas.

Måste barnet ha en 
dokumenterad diagnos för att 
få särskilt stöd? Nej, lagen 
säger inget om att det ska 
finnas en diagnos, bara att de 
elever som behöver stöd ska 
få det.

– Särskilt stöd ges inte bara 
för barn med funktionsned-
sättningar utan även om det 
finns andra skäl. Många 
föräldrar kanske upplever att 
en dignos underlättar lite i 
förhandlingen med skolan, 
men diagosen är inte avgö-
rande utan de pedagogiska 
behoven, säger Greger Bååth.

12. Nöj dig inte med att 
eleven får godkänt.

å här står det i kapitel 
3 i skollagen: Alla 
barn och elever ska 

ges den ledning och stimulans 
som de behöver i sitt lärande 
och sin personliga utveckling 
för att de utifrån sina egna 
förutsättningar ska kunna 
utvecklas så långt som möjligt 
enligt utbildningens mål. 

Visst låter det fint? Men se 
upp så att det särskilda stödet 
inte tas bort om eleven uppnår 
godkänt. Enligt skollagen 
garanteras stöd bara till nivån 
godkänt. Regeringens repre-
sentanter har i olika samman-
hang betonat att stödet inte 
ska tas bort om eleven klarar 
godkänt. Många fruktar ändå 
att kommuner sparar in på 
stödet och därför är det viktigt 
att bevaka frågan.

– Vi håller ögonen på hur 
den nya skollagen fungerar, 
säger Thomas Jansson, FUB. 

– Våra barn behöver stöd 
till mer än godkänt eftersom 
de redan ligger i underläge i 
samhället i stort. Godkänt 
räcker inte för att kunna 
hävda sig på arbetsmarkna-
den och i samhället i stort.

– Vår uppfattning är att 
eleverna ska få så mycket stöd 
de har behov av, oavsett 
prestation. En elev som vill ha 
MVG ska få stöd hela vägen. 
Även barn som har funktions-
nedsättningar ska ha rätt att 
plugga mycket, annars kan 
man inte säga att de har 
samma valmöjligheter som alla 
andra, säger Thomas Jansson.

Ditt skolval

”Om föräld-
rarna anser 
att skolan 
inte tar sitt 
ansvar kan 
de kontakta 
Skolin-
spektionen 
som är 
granskande 
myndighet.”

Granskat
Skolinspektionens 
kvalitetsgranskningar 
innehåller värdefull 
information. Det finns 
speciella granskningar 
som gjorts just för elever 
med funktionsnedsätt-
ningar. Genom att läsa 
dessa kan föräldrar få 
tips om vad de särskilt 
ska titta på när de väljer 
skola. 

@ Se fullständiga 
länkar på 
www.foraldrakraft.se

D

Läs även om FOLKHÖGSKOLOR och SÄRSKOLOR. Se sidorna 66–79.

S

 

Vi värnar om det unika i varje människa. Vi främjar individuell utveckling och
erbjuder en meningsfull vardag i en vacker miljö.
Vi �nns till för människor med funktionsnedsättningar.
 

  

För mer inspiration och information besök   www.värna.nu

Förbundet för antroposo�sk läkepedagogik & socialterapi 
- boende, utbildning & arbete.

D
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Skoltorget      

Stockholms RH-gymnasium

Vårt mål är att eleven får en väl fungerande
skoldag med stöd av specialpedagoger,
assistenter och habilitering. 

Den blomster t id  n u  kommer...

Stockholms RH-gymnasium

WWW.RG.NU

Kontakt:
Rachida Mchaiter
rektor
08-50842670

Kontakt:
Ann-Christin Nilsson
syv
08-50842615

rachida.mchaiter@stockholm.se
ann-christin.nilsson@stockholm.se

Riksgymnasium för rörelsehindrade
Gymnasiesärskola

Vårt mål är att eleven får en väl fungerande
skoldag med stöd av specialpedagoger,
assistenter och habilitering. 

Med lusten att lära i fokus
växer eleven med hjälp av 
de resurser vi erbjuder på 

Den blomster t id  n u  kommer...

Särskolan riktar sig till elever i hela Stockholm
regionen och har en tvåspråkig profil – svenska och 
teckenspråk. Vi är till för alla elever som har behov 
av en tvåspråkig miljö för utveckla kunskaper och 
vara i relation med andra. 

Snäckbacken är särskilt anpassad till behoven hos 
elever med funktionsnedsättning som nedsatt hör
sel, syn och rörelseförmåga samt dövblindhet.

Hos oss möter alla elever en spännande och utveck
lande miljö med bland annat språkverkstad, vatten
leksrum, ateljé och upplevelserum. På Snäckbacken 
samverkar den traditionella förskolan med förskolan 
för barn med hörselnedsättning och särskolan.

Här arbetar engagerade lärare och pedagogiska 
resurser. Välkomna att kontakta oss! 

Särskola för elever med hörselned-
sättning och språkstörning i Sollentuna

Snäckbacken

Snäckbacken ingår i Inspira förskolor och skolor AB. Vi finns centralt i 
Edsberg, Sollentuna. Telefon 08-754 44 34. www.inspira-fos.se 

snäckbacken inspira fk 1202.indd   1 2012-03-01   11:33

Välkommen på öppet hus 
den 28 mars kl 16.00-18.00

Habiliteket
Kanalvägen 17 i Täby

Telefon: 08-544 76 460
info@habiliteket.se
www.habiliteket.se

habiliteket 92x130 fk 1202.indd   1 2012-02-24   08:38

>> Socialdemokrater planerar 
nya förslag om stöd i skolan

>> Moderna hjälpmedel 
ska lyfta skolan

Aktuellt om skolan 
på foraldrakraft.se
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Aspergers Syndrom -
Arbetsliv & Informatör/Mentor
Allmän kurs - Ämneslinjen
Ansök senast 13 & 16 mars
 
Temalinjen - 
för dig som gått särskola 
Besökskurs, 2-5 april
Ansök senast 16 mars

www.agesta.nu
- en del av Frälsningsarmén

ÅGESTA FOLKHÖGSKOLA
Dags att söka till

Moderna hjälpmedel 
ska lyfta skolan

Tekniska hjälpmedel som datorer och 
smarta telefoner ska på allvar in i gymna-
sieskolan och vuxenutbildningen.

Försöksprojekt har rullat igång i 
Halm stad, Växjö och Kalmar under led-
ning av Hjälpmedelsinstitutet.

Målgruppen är elever som har kogniti-
va svårigheter, både med och utan diag-
nos. Även gymnasiesärskolan omfattas.

Tillsammans med arbetsterapeuter ska 
skolpersonalen välja ut elever som ska 
delta i försöken. Redan från början vill 
man få med många elever som har kog-
nitiva svårigheter. Lärdomarna från pro-
jektet ska sedan leda till förbättringar för 
alla elever, hoppas man.

Ska byggas upp
Klassrum med tekniska hjälpmedel ska 
byggas upp på försöksorterna, där man 
kan testa och lära sig mer om utrustning-
en.

– Varje försöksregion anställer två ar-
betsterapeuter i skolan. De ska utvärdera 
situationen för varje elev med kognitiva 
funktionsnedsättningar och hitta lämpli-
ga teknikstöd, exempelvis surfplatta, ljud-
utjämningssystem eller mobil, säger Erika 
Dahlin.

Målet är att elever med kognitiva svårig-
heter ska klara skolarbetet och övergången 
till arbetslivet bättre än de gör idag.

Exempel på kognitiva problem är svå-
righeter med uppmärksamhet, minne, 
planering, tidsuppfattning eller pro-
blemlösning.

Försöken ska vara avklarade senast 
sommaren 2013 och därefter hoppas man 
att många fler skolor ska utnyttja lärdo-
marna och se till att alla elever får rätt 
verktyg för att klara bra skolresultat. +

Föreläsning om ADHD och
sömnsvårigheter 30 mars
Karolinska  Universitetssjukhuset

Föreläsare:

Allan Hvolby
M.D, PH.D Psychiatry  Department
of Child and Adolescent Psychiatry

Läs mer på komikapp.se

Svårt att sova?

Bolltäcket
hjälper!
Svårt att sitta still?

Bolldynan
hjälper!
Svårt att fokusera?

Bollvästen
hjälper!

Kommenterat 
på foraldra-
kraft.se:
Kanonbra idé 
men varför 
vänta med 
stöd och hjälp 
när barnen 
går i gymna-
siet, börja på 
mellanstadiet 
det är där 
man kan se 
till att inte 
eleverna 
kommer 
efter och 
blir utanför 
gänget.
Carin

Ljudutjämningsystem, som detta från 
FrontRow/Phonic Ear, kan underlätta i 
skolarbetet.

Ditt skolval
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En dörr till 
framtiden

verige har idag 150 folkhögskolor och de 
flesta av dem erbjuder utbildning för 
vuxna med funktionsnedsättning. 

Furuboda folkhögskola har bland an
nat Allmän kurs där eleven kan läsa upp 
sin betygsbehörighet. Daniél Tejera, di
rektor på Furuboda folkhögskola, ser att 
det är något som flera folkhögskolor runt 
om i landet satsar på. 

– Att de allmänna kurserna har ökat i 
antal beror nog mycket på den höga ar
betslösheten. Ungdomarna hänvisas till 
att komplettera sin utbildning med be
hörighetsämnen. 

På Furuboda folkhögskola individan
passar man den allmänna kursen oavsett 

vilken bakgrund eleven har. Daniél Tejera 
rekommenderar den som har svårt att 
välja, att följa sin magkänsla.

– Mitt tips till den som ska välja utbild
ning är att först och främst gå på det som 
man är intresserad av. Först därefter kan 
man ringa runt till skolorna för att fråga 
om de har en tillgänglig miljö och studie
form utifrån just mina förutsättningar.

– Det finns även möjlighet att prova 
på att bo på skolans internat ett par dagar 
om man känner sig osäker.

Många fördelar
Laila Bradling, rektor på Ädelfors folk
högskola, rekommenderar folkhögskola 
som studieform för att man som elev har 
möjlighet att studera i små grupper, man 
har inflytande över kursernas innehåll 
och det är ett nära samarbete mellan lä
rare och elev. 

Hon framhåller även att internatbo
endet skapar en speciell känsla och ett 
bra klimat som gynnar lärandet. 

– Vår allmänna kurs är anpassad för 
personer med funktionsnedsättning. Un
dervisningen sker i små grupper och vi 
erbjuder specialintressen som kursval. 
Exempelvis serieteckning, foto och kör
kortsutbildning, säger Laila Bradling.

För att lättast hitta den utbildning 
man söker tipsar Laila Bradling om att gå 
in via nätet till Folkbildningsrådets data
bas www.folkhogskola.nu. Där finns det 
tydlig och korrekt information, tycker 
hon. Sidan uppdateras regelbundet.

Stolt tradition. Sveriges folkhögskolor erbju-
der en fantastisk palett av möjligheter. Men 
hot finns – snålare statsbidrag och trilskande 
kommuner utestänger många elever.

S
Så finansieras  
folkhögskolorna 

n Folkbildningsrådet ger ett volym
bidrag på 1500 kr per deltagarvecka.
n Vidare finns ett särskilt utbild
ningsstöd (förstärkningsbidrag) från 
SPSM, Specialpedagogiska skol
myndigheten.
n Skolorna drar även in egna pengar 
på konferenser och uppdragsutbild
ningar som till exempel svenska för 
invandrare.

Text: Stina Johansson
stina.johansson@faktapress.se

foto: iStockphoto

”Det finns möjlighet 
att prova på att bo på 
skolans internat ett 
par dagar.”
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Oscar Lindström, rektor på Furuboda, 
berättar att folkhögskolan i begynnelsen 
var avsedd för personer som ville kom
plettera betyg, därefter kom en period 
med särskilda kurser som exempelvis 
musik, bild och drama. Nu är det sedan 
20 år tillbaka åter fokus på de allmänna 
kurserna och betygsbehörighet. 

– Statsmakten idag ställer andra krav. 
Sedan 1991 måste 15 procent av deltagar
veckorna innehålla allmän kurs för att 
statsbidrag ska betalas ut från Folkbild
nings rådet.

Tidigare låg folkhögskolorna med de 
stora internaten belägna ute på landet. 
Men med tiden blev det kostsamt med så 
stora lokaler. Många har därför skapat fi
lialer i städerna eller flyttat helt och hål
let. Så har det blivit för många av konst 
och författarutbildningarna, berättar 
Oscar Lindström.

Ser till hela människan
Folkhögskolan har som tradition att se 
till hela människan till skillnad från 
Komvux och gymnasiet som enbart ser 
till betyg. Det görs en total bedömning av 
bland annat individens möjlighet att in
teragera i grupp samt kunskapsnivå. 

– På gymnasiet kan man i princip ten
ta av hela terminer utan att ha haft någon 
närvaro, säger Oscar Lindström.

Närvaron är något som är mycket vä
sentligt på en folkhögskola. Man ser till 
att uppmuntra eleverna att upptäcka och 
utnyttja andra gåvor, inte bara ett ensi
digt pluggande. Folkbildningsrådets rikt
linjer ligger till grund för detta, där till 
exempel den gemensamma värdegrun
den ingår.

– Folkhögskolan är en bra skolform 
för de som inte klarat av en vanlig skola. 
Man kan ha problem hemma eller käm
par med koncentrationssvårigheter. 

Fördelen med en lugnare studiemiljö, 
menar Oscar Lindström, är att man ger 
eleven möjlighet att omvärdera bilden 
av sig själv. Många har skolmisslyckan
den med sig i bagaget och tror inte att de 
kan klara skolan. De upplever att de inte 
har blivit sedda och att de inte kan pre
stera. 

På en folkhögskola kan dessa personer 
växa och lära sig att finnas med i ett sam
manhang. De blir bekräftade och fattar 
nya livsval. Även om inte alla bestämmer 
sig för att plugga vidare på universitetet, 
har de kommit fram till något annat med 

sina liv. I stället för att kanske falla in i 
hopplöshet. 

– Folkhögskolan passar inte för den 
som bara vill läsa upp betyget i ett eller 
två ämnen, påpekar Oscar Lindström.

Elever med NPF
En tydlig trend är att fler med koncentra
tionssvårigheter eller neuropsykiatrisk 
problematik, nu läser på folkhögskola. 
Ofta har den vanliga skolan inte klarat av 
att stötta de personerna. Laila Bradling 
berättar att man på Ädelfors folkhögsko
la nyligen startat en kurs för personer 
med ADHD, Asperger eller annan neuro
psykiatrisk problematik. 

– Vi satsar på speldesign och konst, ett 
års studier för respektive inriktning. 
Speldesign är i dagsläget den störst väx
ande branschen. 

Leif Näfver, chef för Statsbidragsavdel
ningen på Specialpedagogiska skolmyn
digheten, håller med om att målgruppen 
har förändrats de senaste åren. 

– Personer med neuropsykiatrisk pro
blematik har ökat. Folkhögskolan är viktig 
med tanke på gruppen med funktions
nedsättningar. Gemenskapen och det so
ciala sammanhanget är oerhört viktigt. 

Han ser ingen större förändring när 
det gäller inriktning av kursutbud eller 
ekonomi. 

Färre går korta kurser
På de korta kurserna har antalet personer 
med funktionsnedsättning minskat med 
tio procent från 2009 till 2010. Likadant 
mellan 2008 och 2009, enligt uppgifter 
hämtade från SCB.

– Tidigare beviljade kommun och 
landsting bidrag för sommarläger och 
kortare kurser vilket inte alls sker i sam
ma utsträckning nu. Många har uppskat
tat att komma bara några veckor över jul 
eller sommaren. De har kunnat leva på 
den upplevelsen länge, länge, säger Oscar 
Lindström. +

– Att de allmänna kurserna har ökat i 
antal beror nog mycket på den höga 
arbetslösheten, säger Daniél Tejera.

Många unga som har råkat ut för 
olyckor eller har funktionsnedsätt-
ningar känner att de passar bättre in 
på en folkhögskola än många andra 
utbildningar. Foto från Furubodas 
folkhögskola.

Folkhögskolan

foto: istockphoto

På följande sidor:
n Folkhögskolor stänger dörren, sid 72
n Konstskolan Linnea, sid 70

Fakta om allmän kurs – se nästa sida
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ättre information 
om tillgänglighe
ten på folkhögsko
lorna. Det är något 

som Stefan Balogh, arbetste
rapeut, Bosse Råd Stöd & 
Kunskapscenter, efterlyser.

Hur gör man för att 
lättast hitta den utbildning 
man vill gå?

– Jag tycker att det funkar 
bra med att leta på nätet och 
särskilt på www.folkhogskola.
nu. Ett bra tips är att alltid 
börja med att söka efter det 
ämne som man är intresserad 
av och därefter gå över till att 
ringa skolorna för att kolla 
tillgängligheten. 

– Vad jag saknar är en 
tillgänglighetsguide allra först 
på sidan. En översikt på hur 
miljön ser ut – utomhus, 

inomhus, kök, matsal, 
badrum, vardagsrum, 
trappor, belysning, buller, 
med mera. Det hade under
lättat för många. 

– Vi träffar också en del 
synskadade personer eller 
personer med elallergi. 
Därför skulle det vara bra om 
det även fanns med sådana 
aspekter som ljus och mörker 
i en tillgänglighetsguide. Så 
att man skulle kunna lita på 
informationen oavsett 
problematik. Det är även 
viktigt vid nyproduktion eller 
ombyggnation att tänka 
tillgänglighet. Exempelvis att 
skapa kontraster mellan 
dörrkarmar och väggar så att 
det blir tillgängligt även för 
synskadade, säger Stefan 
Balogh. +

ur kom det sig att 
du började läsa 
på folkhögskola?

– Jag gick först 
en arbetsmarknadskurs på 
Furuboda och då upptäckte 
jag att jag ville läsa vidare. 
2011 började jag på den 
allmänna linjen. Skolan gav 
ett väldigt bra intryck under 
”prova på” dagarna.  

Vad har du gjort innan?
– Jag har gått på gymnasiet 

i Göteborg och i Svängsta i 
Blekinge. Handelsprogram
met, men fick inte fullständi
ga betyg. Jag var inte alls 
studiemotiverad då och fick 
inte den hjälp jag behövde. 

Vad är det bästa med att 
läsa på folkhögskola?

– På gymnasiet får du 
betyg i varje ämne var för sig. 

Här är det ena ämnet beroen
de av det andra. För att få ett 
bra betyg i matte måste du ha 
gjort bra ifrån dig även i 
svenska. Man blir motiverad 
att närvara på alla lektioner. 
På gymnasiet hatade jag till 
exempel idrott. Men här på 
Furuboda finns inte den där 
gängbildningen. Alla är lika 
mycket värda och då blir allt 
mycket roligare. 

Hur upplever du det extra 
lärarstödet i klassrummet?

– Jättebra! Jag får hjälp 
direkt. Och har man en dålig 
dag tar lärarna hänsyn till det. 
Om man vill prata finns alltid 
lärarassistenten till hands. 

Hur ser dina  planer ut?
– Jag vill läsa kriminologi 

på universitetet och få jobb 
som polis eller utredare. +

n Therese Andersson, 
20 år, Kristianstad, 
studerar på Furuboda 
folkhögskola

n Stefan Balogh,  
arbetsterapeut på 
Bosse Råd Stöd & 
Kunskapscenter

”Det skulle vara 
bra om det även 
fanns med sådana 
aspekter som ljus 
och mörker i en 
tillgänglighets-
guide.”

”För att få ett bra 
betyg i matte 
måste du ha gjort 
bra ifrån dig även 
i svenska. Man 
blir motiverad att 
närvara.”

Läser vidare efter en  
arbetsmarknadskurs

En tillgänglighetsguide  
står högt på önskelistan

Tre röster om folkhögskolan

B H

n På allmän kurs på en 
folkhögskolan kan man 
läsa in grundskolans eller 
gymnasiets kurser för att få 
behörighet till högskola. 
n Utöver basämnena kan 
man välja ett antal tillvals-
ämnen som varierar från 
skola till skola. 
n Kursen vänder sig till den 
som vill läsa in behörighet 
och samtidigt arbeta med 
en inriktning som intresse-
rar. 
n Allmän kurs leder till 
grundläggande behörighet 
för högskolestudier.

n Man kan läsa in särskilda 
behörigheter i flera ämnen.
n Vid avslutad kurs får 
eleven ett samlat studie-
omdöme. Omdöme från 
folkhögskola berättigar till 
att söka till högskola. Ett 
särskilt intyg om grundläg-
gande och särskilda 
behörigheter utfärdas som 
ett komplement till folk-
högskoleintyget.
n Om man har någon form 
av funktionsnedsättning 
kan man gå en Känn-dig-
för-kurs på skolan.
Källa: www.folkhogskola.nu

Fakta om Allmän kurs
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ur kom det sig att 
du började läsa 
på folkhögskola?

– Jag hade 
jobbat som personlig assistent 
i 20 år åt samma brukare. 
Kände att jag ville gå en 
utbildning för att få mer 
kunskap och inspiration i min 
tjänsteutövning. Fördelen med 
att ha jobbat länge med 
samma klient är att jag vet 
exakt hur man ska hjälpa 
honom. Sedan är ju föräldrar-
na väldigt trygga med mig. 
Nackdelen är att det kan bli 
lite väl invant, brukaren blir 
lite hämmad av att jag till 
exempel direkt tror att jag vet 
vad han ska säga och ansträng-
er sig inte för att tala till punkt. 

– Den här utbildningen 
hjälper mig att se på saker 

med andra ögon. Ädelfors 
folkhögskola ligger nära och 
bra rent geografiskt. 

Har du haft andra jobb?
 –Jag har varit tjänstledig 

en period för att arbeta som 
fritidsledare på FUB för att 
stötta personer med funk-
tionsnedsättningar i att hitta 
en meningsfull fritid.

Vad är det bästa med att 
läsa på folkhögskola?

– Att det är så fritt, man får 
till stor del söka upp kunska-
pen själv och behöver inte 
alltid ha lärarledda lektioner. 
Jag har alltid tyckt att folk-
högskolorna har en bra 
pedagogik.

Vilka ämnen har du mest 
nytta av?

– Man har ju fått fördjupad 
kunskap i allt möjligt. Främst 

lagar, anatomi, olika pedago-
giska synsätt, bemötande och 
värdegrund. Allt för att bli en 
fullgod assistent.

Hur ser dina framtidspla-
ner ut?

– Att återgå till och 
utveckla arbetet som person-
lig assistent och jobba extra 
hos FUB. Det kommer att 
kännas bra att ha gått den här 
utbildningen. +

Folkhögskolan

En del kommuner och 
landsting sparar in på 
kostnader för rehabilitering 
utomläns. Om en elev med 
hjärnskada flyttar för att gå 
på folk högskola kan denne 

anses färdigrehabiliterad 
hos hemkommunen. 
Kommunen där skolan 
ligger anser i sin tur att det 
är hemkommunen som ska 
stå för kostnaderna.

■ Asko Kurjenkallio, 
42 år, Ramkvilla, 
studerar på Ädelfors 
folkhögskola

”Man får till stor 
del söka upp 
kunskapen själv 
och behöver inte 
alltid ha lärarledda 
lektioner.”

I skolbänken efter 20 år 
som personlig assistent

H

Här hittar du 
information

På Föräldrakrafts webbsajt 
finns en speciell guide till 
folkhögskolor. 

Vår webbguide finns på 
www.foraldrakraft.se/
webbguiden/141-Folk-
hogskolor 

Informationen i guiden 
kommer från skolorna själva 
och uppdateras kontinuer-
ligt. För att få en snabb 
överblick av utbudet kan 
man även besöka www.
folkhogskola.nu/Kurser/
Kurstyper/Funktions-
nedsattning

Där 
finns 
kurserna 
samlade 
under tio 
typer av 
funktions-
nedsätt-
ning. Till 
exempel finns 
det 88 olika kurser runt om i 
landet för den elev som har 
en utvecklingsstörning. Det 
går också bra att söka 
specifikt för varje län. Där 
kan man också läsa om vad 
det kostar och om studie-
medel.

Kommuner sparar in

- mer än en folkhögskola!
stärka självkänslan

förbättra hälsan

kost och näring

 musik, drama 

bild, konst

Hälsa och Självkänsla
Kurs med inriktning hälsa,Kurs med inriktning hälsa,Kurs med inriktning hälsa,

personlig utveckling och kulturpersonlig utveckling och kulturpersonlig utveckling och kultur

För dig som gått särskola, ellerFör dig som gått särskola, ellerFör dig som gått särskola, eller
har behov av långsam studietakt.  har behov av långsam studietakt.  

www.lg.se/vasterbergwww.lg.se/vasterberg

ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Vi vänder oss till personer 
med funktionsnedsättning. 

Vi anordnar även yrkes-
utbildningar inom området.

Öppet hus 21 april

www.fellingsbro.fhsk.se
tel: 0581-89 100
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äggarna är tapetserade med teckningar 
och målningar. Stilleben varvas med 
grafiska alster och skulpturer förestäl
lande insekter, gjorda i gips. På bänkar 
står färgflaskorna i parad; koboltblått, 
gult och grönt som väntar på att bli 
blandade. I en glasskål är ett knippe 
penslar nerstuckna. 

Vi befinner oss på Konstskolan Lin
nea, i Skärholmen, söder om Stockholm. 
I den stora målarateljén är verksamheten 
i full gång. Förutom denna finns även en 
ateljé för keramik och en för grafik. I den 
sistnämnda huserar en grafikpress längst 
bort i lokalen och ser respektingivande 
ut. 

I keramikrummet sitter Alicia. Hon 
håller på att slutföra en beställning av 
sniglar iklädda luciakläder och är noga 
med att påpeka att hon gärna tar emot fler 
uppdrag. 

Alicia är en av tolv elever på skolan. 
Den gemensamma nämnaren, förutom 
intresset för konst, är att de har någon 
form av funktionsnedsättning, det kan 
handla om Aspergers syndrom, autism 
eller lättare utvecklingsstörning. För att 
gå på skolan ska man vara berättigad till 
stöd enligt LSS. 

Behov av utbildning
– De här ungdomarna får sällan någon 
chans att gå en förberedande utbildning. 
Vi upplevde att det fanns ett behov att 
fylla, säger Gunilla Lagergren som är ini
tiativtagare till Konstskolan Linnea och 
verksamhetschef sedan starten för 20 år 
sedan. Gunilla har själv en dotter med in
tellektuell funktionsnedsättning, hon he
ter Linnea och är idag 32 år gammal.

Gunilla Lagergren är noga med att po
ängtera att skolan är en konstnärlig ut
bildningsverksamhet. Lärarna är yrkes
versamma konstnärer som blandar teori 
och praktik i undervisningen. Studierna 
är traditionella med till exempel färg, 
form och perspektivlära. Man tränar sig 
att se och att utveckla sitt konstnärliga 
uttryck.

– Vi anpassar uppgifterna och försöker 
hitta övningar som man kan lösa på olika 
sätt utifrån var och ens förmåga, förkla
rar Gunilla Lagergren.

Läraren Eva Wittek har varit med se
dan starten och är noga med att under
stryka adepternas talanger.

– Många är mycket drivna med stor 
konstnärlig begåvning, säger hon. 

Men det handlar inte om att vara 
skickligast. 

– Vissa elever har ett personligt anslag 
som kan vara så speciellt att det berör be

traktare på ett djupare plan. Då är det 
konstnärens personlighet som lyser ige
nom.  På sätt och vis kan man säga att 
funktionsnedsättningen hamnar i skym
undan, istället är det förmågan som lyfts 
fram, säger Eva Wittek.

Allt är roligt
Vid ett av borden i målarateljén sitter 
22åriga Sandra Lindahl och arbetar med 
ett hästhuvud i blyerts. Hon går andra 
året på skolan. Det långa håret skymmer 
teckningen, koncentrationen är total.

– Jag har lärt mig att blanda färger och 
måla på ett annat sätt än jag gjorde tidi
gare. Nyligen har jag fått börja med kera
mik, förklarar hon.

Att välja vad som är roligast är svårt.
– Allt är lika roligt.
Hon visar stolt upp sin teckning och 

låter sig gärna fotograferas.
– Jag tycker om att bli fotograferad, sä

ger hon och avfyrar ett leende.
 Förutom förkovringen i det konst

närliga hantverket menar Sandra att hen
nes koncentrationsförmåga har förbätt
rats sedan hon började på skolan.

– Genom åren har vi sett att skapande 
verksamhet har flera positiva effekter; att 

En plantskola 
för konstnärer
Konstskolan Linnea vänder sig till personer som vill 
utveckla sin konstnärliga ådra. Och som har någon 
form av funktionsnedsättning. Under ledning av er-
farna konstnärer får eleverna förkovra sig i måleri, 
keramik och grafik. 

Text: Helen Adolfsson
info@faktapress.se

V Alicia gör sniglar som hon gärna säljer.
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lättare kunna gå ner i varv och hitta sitt 
inre lugn, ökad förmåga att fokusera och 
koncentrera sig samt ökad självkänsla 
och självförtroende. 

– Många hittar ett helt nytt sätt att ut-
trycka sig, börjar förstå omvärlden på att 
annat sätt än tidigare och får vänner som 
är intresserade av samma sak som dem 
själva. Kort och gott skulle jag vilja säga 
att eleverna får ett rikare liv, säger Eva.

Metodbaserat
Skolan omfattar tre år och till största de-
len är undervisningen årskursöverskri-
dande, men en dag i veckan studerar de 
olika årskullarna var för sig. För varje 
årskurs finns en studieplan och under-
visningen bedrivs utifrån olika metoder 
som man utvecklat genom åren. 

Att träna perspektiv kan till exempel 
innebära att eleverna går till en närlig-
gande allé och ser att träden ser mindre 
och mindre ut ju längre bort de står. Man 
skissar och fotograferar för att sedan ar-
beta vidare på temat i ateljén. Att arbeta 
med stilleben är träning av rumsliga be-
grepp. Inom såväl måleri som keramik 
och grafik får eleverna automatiskt träna 
sin uppmärksamhetsförmåga.

Efter avslutad utbildning varierar den 
konstnärliga ambitionen. Några går vi-
dare till exempelvis Ateljé Inuti där de får 
konstnärlig handledning, medan vissa 
väljer helt andra sysselsättningar. Sandra 
Lindahl är en av dem som tänker ha kon-
sten som hobby.

– Jag vill arbeta med något annat, något 
anpassat som är bra för mig, säger hon.

20-årsjubileum
I år firar skolan 20-årsjubileum, något 
som man kommer att uppmärksamma 
på olika sätt. I likhet med tidigare år an-
ordnas en större utställning utanför de 
egna lokalerna. Vilket galleri det blir på 
är ännu inte klart. Den 4-5 maj är det 
Öppet Hus i skolans ateljéer.  

Både Gunilla Lagergren och Eva 
Wittek tycker att det är viktigt att det 
finns olika valmöjligheter efter gymna-
siet för unga begåvade människor. Krea-
tiva miljöer som kan ta tillvara deras för-
mågor. 

– Det händer så mycket med eleverna 
under tiden de går här på skolan.  Kam rat-
andan som växer fram är imponerande. 
Eleverna har stor respekt och förståelse för 
varandra säger Gunilla Lagergren.

Hennes grundtanke med Konstskolan 
Linnea har förverkligats och hon hoppas 
att verksamheten ska få leva kvar många 
år framöver. En konstnärlig utbildning är 
en resa på väg någonstans ut i livet, en re-
sa som ger eleverna mod att gå vidare och 
utvecklas både på ett konstnärligt plan 
och som individer.

Lärarnas uppgift är att inspirera och 
stimulera till ett lustfyllt lärande. Att lyss-
na är också viktigt samt att vara öppen 
för en ömsesidighet i processer liksom att 
både bekräfta och utmana eleverna. Det 
gäller dessutom att hitta metoder som 
fungerar på olika nivåer, så att var och en 
kan vara delaktig och hitta egna lösning-
ar. På sin egen resa, mot sin framtida de-
stination. +

Folkhögskolan

Konstskolan Linnea
Antal platser: 12.
Utbildningens längd: 3 år.
Hur söker man: Ansökan sker direkt 
till skolan med studiebesök, arbetspro-
ver och praktikperiod. Nationellt intag. 
Huvudman: Stiftelsen Stockholms 
Folkhögskola/Södra Stockholms 
folkhögskola
Hemsida: www.konstskolanlinnea.se

En av Alicia Heglands sniglar.

Alicia gör sniglar som hon gärna säljer.

Ewa Wittek, lärare och Gunilla 
Lagergren,verksamhetschef.

Sandra Lindahl vill ha konsten 
som en hobby.
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ristande resurser riskerar 
att utestänga unga män
niskor med funktions
nedsättning från folk
högskolestudier, det som 
för många är den enda 

möjliga utbildningsformen.
Det särskilda utbildningsstödet är en 

förutsättning för att skolorna ska kunna 
finansiera assistanskostnaderna för per
soner med funktions nedsättningar.

Pengarna räcker inte
Problemet är att det söks mer bidrag än 
vad det finns pengar till. Därför får folk
högskolorna bara 80 procent av den sum
ma de sökt. Det har lett till att Ädelfors 
folkhögskola inte längre har tillräckliga 
resurser för att ta emot elever med multi
funktionshinder. 

Rektor Laila Bradling är kritisk till att 
en stor grupp unga människor nu står ut
an utbildningsmöjligheter. Hon anser att 
staten måste gå in med subventioner när 

Specialpedagogiska skolmyndigheten inte 
räcker till:

– Specialpedagogiska skolmyndighe
ten gör ett bra jobb, men det krävs att de 
som ser behoven ute i samhället också 
gör sin röst hörd.

Väljer inriktning
Laila Bradling menar att folkhögskolor
na allt mer kommer att välja inriktning 
mot andra grupper av deltagare som inte 
har funktionsnedsättning. Det finns 
många grupper som har behov av folk
högskolans vanliga resurser.

– Då kommer vi att få en än större 
ojämlikhet i samhället. De som har 
funktionsnedsättningar av olika slag 
kommer att få en sämre tillgång till folk
högskoleplatser.

Oscar Lindström, rektor på Furuboda 
folkhögskola, tycker att det är anmärk
ningsvärt att man inte får tillräckliga 
statliga bidrag.

– Det omöjliggör att driva en verk

samhet och drabbar i förlängningen per
soner med funktionsnedsättning.

Ökar marginellt
Ett annat problem är att volymbidraget 
från Folkbildningsrådet endast ökar 
mar ginellt. Höjningen har varit så liten 
att det inte har täckt lönehöjningarna.

Leif Näfver, chef för statsbidrags avdel
ningen på Specialpedagogiska skolmyn
digheten, svarar att det finns en högre am
bition än vad de har möjlighet att ge.

– Det blir helt klart ett bekymmer 
men vi har bara de pengar vi har. Vi kan 
inte ge full kostnadstäckning och så har 
det tyvärr sett ut de tre sista åren. Men 
vi påvisar detta till regeringen i en årlig 
rapport, säger Leif Näfver.

Oppositionen redo satsa
Folkhögskolornas problem har upp
märksammats av den politiska opposi
tionen. Socialdemokraterna vill satsa 85 
miljoner extra på folkhögskolorna, 

Resursbrist utestänger  
unga med funktionsnedsättning
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Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté (SHIF/SPK) administrerar 
och organiserar idrott för personer med rörelsehinder, synskador och utvecklingsstörning.
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Har du också funderat 
på att börja idrotta? Vi 

söker ständigt nya 
talanger.

www.handikappidrott.se

annons.indd   5 2010-12-08   16.00
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Folkhögskolan

bland annat för att fler personer med 
funktionsnedsättningar ska få möjlighet 
till utbildning.

En motion från Socialdemokraterna 
om 85 miljoner kronor och 1 000 fler 
platser blev nedröstad i Riksdagen.

– Verkligheten är den att dagens bi
drag helt enkelt inte räcker till, säger riks
dagsledamoten Tho mas Strand (S).

Stina Johansson

5 frågor till 
Nyamko Sabuni
Nyamko Sabuni, vice utbildningsminis
ter är inte beredd att satsa ökade resurser 
på folkhögskolorna. 

1. Det statliga förstärkningsbidra
get för elever med funktionsnedsätt
ningar är ”översökt” och folkhögsko
lorna får bara 80 procent av bidraget. 
Många menar att man inte kan driva 
verksamhet med så snåla resurser. Flera 
har fått lägga ner kurser riktade mot 
personer med omfattande funktions
nedsättningar. Många unga står därför 
utan utbildningsmöjligheter. SPSM 
säger att de påtalat detta i sina rappor
ter i flera år. Hur ser du på detta?

 – Vårt syfte med det särskilda utbild
ningsstödet till folkhögskolor är att un
derlätta för kursdeltagare med funktions
nedsättning. Att många vill ta del av detta 
bidrag är positivt. 

– Självklart är det viktigt för oss i rege
ringen att så många som möjligt med 
funktionsnedsättningar eller utan har 
möjlighet att studera. 

2. Varför diskrimineras unga med 
omfattande funktionsnedsättningar? 

– Det är inte min bild att de diskrimi
neras. Vi stöder gruppen särskilt genom 
utbildningsstödet. 

3. Varför får inte folkhögskolorna 
mer pengar? 

– Vi har fört samman det särskilda ut
bildningsstödet med bidraget till vissa åt
gärder för studerande med funktionshin
der inom folkbildningen, för att möjlig
göra ett bättre utnyttjande av hela ansla
get. Möjligheterna att prioritera de 
vik  tigaste åtgärderna ökar också. 

4. Hur ser du på att antalet folkhög
skoleelever minskar på vissa områden? 

– På de långa kurserna har antalet del
tagare med funktionshinder ökat medan 
det minskat på de korta kurserna. Jag tyc
ker inte det är negativt att deltagare i 
ökad utsträckning väljer att läsa längre 
kurser. 

5. Volymbidraget från Folkbild
nings   rådet ökar bara marginellt och 
täcker inte ens lönehöjningarna på 2 
procent. Resultatet blir en net
tominskning. Hur ser du på det? 

– Jag kan bara konstatera att folk
bildningsrådet har reviderat systemet 
för statsbidraget för att skapa tydligare 
villkor för förstärkningsbidraget och 
därmed en mer förutsägbar finansie
ring av åtgärder för funktionshindrade. 
Det ser jag positivt på, säger Nyamko 
Sabuni. +

Nyamko Sabuni vill inte utlova några 
nya resurser till folkhögskolorna. 
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å Häggviks gymnasium i Sollentuna, 
norr om Stockholm, tar man medbe-
stämmande på största allvar. Skolan, som 
erbjuder yrkesträning och verksamhets-
träning inom det individuella program-
met samt nationella och specialutforma-
de program, vänder sig till elever som 
slutat grundsärskolan eller träningssko-
lan och de som mottas i särskolan efter 
avslutad grundskola.

– Ett övergripande mål hos oss är att 
alla elever ska ha ett verkligt inflytande 

på arbetssätt, arbetsform och innehåll i 
undervisningen, utifrån varje elevs för-
måga, säger rektor Viveca Rosqvist.

– På de nationella och specialutforma-
de programmen arbetar vi mycket tema-
tiskt och då får eleverna vara med och på-
verka valet av tema och hur man ska arbe-
ta med det. Självbestämmande handlar 
om att göra val och att värdera dem, säger 
Cecilia Olsson, pedagogisk handledare.

Loggbok 
Ute visar termometern minus 15 grader 
och pudersnö yr runt den gula skolbygg-
naden. Inomhus är det varmt och en ny 
vecka i skolan har just börjat för de 180 
eleverna och skolpersonalen. I korrido-
rerna hälsas och nickas det. 

– Har helgen varit bra? 
I klassrummen har lektionerna påbör-

jats så smått. I bildsalen arbetar Julia 
Tyn ne och ytterligare en elev med var sitt 
hjärta, som de håller på att skapa inför 
Alla Hjärtans dag. De visar stolta upp si-
na alster. En av hyllorna är belamrad med 
färdiga hjärtan, klädda med papper från 
telefonkatalogen. I ett fönster står grisar i 
papp som eleverna gjort till lärarna. Varje 
elev fick bestämma hur nassen skulle se 
ut och vilken lärare som skulle få den.

– Självbestämmande kan se så olika ut. 
I arbetet med att skapa grisarna fick elev-
erna ta flera egna beslut, säger bildläraren 
Åsa Winterhagen. 

Julia går sitt första år i skolan. Som ett 
hjälpmedel för att välja skola infördes för 
något år sedan en loggbok, där eleverna el-
ler deras föräldrar kan göra noteringar 
och klistra in bilder från prova-på veckan.

– Jag har min hemma, säger Julia.
Klasskamraten ser moloken ut och på-

pekar att hon också vill ha en. Åsa Win-
ter hagen förklarar att det inte fanns någ-
ra loggböcker när hon gjorde sitt val, vil-
ket verkar vara en klen tröst.

– Vi uppmuntrar föräldrar och elever 
att besöka flera skolor, för att göra sitt 
bästa val, säger Cecilia Olsson.

Stora och små beslut
Att besluta vilken skola man ska gå i är ett 
stort och viktigt beslut. Vardagen består 
ofta av enklare, men nog så betydelseful-
la, frågor. Maten, skolgården, cafeterian 
är områden som eleverna gärna vill vara 
med och påverka. På elevrådet, som träf-
fas var fjärde vecka, diskuteras också frå-
gor om rastaktiviteter, inköp av material 
och ordningsregler. Fredrik Jonsson är en 
av medlemmarna i elevrådet. Innan han 

Julia Tynne skapar hjärtan i bildsalen, 
här tillsammans med bildläraren Åsa 
Winterhagen.

Bestäm 
själv!

De tränas att bli beslutsfattare. 
Att kunna bestämma själv är något självklart för de flesta av oss. 
Utan att vi tänker på det tar vi en mängd beslut varje dag. För per-
soner med utvecklingsstörning kan självbestämmande vara något 
man behöver öva. På Häggviks gymnasium får eleverna systema-
tiskt träna på att fatta och utvärdera beslut.

Text: Helen Adolfsson
info@faktapress.se

P

Fredrik Jonsson (till höger) provgick 
skolan innan han gjorde sitt slutliga  
val. Ett bra beslut tycker både han  
och läraren Johan Thorsell (till vänster).

FK_1202_s74-79_sarskola_v05.indd   74 2012-02-28   14:51



Linnea Blidberg (med bollen)  
stortrivs med skolidrotten. Här ses 

hon tillsammans med Cecilia Olsson, 
Maria Tunå och Ingela Kullman.
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började på Häggviks gymnasium var han 
på prova-på-veckor på fyra skolor, innan 
han gjorde sitt val. Idag tycker han att 
han valde rätt.

– På de andra skolorna hade eleverna 
större svårigheter än jag, säger Fredrik.

Johan Thorsell, Fredriks lärare, tycker 
att Fredrik fattade ett bra beslut. 

– Fredrik tycker om att diskutera och 
går i en klass där vi pratar mycket, inte 
minst om vad som händer i världen. 

– I början av terminen pratade jag 
med eleverna om vad vi ska göra fram-
över, då blir det lättare för eleverna att 
vara med och påverka den kommande ti-
den. Så gör jag vid varje terminsstart. 

På klassrådet, som hålls varje vecka, 
finns en stående punkt som heter ”Vad 
har jag gjort för val den senaste veckan”. 
Syftet är att eleverna ska bli medvetna om 
att deras val får olika konsekvenser.

– Jag måste träna på att låta andra få 
komma till tals, säger Fredrik och ser be-
stämd ut.

Viktigt med tydlighet
– För att kontinuerligt träna elevernas 
själv bestämmande måste det finnas en ge-
nomtänkt plattform att utgå från, säger 
Cecilia Olsson. 

– Alla som arbetar på skolan ska veta 
hur de kan hjälpa eleverna att öka sitt in-
flytande. Till exempel ska skriftlig kom-
munikation vara formulerad på ett språk 
som är mycket lätt att ta till sig. Det eleven 
ska fatta ett beslut om måste helt enkelt 
vara begripligt, så att eleven förstår vad 
han eller hon ska ta ställning till. Genom 
att sätta saker på pränt finns det kvar, vil-
ket kan vara bra när eleven ska fatta ett 
nytt beslut. Genom att gå tillbaka till do-
kumentationen och påminna sig om vad 
man tyckte blir det också lättare att förkla-
ra varför man valde på ett visst sätt, säger 
Cecilia Olsson.

Verktyg behövs
Hon menar också att det behövs väl fun-
ge rande verktyg för att hjälpa eleven att 
göra egna val och argumentera för dem. 

Ett exempel på sådant verktyg är blan-
ketten ”Utvärdering av praktikplats”.

– Vi arbetar systematiskt med utvärde-
ringarna, säger Cecilia Olsson.

Till sin hjälp i arbetet med att träna 
elevernas självbestämmande använder 
man också läromedlen ”Ninjakoll” och 
framförallt ”Ninjakoll 2: Livet efter sko -
lan”, som har fokus just på elevens del-
aktighet.

En av dem som har utvärderat sin 
praktikplats är Linnea Blidberg. Hon går 
tredje året på linjen Idrott och hälsa. Hon 
är en pigg tjej som tycker att idrott är det 
roligaste ämnet på schemat. Mer än gär-
na förevisar hon gymnastiksalen, där alla 
de klassiska redskapen finns. Ribbstolar, 
plintar, bommar. Hon får fatt i en boll 
och studsar den säkert. Linnea trivs på 
skolan och med sin utbildning. Däremot 
hade hon otur med praktikplatsen, och 
lite senare, tillbaka i klassrummet, visar 
hon utvärderingsblanketten. Kryss vid 
glada och ledsna gubbar. Ett av kryssen 
representerar en omständighet som fick 
henne att fatta ett beslut.

– Jag bestämde mig för att inte vara 
kvar. Jag hade för många handledare och 
det var inte bra.

Stort inflytande
Även när det gäller val av praktikplats har 
eleverna stort inflytande.

– I största möjliga utsträckning får de 
själva bestämma var de ska göra sin prak-
tik, säger yrkesvägledaren Maria Tunå.

– Det känns bra att få bestämma olika 
saker, fastslår Linnea.

Efter praktikplatsen gås utvärdering-
arna alltid igenom med läraren, det är 

– Alla ska ha ett verkligt inflytande, 
säger rektor Viveca Rosqvist.

Tema särskola
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viktigt att bli sedd och lyssnad på. Att det 
man tycker tas på allvar. Utvärderingarna 
utgör också en viktig grund för det sam-
tal om framtiden som Maria Tunå kallar 
elev, föräldrar och LSS-handläggare till 
under sista skolåret.

På Häggviks gymnasium varierar gra-
den av elevernas svårigheter. Vissa vill 
och kan fatta beslut som rör dem själva, 

andra har betydligt svårare att visa vad de 
vill. Individuell anpassning till träningen 
är nödvändig. Kontakten med föräldrar 
och diskussionerna kring självbestäm-
mande varierar också beroende på 
elevens svårigheter. I vissa klasser har 
man kontaktböcker, i andra veckobrev. 
Dokumentationen sker på en webbase-
rad lärportal. När eleven fyllt 18 år måste 

föräldrarna ha elevens godkännande för 
att få ta del av den.  

– Men vi har självklart gärna en fort-
satt kontakt med föräldrarna och förkla-
rar för eleverna vilka fördelar det inne-
bär, säger Cecilia Olsson.

Viktigt att få bestämma
Självbestämmande är viktigt.

– När man känner att man kan påver-
ka sin situation får man bättre kontroll 
över sin tillvaro. Även om det inte blir 
som man vill, har man blivit lyssnad på 
och blivit bekräftad, säger Cecilia Olsson.  

Man skulle också kunna uttrycka det 
som Fredrik Jonsson.

– Att arbeta mot mål gör skolarbetet 
lättare och roligare. Jag och Johan be-
stämmer målen tillsammans, då blir det 
så mycket bättre.+

”Att arbeta mot mål gör 
arbetet lättare och roligare”

Specialformade 
program

Program: Nationella 
programmen Media och 
Estetik, specialformade 
program (Trädgård & 
miljö, Café & restaurang, 
Idrott & hälsa) samt 
individuella program.
Plats: Häggvik i Sollentuna
Ansökan: Sker via gymnasieantagning-
en, www.gyantagningen.se

Linnea

Inspirationsdagarna
19-20 mars 2012 anordnar FKS 
(Föreningen Kognitivt Stöd) sin årliga 
tvådagarskonferens ”Inspirations-
dagarna” i Stockholm. Kognitivt stöd är 
ett viktigt verktyg när det gäller självbe-
stämmande och delaktighet, vilket 
avspeglar sig i konferensens innehåll. 
Bland annat kommer Cecilia Olsson att 
föreläsa om hur ungdomar med utveck-
lingsstörning kan delges och förstå sin 
egen utredning.

Regeringen öppnar dörren 
till fler yrkesutbildningar för 
personer med funktionsned-
sättning. Nu har man 
beslutat att Myndigheten för 
yrkeshögskolan kan lämna 
bidrag till skolor som 
anpassar utbildningarna.

– Det har varit alldeles för 
svårt att studera vidare efter 
gymnasiesärskolan. Det är 
ett oacceptabelt slöseri för 
individen och för samhället, 
säger biträdande utbild-
ningsminister Nyamko 
Sabuni.

Anpassningar
Den nya satsningen gäller 
både pedagogiska och 
fysiska anpassningar av 
utbildningar inom yrkes-
högskolan. Förhoppningen 
är att fler personer med 
funktionsnedsättningar 
därmed ska kunna fullfölja 
en sådan utbildning.

Det stöd som regeringen 
nu beslutat om kan lämnas 
till fem olika utbildningsan-
ordnare och omfatta upp till 
250 studerandeplatser.

Tidigare har regeringen 
försökt underlätta för 
studerande med funktions-
nedsättningar genom att 
öppna upp yrkesvux 
(yrkesinriktad gymnasial 
vuxenutbildning). Man har 
också beslutat om lärlings-
utbildningar inom vuxen-
utbildningen. +

Yrkesutbildningar för personer 
med funktionsnedsättning

Det har varit alldeles för 
svårt att studera vidare, 
säger Nyamko Sabuni.
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Allt fler skolbarn lämnar 
särskolan. Samtidigt avslöjar 
Skolinspektionen att föräld
rar känt sig tvingade att ge sitt 
medgivande till att placera 
sina barn i särskolan.

Förra året skrevs tiotals 
barn ut ur särskolan efter att 
ha placerats där på felaktiga 
grunder.

Nya inspektioner visar 
dock att kommuner har 
fortsatt göra bristfälliga 
särskoleutredningar under 
2011.

Flera föräldrar berättar 
att de känt sig tvingade att ge 
sitt medgivande till att 
placera deras barn i sär
skolan, uppger 

Skolinspektionen.
Bristerna verkar vara 

särskilt allvarliga när det 
gäller barn med utländsk 
bakgrund.

Många föräldrar tror att 
deras barn går i särskolan på 
grund av svårigheter med 
det svenska språket, språk
störningar, dyslexi, kulturel
la skillnader i uppförandet 
eller på grund av sociala 
problem hemma, uppger 
Skolinspektionen.

– Ansvariga för särskolan 
måste nu ta problemen med 
rättsosäkerheten på allvar, 
säger AnnMarie Begler, 
generaldirektör för 
Skolinspektionen.

Rättsäkerheten måste tas på 
allvar, säger Ann-Marie Begler, 
generaldirektör för 
Skolinspektionen.

Tema särskola

”Föräldrar har pressats 
välja särskola för sina barn”

Granskat
Ytterligare 28 kom-
muner granskade.
I en första omgång 
granskade Skolinspek-
tionen 30 kommuner. 
Rapporten publicera-
des den 31 januari 
2011. I en senare 
omgång, som nu är 
klar, har ytterligare 28 
kommuner granskats. 
Totalt har Skolinspek-
tionen under 2010-
2011 gått igenom 1203 
elevärenden i de 58 
kommunerna.
Ofta saknas utredning-
ar, främst de sociala 
och medicinska. 
Kvaliteten på utred-
ningen räcker i många 
fall inte för de bedöm-
ningar som kommunen 
måste göra innan ett 
barn tas emot i särsko-
lan. Källa: 
Skolinspektionen.

Utskrivna
n 13 elever har skrivits 
ut från särskolan 
ef tersom de inte tillhör 

särskolans målgrupp.
n 9 elever har skrivits 
ut ur särskolan på 
vårdnadshavares 

begäran. n 24 elever 
har skrivits ut efter-
som skollagen ändrats 
för barn med diagno-

sen autism och som 
inte har en utveck-
lingsstörning.
Källa: Skolinspektionen.

Vi arbetar med 
mångsidighet som 
honnörsord. I vår 
skola får konstnärliga 
ämnen som musik, 
dans, teater och bild 
mycket utrymme likaså 
hantverk och ridning. 

Genom en varierad 
dag, där kroppen får 
vara aktiv på många 
olika sätt, uppnår vi 
goda resultat. 
Klasserna arbetar 
ämnesövergripande i 
temaperioder enligt 
waldorfskolans 
kursplan. Våra indivi-

Välj en särskola som tilltalar hela människan!
Hos oss finns: 
■ Elevhemsboende enl. LSS § 9.8
■ Korttidsvistelse (avlastning) 
enl. LSS § 9.6
■ Korttidstillsyn för barn över 
12 år enl. LSS § 9.7
■ Fristående läkepedagogisk 
grundsärskola med Waldorf-
pedagogisk kursplan för årskurs 
1-9

Kontakt skola: 
Henri Quarfood, rektor. 
Tel: 08-551 53 803, e-post: 
henri.quarfood@solbergaby.se 

Kontakt boende: 
Peter Ericsson, verksamhetschef. 
Tel: 08-551 53 801, e-post: 
peter.ericsson@solbergaby.se

www.solbergaby.se

duella utvecklingsplaner tas fram i samarbete med 
vårdnadshavare och elever. 

Verksamheten erbjuder även boende, fritids och 
korttidstillsyn enligt LSS personkrets 1. Vi erbjuder 
en trygg och trivsam livsmiljö med tillgång till vacker 
natur och ett socialt sammanhang. Att våra elever 
och vårdnadshavare är nöjda bekräftas av våra årliga 
kundundersökningar. 

solberga fk 1202.indd   4 2012-02-23   10:23
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tt få bestämma själv är te-
mat för Särskolans riks-
konferens i år.

– Särskolans elever 
behöver bli tuffare och 
stå upp för sin egen vilja. 

Det är viktigt att de får bättre möjligheter 
att lära sig ta egna beslut, säger Tage 
Gumaelius, som är ansvarig för konfe-
rensprogrammet.

Både lärare och föräldrar tar ofta över 
för mycket av beslutsprocessen för unga 
med utvecklingsstörning. Det vill arrang-
örerna bakom årets upplaga av Sär sko-
lans rikskonferens ändra på. När konfe-
rensen drar igång den 9 maj i konsert-
huset i Växjö blir det därför stort fokus 
på självkänsla och självbestämmande.

– Det är lite si och så med självbestäm-
mandet inom dagens särskola, säger Tage 
Gumaelius, som är vd för Sigys, en orga-
nisation för särskolan.

– Lärare och även föräldrar bestämmer 
för mycket, man väntar inte in elevens eg-

na val. Och många elever i särskolan gör 
som de blir tillsagda. Nu måste vi hjälpa 
dem att bli mer självbestämmande. Det är 
inte säkert att de kommer att fatta de bästa 
besluten själva men det är viktigt att de 
sätter fokus på sina egna liv och uttrycker 
sin egen vilja. Om man ska ha ett liv man 
är nöjd med kan man inte bara lyssna på 
vad andra tycker.

Kan bli vändpunkt
Tage Gumaelius hoppas att årets konfe-
rens kan bli en vändpunkt, att särskolans 
elever ska få lära sig betydligt mer om 
självbestämmande.

Det finns många tendenser mot ökad 
valfrihet, men särskolans elever har hit-
tills ofta hamnat utanför denna utveck-
ling. Inte bara inom själva skolan utan 
även inom daglig verksamhet.

– Det är likartade problem inom sko-
lan och daglig verksamhet. Man ses ofta 
inte som individer utan som en grupp 
och alla ska göra samma sak.

För att öka självbestämmandet kan 
det behövas både teori och praktik. På 
rikskonferensen medverkar bland annat 
Lou Rehnlund som startat modellagen-
turen Funki Models. Hon ska berätta om 
hur modellverksamheten skapar ökad 
självkänsla, något som är viktigt för att 
kunna följa sin egen vilja.

Fler chanser
I skolans vardag behöver eleverna få fler 
chanser att fatta egna beslut i olika valsi-
tuationer.

– Skolan måste erbjuda ett smörgås-
bord av olika alternativ som eleverna kan 
prova på. Man måste se till att eleverna 
får välja som individer och inte låta grup-
pen styra. Man måste också komma ut ur 
klassrummet och träna på andra valsitua-
tioner. Det här gäller förstås inte bara sär-
skolan, men om man har en utvecklings-
störning kan man behöva extra mycket 
stöd för att utveckla ett eget tyckande, sä-
ger Tage Gumaelius.

Tre nyckelpersoner 
på Särskolans 
rikskonferens 
– programansvarig 
Tage Gumaelius 
(mitten) samt 
talarna stats-
sekreterare Bertil 
Öst berg och 
Funki Models chef 
Lou Rehnlund.

”Elever i särskolan behöver bli tuffare”

A

Nyheter om särskolan 
www.foraldrakraft.se/topics/särskola

Vill du veta mer om särskolan? Idrott? Kommunikation? Psykisk hälsa? 

Föräldrakrafts webb täcker in dessa och många fler ämnen. Många av 

artiklarna är endast öppna för dig som prenumererar på papperstidning-

en. Hör av dig med ett mejl till pren@faktapress.se om du saknar inlogg-

ningsuppgifter. 
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Daglig verksamhet är ett annat viktigt 
område där ungdomarna behöver större 
möjligheter till egna val, menar Gumae
lius.

– Valmöjligheterna är ofta mycket be
gränsade inom daglig verksamhet. På 
många håll har man nästan “kommun
arrest” eftersom man hänvisas till de ledi
ga platser som kommunen kan erbjuda 
för tillfället. Ungdomarna och föräldrar
na kan få kämpa mycket hårt om de ska 
få välja någon annan verksamhet, säger 
Gumaelius.

Långt före oss
– På det här området ligger Danmark 
långt före oss, eftersom man där ger elev
erna möjlighet att välja mera fritt. Där 
kan man prova på en verksamhet och se
dan byta om man vill.

– I Sverige saknas ofta den flexibilite
ten, istället blir det så att man hamnar på 
ett ställe efter särskolan och blir kvar där. 
Alla borde få chans att prova på olika 
platser, istället för att direkt bli styrda till 
de platser som råkar vara lediga på orten. 
De ansvariga borde kunna erbjuda större 
flexibilitet. Det är klart att det kan kosta 
lite extra men detta har stor betydelse för 
livskvaliteten, säger Tage Gumaelius.

På senare tid har politikerna haft myc
ket fokus på kunskapsfrågor inom sko
lan. Rikskonferensens tema om självbe
stämmande innebär att debatten nu tar 
en annan riktning.

Sociala uppgifter
– Vi får inte glömma de sociala uppgifter 
som skolan har. Eleverna måste få med 
sig många andra färdigheter än kunska
per i svenska och matte. Det gäller extra 
mycket i särskolan. Att lära sig hitta i stan 
och att fatta egna beslut är viktigare än 
att få lite mer kunskap om matte, säger 
Tage Gumaelius.

En annan viktig fråga inför Sär sko
lans rikskonferens gäller behörigheten 
för lärarna i särskolan. Många av dagens 
särskolelärare tappar sin behörighet när 
de nya reglerna för lärarlegitimation in
förs.

– Det finns en väldigt stor oro för hur 
särskolan ska klara detta. Vi hoppas att  
statssekretare Bertil Östberg, som talar 
på konferensen, kommer att ha en lös
ning med sig, säger Tage Gumaelius. +

”Hur skulle det vara 
om alla fick vara med 
och bestämma?”
2012 års upplaga av Särskolans 
rikskonferens äger rum den 9-10 
maj i Konserhuset i Växjö. 
n Bertil Östberg, statssekretera-
re, talar om lärarsituationen i 
skolan.
n Lou Rehnlund, Funki Models, 
berättar hur modellagenturen 
arbetar för att öka självkänslan.
n Jenny Wilder, universitetslek-
tor i specialpedagogik, pratar 
om vikten av att lyssna på 
föräldrarna och hur skolan kan 
samarbeta med föräldrarna för 
barnets bästa.
n Olle Andrén, Särnät, tar upp 
informationstekniken utifrån 
särskoleelevers behov.
n Cecilia Olsson och Lars 
Thorsell talar om ”Hur skulle det 
se ut om alla fick vara med och 
bestämma?”. De varvar teori 
och metodik i frågor om delak-
tighet och självbestämmande.
n Erik Fichtelius, Utbildnings-
radion, talar om hur man kan ge 
synlighet till minoriteter. +

Tema särskola

@ Mer information på  
www.sarskolan2012.se

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

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

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

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

Vill du veta mer?
Hör av dig till

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

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

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

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

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

www.gryning.se

Vi satsar på unga!

gryning_fk1002.indd   4 2010-03-02   15.20

Vi tar emot barn 
med särskilda behov. 
Individanpassad 
helhetsplan utifrån 
den antroposofi ska 
människosynen.
Elevhem 3-18 år.
Korttidshem 3-13 år.
Förskola/särskola F-9.
Vi fi nns i Järna i Sörmland.

Telefon: 08-551 700 34
Mejl: info@morapark.se
www.morapark.se

Välkommen till

mora park fk 1106.indd   4 2011-11-15   11.08

Vi tar emot barn med 
särskilda behov.
Individanpassad helhets
plan utifrån den antro
posofiska människosynen.
Elevhem 3-18 år.
Korttidshem 3-13 år.
Förskola, grund- 
och särskola F-9.
Vi finns i Järna i Sörmland.

Telefon: 08-551 700 34
Mejl: info@morapark.se
www.morapark.se

Regeringen utreder om 
ungdomar som studerar med 
aktivitetsersättning eller 
förlängt barnbidrag ska få 
studiestöd istället.

Men utredningen väcker 
oro, eftersom studiestödssys
temet bygger på att man i en 
framtid kan betala tillbaka 
med arbetsinkomster.

– Med de dystra erfarenhe
ter vi för närvarande har av 

arbetslöshet för funktions
nedsatta får man se upp så 
man inte dessutom skapar en 
skuldfälla för dessa redan 
utsatta personer, skriver 
Dyslexiförbundet FMLS i en 
kommentar.

Modernisering
Det var i slutet av förra året 
som regeringen beslöt 
tillsätta en utredning om en 

modernisering av studie
stödssystemet.

Konsekvenser
Utredaren Anders Franzén 
ska bland annat ta reda på 
vilka konsekvenser det får för 
de studerandes ekonomiska 
situation och för statens 
budget.

Utredaren ska också 
föreslå hur stöd till elevresor 

eller skolskjuts ska utformas 
för elever som har funktions
nedsättning.

Stöd till resor
Vidare ska stöd till resor och 
inackordering analyseras. 
Utredaren ska klargöra om 
det behövs kompletterande 
bidrag på det här området.

Den 30 juni 2013 ska 
utredningen vara klar. +

Studiestöd istället för aktivitetsersättning ”kan skapa skuldfälla”
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irgitta Green är en av grundarna till Alla 
kan gympa i gymnastikföreningen Ling i 
Helsingborg, Skåne, och sitter med i en 
kommitté i Gymnastikförbundet Syd, 
också den med namnet Alla kan gympa.

– Vi är de första som fått en egen Alla 
kan gympa-kommitté, säger hon.

Bakom tillkomsten av denna unika 
kommitté, som vill utveckla och förena 
grupper med gymnastik för alla inom 
regionen, finns en anmärkningsvärt 
lyckad satsning på barn och ungdomar 
med funktionsnedsättningar. Birgitta 
Green berättar:

– Vi startade verksamheten hösten 
2004. Vi var då två ledare och fyra barn. 

Då var det min dotter som har Retts syn-
drom, och ytterligare två flickor och en 
pojke, alla inskrivna på habiliteringen i 
Helsingborg. Vi körde så i en halv termin, 
nu är vi uppe i 30 barn och ungdomar. Vi 
säger inte nej till någon – alla får prova. 
En gymnastiksal är ett fantastiskt ställe 
att vara på för de här barnen, säger hon.

Till en början mötte Birgitta och hen-
nes ledarkollega Ann Ternstrand en del 
förvåning och även skepsis.

– Vi fick frågor som ”är ni sjukgymnas-
ter?” och ”kan man göra såhär?” Det tar ett 
tag för oss föräldrar som får ett barn med 
funktionsnedsättning, innan vi landar och 
vågar ta steget ut. Min dotter Matilda kun-
de inte gå, inte stå, och då är inte det första 
man gör att sätta henne i en gymnastik-
grupp. Men när man väl börjar så undrar 
man varför man inte gjort det tidigare, sä-
ger Birgitta. Alla borde börja med gympa!

För att alla ska kunna vara delaktiga 
används en stor mängd redskap och öv-
ningar. Kreativiteten och fantasirikedo-
men är stor.

– Det finns bollar, det finns schalar, det 
finns ärtpåsar, vi använder plintar, tjock-
mattor, ringar, voltkuddar och bommar. 
Rullstol eller inte – alla behöver kittel i 
magen, det kan man åstadkomma på 

många olika sätt. Som att sitta eller ligga 
på en plint och kasta sig ned i en matta. 
Eller att ligga i voltkudden och tippa bak-
åt. En del har jätteroligt åt fart. Man kan 
snurra och dansa med stolen. Vi hävdar 
med envis bestämdhet att det viktiga inte 
är hur man rör sig, utan att man rör sig.

Lek och bus
Birgitta och de andra ledarna i GF Ling 
tänker aldrig på vilken funktionsnedsätt-
ning barnen har. Det är inte viktigt. De är 
barn rätt och slätt. Som vill leka och busa.

– Vi har en härlig blandning från cp-
skador, Downs syndrom, Retts syndrom 
och autism till ovanliga kromosomavvi-
kelser, skador från hjärnblödning och 
skador vid förlossning, lindrig utveck-
lingsstörning, autism med utvecklings-
störning, synsvaga och hörselsvaga – och 
vissa som inte fått någon diagnos. Alltså 
allt från att man har full motorik men 
kanske jobbigt med koncentrationen, till 
att man varken kan gå eller tala. 

För flera av barnen är gymnastiken den 
enda aktivitet de har. Hade inte GF Ling 
funnits, hade flera av dem sannolikt suttit 
hemma, utan någonting att syssla med.

– Det finns inte så många aktiviteter 
för de här barnen, och många av dem har 
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Alla kan 
ha roligt

Gymnastik enligt mottot alla kan gympa 
har gått från småskalig försöksverksam-
het med fyra deltagare till fyra gymnastik-
grupper med 30 entusiastiska barn och 
ungdomar på bara några år. Föräldrakraft 
talar med eldsjälen Birgitta Green och 
några supernöjda föräldrar.

Dessutom: Barn med språkstörning har gymnastik med 
Stockholm Top Gymnastics.

B

Text: Mikael J Nyberg
mikael.nyberg@faktapress.se
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inte kompisar. Man kan inte direkt släp
pa ut dem på gården och leka, för då mås
te man själv vara med. 

Utöver att barnen får en chans att röra 
på sig, så innebär Alla kan gympa även att 
såväl barn som föräldrar får nya viktiga 
kontakter. Här får barnen, och föräldrar
na, känna att de är en del av ett större 
sammanhang.

– Kommentarer vi fått från föräldrar är 
att ”här får man vara vanlig”, ”här får bar
nen känna sig bäst”. Alla är bra på någon
ting. Vi är en grupp i en förening, vi är lika 
accepterade som andra grupper, och vi är 
med på uppvisningar precis som alla an
dra. Här är vi accepterade precis för vilka 
vi är. Vi är inte ”de där”. Vi har varit med 
på gymnastikförbundets endagssatsning 
Gym   pa kidz, där vi deltog i uppvisning 
och provade på allt från volter till hoppa 
hopprep och cheerleading. Och vi har vi
sat upp oss på Helsingborgs Gymnastik
för bunds juluppvisning, säger Birgitta.

Föräldrar träffas
Här träffar föräldrar andra föräldrar i lik
nande situation, medan barnen får röra 
på sig.

– Att komma hit betyder så mycket, det 
här är vårt tankställe, är man trött och för

bannad så går man hit, här blir man glad 
och upprymd. Du kan tänka dig när nå
gon gör en kullerbytta för första gången, 
sådant värmer, säger Birgitta, och lyfter 
fram sin egen dotter som ett exempel på 
hur mycket gymnastiken kan betyda. 

– En sak är säker, min lilla dotter Matil
da, nu elva år, kan inte prata, inte springa, 
men när det kommer till gymnastikupp
visning vill hon vara med. Hela hon strålar 
och visar att ”nu vill jag in”. Jag blir lika 
överraskad varje gång, det är häftigt.

 
Visioner och drömmar
Visioner och ambitioner för att utveckla 
och bredda verksamheten saknas inte. Det 
som sätter gränser är ledarresurserna.

– Visionerna är många. Vi har barn 
som skulle vara utmärkta ämnen för le
darutbildning i framtiden, det finns barn 
som skulle kunna tävla, och med glädje 
skulle vi vilja ha motionsgrupper, men 
det fattas ledare för detta nu, säger 
Birgitta som även har förhoppningar om 
att en dag ta steget utanför Sverige.

– Det finns uppvisningar utomlands, 
tänk om vi kunde lasta en buss och ge oss 
iväg på en tur... +
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”Vi har barn som 
inte kan gå men 
som kan sitta på 
en plint och kasta 
sig ned i en mat-
ta. Alla behöver 
kittel i magen.”

Mer om gympa för alla på nästa uppslag

Årets eldsjäl
Birgitta Green utsågs alldeles 
nyligen till Årets eldsjäl av 
Helsingborgs Dagblad på HD-galan.
– Jag är otroligt stolt och glad för 
alla våra gymnaster, säger Birgitta 
om utmärkelsen.

Birgitta Green med sin dotter Matilda (övre vänstra bilden), Robin och Simon gör tummen upp för gympa, 
Erik för första gången i studsmattan, samt lägerbus och gympamys på Linneas vis (stora bilden).
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Linda Freij, mamma till 
Selma, 6 år.

– Hon tyckte det var roligt 
på en gång. Ledarna är väldigt 
inbjudande och bra på att få 
med barnen. Ingen blir tvingad 
att göra något, och det finns 
alltid något för alla. Roligast 
för dem är att träffa andra 
barn. På förskolan umgås 
Selma med vanliga barn. Men 
här får barnen vara med 
sådana som liknar dem själva. 
De känner av sådant. 

Selma har även börjat 
umgås med några av barnen 
vid sidan av gymnastiken.

– Det ger stor styrka för oss 
föräldrar som har barn med 
olika handikapp att träffas 
och kunna stötta varandra. 
Verksamheten har fått stor 
social betydelse.

– Gymnastiken har även ett 
läger. Vi har inte varit med än, 
ska vara med i år. Jag vet att 
det är väldigt uppskattat både 
från barn och föräldrar. 

Vad betyder gymnastiken 
för ert barn och familjen?

– Det är höjdpunkten på 
veckan, när vi har gymnas ti
ken. Något vi ser fram emot 
allihop. Många har problem 
med motoriken, och det har 
Selma också. Hon började gå 
när hon var tre och behöver 

träna upp styrka och balans. 
Då är gymnastik bra.

En vanlig kväll i gymnas
tiksalen brukar inledas med 
en samling då alla hälsar på 
varandra. 

– Sedan sjunger de någon 
sång. Barnen springer runt 
och hälsar på varandra. De 
kramar varandra och ger 
uttryck för glädje. Det kan bli 
mer sång. Sedan kanske en 
aktivitet med bollar, rockring 
eller liknande, och under 
tiden plockar ledarna fram en 
bana. Bom, åla sig fram, 
studsmatta, klättra, rulla. 
Passet brukar de avsluta med 
avslappning, barnen får göra 
en massagesaga på ryggen. 
Ofta stannar vi och andra 
kvar en stund i kafeterian 
efteråt, säger Linda. 

Ser utveckling
Att se att sin dotter utvecklas 
socialt är det som betyder 
allra mest för Linda.

– Eftersom man har ett 
barn som är lite utanför det 
sociala, är för mig den största 
vinningen att de får kompisar. 
Vid sista gymnastiken före jul  
var de en grupp som höll ihop 
hela tiden, de var väldigt 
tydliga med att de inte ville ha 
med föräldrar. Det är nog 

största glädjen jag har haft. 
De här barnen förstår 
varandra på sitt sätt. De 
skrattar och har roligt.

Kjell Valter, pappa  
till Simon, 11, som  
varit med från gympa-
gruppen på habilite-
ringen.

– När vi fick höra att 
Simon hade Downs syndrom 
så fick Simons mamma höra 
via en mammagrupp att det 
skulle finnas en gymnastik
grupp. Vi träffade Birgitta och 
hennes man Claes Falken
bäck. 

– Simon tycker att det är 
riktigt spännande när vi ska 
ut på gymnastiken. Min 
dotter började också (i 
Simons grupp), hon har inget 
handikapp, hon är åtta år, och 
hon har också fortsatt. Hon 
går på tävlingsgymnastik nu.

– För Simons del är det 
viktigaste att öva motoriken 
och träffa andra barn. Barn 
med Downs syndrom har 
inga egentliga vänner.

– För oss föräldrar är det 
viktigast att se honom glad, 
att se honom hoppa omkring 
där och att träffa andra 
föräldrar. 

Jenny Kruuse, mamma 
till Ingrid, 13.

– Vi hade sett att de annon
serade på habiliteringen. Men 
först när Ingrid kunde 
komma med i en grupp som 
startade lite senare, kl 18, 
hann vi dit efter arbetet.

– För henne är det höjd
punkten på hela veckan. Hon 
får träffa sina kompisar och får 
även lite nya kompisar. Det var 
första aktiviteten vi hade, nu 
går hon även på korttids och 
ridning och spelar musik.

Habiliteringen lägger ofta 
sina föräldraträffar på dagtid, 
Jenny Kruuse har inte kunnat 
gå på dessa, då hon jobbat.

– Gymnastiken på kvällen 
är en toppentid att diskutera 
saker med andra mammor 
och pappor. Man får hjälpa 
till på gympan så mycket ens 
barn behöver, men sedan kan 
man tala med andra föräldrar, 
det har gett oss en chans att 
nätverka, jag har fått många 
tips och råd som det är svårt 
att få från samhället. Vi har 
också startat en mamma
grupp och har haft lite 
kaféträffar. +

Den verksamhet som nu går 
under namnet Alla kan gympa 
började på initiativ av Birgitta 
Green och Ann Ternstrand, och 
kallades då helt enkelt gymnas-
tik för barn med funktionshinder 
och speciella behov.

Birgitta Green och Ann Ternstrand är 
klubbkamrater sedan ungdomsåren då de 
höll på med rytmisk gymnastik på GF 
Energo i Göteborg. Båda två kom sedan att 
flytta till Skåne, där de startade upp verk
samheten inom GF Ling i Helsing borg. 

– Det var Ann som kontaktade ordfö
rande Göran Bjurenwall i GF Ling och på 
två veckor hade vi en grupp. Jag hade haft 
gympa i mammagruppen på habilitering
en i cirka två år innan. Men det är ju myck
et roligare att nå fler och att också få ut

vecklas på ett annat sätt. Så att få starta 
upp i en förening var kanon, säger Birgitta.

Med åren har ledarteamet utökats.  
Verk samheten kräver fler ledare än andra. 
Idag är det fyra ledare på 30 ungdomar.

– Vi har med två underbara hjälpleda
re. Matildas storasyster Jessica Green och 
hennes kusin Rebecka Johansson. 

Verksamheten ger ringar på vattnet. 
– Jag minns att vi var på ett läger på 

gymnastikförbundets kursgård Ling val
len. Där träffade vi Pia Holm, som är 
mycket intresserad av nytänkande. 

Ett behov ringades in och några första 
steg togs. 

– Min tanke var att det vore synd om 
en verksamhet som byggs upp försvinner 
med de personer som startar den och att 
vi behöver anpassad utbildning. Vi börja
de med att försöka skapa ett nätverk. Och 
utifrån nätverket bildades en kommitté. 

– I vår region finns även Alla kan gym
pa i Bromölla, Kristianstad och Trelle
borg och från förbundsnivå söker vi fler 
föreningar som har verksamhet eller vill 
starta, säger Birgitta. +

Föräldrarna får en chans att nätverka
Två mammor och en pappa om nyttan med Alla kan gympa.

Så började det. Två ledare har blivit fyra

Ledarkvartett. Rebecka Johansson, 
Birgitta Green, Jessica Green och Ann 
Ternstrand.

@ ”Devisen Gymnastik för 
alla fylls med innehåll”
Läs mer på foraldrakraft.se
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Bara Stockholm Top  
Gymnastics svarade när  
Riksförbundet DHB sökte 
föreningar. Nu är verksamheten 
inne på femte terminen. ”Den 
här gruppen ger tusen gånger 
mer än en vanlig grupp”, säger 
tränaren Maria Lindberg.

Stockholm Top Gym  nastics har en gym
nastikgrupp för barn och ungdomar med 
språkstörning och hör selskador. 

– Det började med att vi blev uppring
da av Riksförbundet för döva, hörselska
dade och språkstörda barn, DHB Östra, i 
Stock holm. De hade ringt alla föreningar i 
Stockholm och frågat om någon ville star
ta en gymnastikgrupp. Alla tackade nej, 
utom vi. Det här såg vi som ett bra tillfälle 
att använda våra resurser som tränare, 
redskap och hallar, säger Ma ria Lindberg.

Kan bli dyrare
Att ha en grupp för barn med funktions
nedsättningar kan bli dyrare för en före
ning än att ha en vanlig grupp. 

– I en vanlig grupp får vi in pengar från 
fullt betalande barn, cirka 15 stycken. Nu 
startade vi en mindre grupp som fick lika 
många tränare. Dessa barn behöver lite 
mer hjälp och uppmärksamhet, förklarar 
Maria Lindberg och tillägger:

– Något gott måste man göra för sam
hället. Jag drog igång den gruppen, till
sammans med min mamma Kajsa 
Näreskog, som jobbat inom förskolan 
hela sitt liv, hon har genom åren arbetat 
med många barn med olika funktions
nedsättningar. Att ha henne med var ett 
bra stöd och hon är en idéspruta, precis 
som jag, vilket gör vårt samarbete super
kul. Jag kunde inte teckna och saknade 
insikt och kunskap om den här gruppen, 
men med mycket energi och viljan att lå
ta alla utvecklas och bli ännu duktigare, 
så går allt, säger Maria Lindberg.

Att inledningsvis ha hjälp av en tolk 
var betydelsefullt, bland annat på grund 
av att man då hade två barn som inte 
hörde alls. 

– DHB Östra anlitade en tolk som kom 
och var med oss under gymnastiktimmen 
och som tecknade medan jag pratade till 
barnen. Även min mamma kunde lite 

teckenspråk och hjälpte till när tolken var 
upptagen med andra barn. Det var en 
ganska häftig upplevelse. Vanligtvis, när 
man lär ut gymnastik, pratar man mitt i 

övningarna. Nu fick 
man strunta i småor
den och visa desto 
mer med sina egna 
händer, mitt i deras 
övningar, jag fick helt 
enkelt tänka efter före, 
säger Maria Lind berg.

Under de år som 
verksamheten pågått 
har flera barn och 
ungdomar tillkom
mit, och några fallit 
bort.

– Det är superkul 
att ha gruppen. De här 
barnen ger tusen gån
ger mer än en vanlig 

barngrupp. De är så glada under träning
en, de skrattar och tjuter. De vill hela tiden 
göra mer. 

Får sällan chansen
Maria Lindberg tror att den stora gläd
jen delvis beror på att barnen i den här 
gruppen sällan har möjlighet att göra 
sådana här saker i vardagen eller i sko
lan, på förskolan, eller på dagis. 

– Vi ger dem utmaningar som de fak
tiskt klarar av, om än med lite svett och 
efter upprepade försök. Och vi tar oss tid 

med var och ett av barnen för att alla ska 
få synas och höras under den timmen 
gymnastiken pågår.

Den här terminen har Stockholm Top 
Gymnastics inte längre någon teckentolk 
då det endast är barn med språkstörning
ar i gruppen just nu. 

– Vi har fått in syskon till flera av bar
nen. Jag har förstått att de här syskonen 
ofta har det lite tyngre i vardagen än 
många andra. Att även syskonen får vara 
med gör att föräldrarna får en ledig 
stund. Och föräldrarna blir överlyckliga 
när de ser vad vi gör med barnen. 

Läraren ringde upp
Att gymnastiken gör påtaglig nytta, råder 
inget tvivel om.

– Vi hade ett barn som aldrig hade va
rit med på gymnastiken i skolan på grund 
av dåligt självförtroende och rädsla för 
övningarna. Efter en termin med oss så 
gick han in på golvet på gymnastiken i 
skolan och med stort självförtroende kla
rade han alla övningar som läraren hade 
på schemat. Den förskolläraren ringde 
upp mig och undrade vad jag hade gjort. 
Jag gav tips på övningar som vi hade gjort 
och jag hoppas att hon har stor nytta av 
dem, säger Maria Lindberg. +

”Den här gruppen ger  
tusen gånger mer”

– Föräldrarna 
blir överlyckliga 
när de ser vad vi 
gör med barnen, 
säger Maria 
Lindberg.

Tränaren Maria Lindberg med sin gymnastikgrupp.

Äventyrslysten? Se nästa uppslag!
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ugnet har knappt hunnit 
lägga sig efter den kraft
mätning och uppvisning 
som det innebar att ta sig 
i rullstol från Casablanca 
till Stock holm, Lars Löf

ström, legendarisk paralympier och även
tyrare, har likväl redan satt upp ett nytt 
mål. Den här gången är det Antarktis som 
gäller. Och nu vill han ha sonen med sig.

När bestämde du dig för det här 
äventyret?

– Jag lovade min grabb när han var 13 
år att han skulle få se pingviner i Antarktis, 
det var så det började. Vi åker båt dit och 
tar oss sedan med ”kite” till Sydpolen i 
farkost med skidor. Men först måste vi åka 
ned till Antarktis och antagligen bo på en 
forskningsstation, sedan får vi se hur vi tar 
oss fram till Sydpolen.

”Kite”-variant
Lars Löfström måste uppfinna en farkost 
som kan kan köra en mindre fallskärm. 

– Farkosten måste klara extrema för
hållanden, och vi behöver vara ett team 
som genomför det här, det handlar om 
överlevnad, och om navigering.

Till hjälp i utvecklingsarbetet har han 
sin kompis CarlGustaf Fresk, även han 
legendarisk paralympier, som kör isjakt. 

– Vi har tävlat tillsammans i segling i 
Paralympics, och vi ska prova ut olika far
koster. CarlGustaf har en grej som kan gå 
på sand, med fast segel. Men nu gäller det 
att göra det på snö.

Hur långt har ni kommit i förbere-
delserna?

– Det är ännu initialt. En stor del hand
lar om att vi behöver pengar, kanske 510 
miljoner kronor. Vi har ingenting än, men 
det får ge sig pö om pö. Inclusion Tour 
från Casablanca till Stockholm tog nio år 
att genomföra. Det är nästan så att man 
behöver arbeta med själva projektet för att 
hinna med. Jag hoppas på sponsorer och 
att det kanske kan bli en medieproduktion 
av något slag. Det verkar som att det finns 
positiva vibrationer där ute i samhället.

Vällovligt syfte
Lars Löfström syftar bland annat på en 
aktuell teveserie.

– Nu går programmet Mot alla odds, 
utfallet av programmet kan man diskute
ra, men det är vällovligt att man vill visa 
på möjligheterna och att det går att sträc
ka sig så oerhört långt, säger han.

Att bege sig till Antarktis är förenat 
med stora risker. Varför gör du det?

– Jag vill gärna sträcka mig mot det 
som är min gräns, och helst bryta den. Jag 
har tävlat och satt världsrekord. Inclusion 
Tour var också ett sätt att göra det på. Om 
man känner att man har möjligheterna så 
är det svårt att inte ta vara på dem för att 
försöka bryta ännu en gräns.

Och den här gången ska du ha 
sonen med dig?

– Vi får se om det blir så att han kom
mer med, då måste han träna och vara så 
stark att han orkar lyfta både mig och 
rullstolen, skrattar Lars.

Lars är Sveriges första idrottslärare i 
rullstol. Just nu jobbar han dock på assis
tansbolaget Olivia. 

Har du märkt av någon attitydför-
ändring under dina år som lärare?

– När jag utbildade mig på 70talet 
fanns ingen rullstolsburen idrottslärare i 
Sverige. Det fanns en skepsis – att jag ville 
bli idrottslärare var inte en klang och ju
belföreställning. Först fick jag bevisa att 
jag kunde gå igenom GIH, vilket många 
trodde att jag inte skulle klara. När jag vi
sade att det gick, och att jag kunde arbeta 
som lärare, blev det ett annat ljud i skällan.

Har du några tips till blivande 
idrottslärare?

– Att vara öppen med de elever som 
har funktionsnedsättningar och ibland 
utesluts från idrotten. Det är viktigt att 
samtala med dem, och att tala med res
pektive sjukgymnast. +

Antarktis nästa för Lars
Rullstolsäventyret från Casablanca till Stockholm gav mersmak.

L
Carl-Gustaf Fresk vid ”Big Foot”, ett 
av flera farkoster som han utvecklar. 

Lars Löfström på senaste kraftmätningen, Casablanca – Stockholm i rullstol. Nästa gång kan det bli kite-segling.
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Nicolina:
1. Det är väldigt skönt 
eftersom jag nu verkligen 
kan lägga upp en långsiktig 
plan så att jag är på topp då 
det gäller i London.

2. Det kommer vara i li-
te olika perioder men i 
stort sett så är det mycket 
judo och styrka, med 
kondition och balans på 
det. Jag tränar rätt mycket 
normalt sett men nu blir 
det ännu mer.

Det kommer även att 
vara lite tävlingar och 
träningsläger nu i vår som 
det gäller att åka på. De 
tävlingarna är väl i och för 
sig inte så viktiga rent 
placeringsmässigt, men det 
är bra att komma ut och se 
lite motståndare och känna 
att man ligger bra till.

3. Vi har sedan några år 
tillbaka firat nyår tillsam-
mans med några kompisar 
och då vi alla bor på olika 
ställen har vi valt att åka 
runt lite och fira nyår på 
olika ställen olika år. Nu 

var det dags att vara hos vår 
kompis Sofia som flyttat till 
London för att plugga och 
det kändes som att det här 
var ett bra tillfälle att 
komma dit och hälsa på 
henne. Så mycket träning 
blev det dock inte då det är 
svårt för både Maja och 
mig att träna själva efter-
som vi är blinda, och jag 
måste för övrigt ha både 
judomatta och en annan 
judoperson för att köra 
någon judo. Så istället blev 
det till att träna innan vi 
åkte och direkt efter att vi 
kom hem igen.

Så stort
4. Jag tror att det kan 
komma att betyda en hel 
del, främst eftersom det är 
så mycket nya intryck som 
kommer då man är på ett 
Paralympics. Det är så stort 
allting, både arenan där 
man tävlar och den stora 
publiken och allt runt 
omkring med byn och all 
uppmärksamhet i media. 
Jag hoppas och tror att allt 
det här inte ska bli en 
jättestor chock för mig den 
här gången eftersom jag 
redan upplevt det i Peking.

5. Allt handlar om att 
träna och fortsätta vara 
motiverad under alla de 
här månaderna som är 
kvar. Självklart kommer det 
att hända en massa då vi är 
på Paralympics men det är 
svårt att säga just nu. Jag 
tror att bara man har fokus 
på det man gör och gör allt 
man kan för att det ska gå 
så bra som möjligt så blir 
det nog ganska bra också. +

Kompisduo klar för London
Föräldrakraft ställer fem frågor till Nicolina Pernheim, judo, och Maja Reichard,  
simning, som båda är klara för Paralympics i London senare i år. 

Maja:
1. Att vara klar för 
Paralympics i god tid 
betyder att jag kan fokusera 
på att prestera topp i 
London och inte på 
kvaltävlingar under våren. 
Jag kan både fysiskt och 
psykiskt förbereda mig på 
att vara bäst i september.

2. Jag har lagt upp 
träningen tillsammans med 
tränare och det blir mycket 
träning i bassängen, men 
även en del styrka på land. 
Simningen sker inte bara 
hemma i bassängen utan vi 
ska åka med landslaget till 
Teneriffa i mars och så 
arrangerar Team Frösunda 
en träningshelg i april som 
jag ska åka på. Utöver dessa 
läger har jag sett till att jag 
nu kan simma i dubbla 
klubbar, både i Nacka HI 
och Spårvägen simfören-
ing, vilket gör att jag kan ta 
ut det bästa från båda 
klubbarna. Men en sak är 
klar, en sommar som man 
kan slöa sig igenom kan jag 
bara glömma, det kommer 
att vara hårdträning nu!

Flyttade dit
3. Jag firade nyår i London 
eftersom jag och Nicolina 
har några gemensamma 
vänner som vi lärde känna 
på ett läger 2009 och sedan 
dess har vi firat nyår 
tillsammans. I höstas 
flyttade en av kompisarna 
till London för att studera 
och vi tänkte att vi testar att 
fira nyår i ett annat land. Så 
det var egentligen lite 
slumpartat att det blev 
London, samtidigt så är det 

bra att ha varit där innan 
tävlingarna, tror jag. Nu 
har vi gjort de mest 
turistaktiga sakerna så det 
slipper man tänka på under 
Paralympics. Vistelsen i 
London var bara avkopp-
ling, jag hade tränat hårt 
både före och efter vilket 
gjorde att jag behövde 
några dagars vila där.

Inte vågat
4. Paralympics har varit 
något jag inte riktigt vågat 
tänka på tidigare, folk runt 
omkring mig har skämtat 
om att jag ska dit men det 
var först efter VM 2010 
som jag riktigt vågade 
tänka att jag verkligen vill 
dit.

5. Nyckeln för mig tror 
jag kommer att vara att 
fokusera på själva simning-
en och inte allt runt 
omkring. +

1. Vad betyder det för dig att i god tid vara klar för Paralympics?
2. Hur har du lagt upp träningen fram till tävlingen?
3. Ni firade nyår i London. Varför just där? Var och hur bodde ni? Tränade 
ni, eller var det enbart avkoppling?
4. Vad betyder det för dig att du redan har varit med på ett Paralympics 
(Nicolina)? Hur länge har du haft Paralympics som mål (debutanten Maja)?
5. Vad tror du blir nyckeln till framgång för just dig, just där och just då?

Nio svenskar 
redan klara
Paralympics avgörs  
29 augusti till 9 sep-
tember i London.
I dagsläget är nio 
svenskar uttagna.
Den slutliga truppen är 
klar den 25 juni.

Idrott

Nicolina Pernheim, judo. Maja Reichard, simning.

@ Teckna prenumeration på 
foraldrakraft.se
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Emma är 2 år och har en 
omfattande funktionsned
sättning. Hon har rätt till 
personlig assistans och nu ska 
du räkna ut hur många 
timmar Emma har rätt till. 
Glöm inte att dra av föräldra
ansvaret och du behöver inte 
lägga till de timmar som 
Emmas mamma tillbringar 
som arbetsledare för Emmas 
assistenter. Detta arbete ingår 
i mammans föräldraansvar, 
enligt rättsfallet RÅ 2004 ref 
16. Du behöver inte heller 
lägga till timmar för att 
Emmas mamma och pappa 
ska kunna vara föräldrar. 

Alltså: Emmas behov 
minus föräldraansvar = antal 
assistanstimmar.

Helena är 30 år och har en 
omfattande funktionsned
sättning. Hon har rätt till 
personlig assistans. Helena 
har en dotter som är två år 
gammal. Även här ska du 
räkna ut hur många assistans
timmar Helena har rätt till. 
Dottern behöver sin mamma 
och därför ska du lägga till 
timmar för att Helena ska 
kunna vara förälder med 
hjälp av den personliga 
assistansen. Helena är också 
arbetsledare för sina assisten
ter och har därmed rätt till 
förhöjd assistansersättning. 

Alltså: Helenas behov plus 
föräldraskap/föräldraroll = 
antal assistanstimmar plus 
förhöjd assistansersättning 
för arbetet som arbetsledare.

Hmmm – har man inte 
missat något här? 

n När man är förälder till 
ett barn med funktionsned
sättning hänvisas det till det 
ansvar man har som förälder, 
det så kallade ”föräldraansva
ret”, vilket dras av från 
barnets behov av personlig 
assistans. 

n När en vuxen har 
funktionsnedsättning och är 
förälder pratas det i stället om 
föräldrarollen och barnets 
behov av sin förälder och att 
personlig assistans kan vara 
en viktig förutsättning för att 
kunna utöva sitt ”föräldra
skap” och då ökar timmarna 
(se till exempel proposition 
1992/93:159 och Försäkrings
kassans vägledning). 

Under åren har jag träffat 
många föräldrar till barn med 
funktionsnedsättning, bland 
annat under mitt arbete med 
projektet Huvudroll
Föräldra roll. Varje familj har 
sin egen berättelse, men 
gemensamt för alla är att 

personlig assistans upplevs 
som en ovärderlig stödinsats. 
För några familjer var person
lig assistans en förutsättning 
för att kunna lämna sjukhuset 
med sitt nyfödda barn. Andra 
har väntat in i det längsta med 
att ansöka om assistans – 
mycket på grund av rädslan 
för att släppa in främmande 
människor i sitt hem. 

Något som också återkom
mer i de flestas berättelser är 
att man plötsligt konfronteras 
med ordet ”föräldraansvar”, 
speciellt under utrednings
processen. För de flesta av oss 
är ansvaret för ett barn något 
som vi upplever som en 
naturlig och självklar del i vår 
roll som förälder. Det är ett 
ansvar som vi gärna tar på oss 
– inte något som vi försöker 
göra oss av med. Alla föräld
rar/vårdnadshavare i Sverige 
tilldelas ett juridiskt ansvar 

för barnets personliga 
förhållanden och behov enligt 
föräldrabalken, oavsett om 
barnet har en funktionsned
sättning eller ej. Det är det 
juridiska begreppet ”föräldra
ansvar” som används i 
utredningar som rör barns 
behov av personlig assistans. 
Begreppet är omdiskuterat 
och problemet verkar vara att 
det saknar en tydlig defini
tion. Enligt föräldrabalken 
har vi föräldrar ett ansvar att 
ge våra barn omvårdnad, 
trygghet och en god fostran, 
vad detta innebär konkret är 
en tolkningsfråga.

Inom projektet Huvudroll
Föräldraroll ställde vi oss 
frågan i vilket led barnets 

behov av sina föräldrar som 
”föräldrar” tas i beaktande 
när det gäller bedömningar 
och beslut om insatsen 
personlig assistans för barn? 

Vi måste skilja på det 
juridiska ”föräldraansvaret” 
och det mer vedertagna 
begreppet ”föräldraskap” för 
att möjliggöra ett helhetsper
spektiv på föräldrabarnrela
tionen och för att visa respekt 
för barns behov av sina 
föräldrar och föräldrarnas 
behov att få vara förälder. 

Men vad betyder då 
föräldraskap? När jag har 
frågat föräldrar har de svarat 
så här: 

Att vara förälder är en mix 
av glädje, hopp, förtvivlan 
och ilska, att ha tillit och våga 
släppa, att ta ansvar, att sätta 
gränser och säga nej,  att 
vägleda, att stå för erfarenhe
ter och klokhet, att vara 

förebild, att oroa sig, att 
skydda, att ge trygghet, att 
finnas till, att bry sig, att själv 
stå tillbaka, att kriga, att ha 
dåligt samvete, att prata om 
allt, att uppmuntra, att bana 
väg, att stötta, att ge barnet en 
tro på att allt är möjligt, att 
finnas där hela tiden – men 
ändå inte, att ge barnet kärlek, 
kramar, pussar och beröring, 
att njuta av barnet, att ge 
barnet självkänsla, att leva  
här och nu, att vara spontan, 
att leka och busa, att göra 
saker tillsammans, att göra 
barnet nyfiket och visa 
världen för barnet, att 
förmedla värderingar, att vara 
vidsynt, att ge barnet redskap 
för att klara livet som vuxen, 
att ge barnet känslan av att 
vara värdefull. Känner du 
igen dig som förälder? 

En teoretisk definition av 
föräldraskap är att det är en 
process där föräldrar stödjer 
den fysiska, emotionella, 
sociala och intellektuella 
utvecklingen hos ett barn från 
tidig barndom till vuxenålder. 
Den är inte lika målande som 
föräldrarnas egna beskriv
ningar men den förtydligar 
föräldrarnas aktiva medver
kan i barnets utveckling. 

Föräldraskap innefattar så 
mycket mer än det juridiska 
begreppet ”föräldraansvar”  
gör gällande – och att den 
högsta önskan hos föräldrar 
som ansöker om personlig 
assistans för sitt barn är att 
kunna vara mer förälder och 
mindre vårdare, samordnare, 
arbetsledare och krigare. 

När föräldrar ansöker om 
assistans för sitt barn ber de 
om hjälp och stöd med 
omvårdnaden som inte sällan 
kräver insatser dygnet runt 
och för att ge barnet samma 
möjlighet som andra barn. 
Det föräldrar inte gör är att 
be någon annan att vara 
förälder. 

Nästa gång du ska räkna 
ut antal assistanstimmar för 
Emma tänk på att Emma vill 
ha sina föräldrar som föräld
rar och Emmas föräldrar vill 
kunna vara föräldrar till 
Emma. Personliga assistenter 
kan avlasta genom att ha 
ständig uppsyn över Emmas 
andning, sondmata, ge 
medicin, göra kontrakturpro
fylax, hjälpa barnet att 

Nattinatt, älskling...

Räknesagan om barns
personliga assistans

Sagan skulle kunna börja 
som alla sagor: Det var en 
gång en regering som hade 
mycket goda intentioner... 

Cornelia Sobek reder ut räknebegreppen.
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kommunicera genom att 
avläsa hennes signaler med 
mera. Personliga assistenter 
kan hjälpa Emma att röra sig 
från sina föräldrar för att 
upptäcka världen på egen 
hand. Personlig assistans gör 
det möjligt för Emma att 
utvecklas från ett naturligt 
beroende av sina föräldrar till 
en självständig vuxen utifrån 
sina förutsättningar precis 
som andra barn. Om du 
räknar på detta sätt, så kan 
sagan om barns personliga 
assistans få ett lyckligt slut.

Personliga assistenter kan 
hjälpa Emma att röra sig från 
sina föräldrar för att upp-
täcka världen på egen hand 
och att komma tillbaka till 
föräldrarnas trygga famn när 
världen blir alltför spännan-
de. Personlig assistans gör det 
möjligt för Emma att utveck-
las från ett naturligt beroende 
till en självständig vuxen 
precis som andra barn.

Cornelia Sobek
Fil. mag. Psykologi
www.foraldrastod.se

Kommenterat 
på www.foraldrakraft.se

Jag saknar ord, det är rent ut 
sagt för jävligt. Att åka 
färdtjänst är ingen lyx utan en 
nödvändighet för alla som 
har särskilda behov. 

Det här är en grupp i 
samhället som ofta har en 
begränsad ekonomi men som 
i regel har fler utgifter än vad 
människor brukar ha.

Är det inte dags att om 
prioritera saker och ting? Låt 
oss öppna ögonen och sluta 
lägga över ansvar på någon 
annan.

Vi betalar skatt i det här 
landet och om det är någon 
som den ska gå till så är det 
väl John. Att tänka ekono-
miskt är en sak.

Om det är så att vi vill vara 
en förebild i Europa är det 
dags att vi tar ansvar och 
börjar tänka om! Så här får 
det bara inte gå till.

Sandie Samuelsson

Jag känner 
igen attityden!

Man verkar leva i vanföreställ-
ningen att färdtjänst är någon 
slags limousineservice när det 
i många fall är enda lösningen 
för att överhuvudtaget kunna 
resa längre sträckor. Vi har ett 
mycket otillgängligt trafiknät 
över Sverige. Tåg som inte kan 
ta rullstolar, tåg som inte 
passar i tid med varandra, bus-
sar som undantas från lagen 
om tillgänglighet och så 
vidare. Och även om vi hade 
full tillgänglighet till tåg och 
bussar finns det människor 
som inte kan använda dessa 
färdmedel av medicinska 
orsaker.

Går det att ta ärendet 
längre, även om själva 
behovet just nu inte är 
aktuellt? 

Jag skulle vilja se ett 
prejudicerande fall.

Lisbeth Candow

John bör få
min skatt

Om skatten ska gå till något/
några så är det väl ändå John? 
Visst ska färdtjänst tänka 
ekonomiskt, men våra pengar 
kan väl knappast användas till 
vettigare saker än att ge 
funktionshindrade samma 
möjligheter som övriga i 
samhället?

Thomas

60 FÖRÄLDRAKRAFT # 6, 2011

Om att överklaga
n Det är viktigt att överklaga beslut som man anser är felaktiga. Men var medveten om att det kan kräva mycket energi att driva frågan.

– Ibland kan det kännas tröstlöst att rekommendera ett överklagande eftersom det kan vara så utmattande. Ibland får man vänta en massa år på domslutet. Så borde det inte vara, men det är ändå viktigt att överklaga, säger Henrik Petrén, förbundsjurist på RBU.

Föräldraansvaret
n Föräldraansvar är en vanlig motivering till att rätten till assistans minskas för barn. 
n Avdrag ska göras för det hjälpbehov som barn i samma ålder normalt har.
n Men ingen kan ge klart besked om vad det betyder. Rättsläget är mycket oklart och besluten varierar kraftigt.
n Humanas chefsjurist Christian Källström har uppmärksammat denna godtycklighet i en rapport som assistansföretaget släppte i början av året.

– Vi har inte sett någon förbättring sedan dess utan rättssäkerheten är lika dålig som tidigare, säger Källström.
– Föräldraansvaret varierar från handläggare till handläggare och från domstol till domstol. Myndigheterna borde utreda vilka behov barn utan funktionsnedsättningar har för att kunna göra en korrekt jämförelse, säger Christian Källström.

Mer information och goda rådn På webbsajterna för olika organisationer och bolag finns ofta både presentationer av lagar och tips och råd.n Ofus Rättsinfo är en unik informationskälla när det gäller rättsliga frågor för personer med funktionsnedsättningar. För att få full koll kan man prenumerera på referat av rättsfall. Om man beställer fem referat inom önskat område kostar det 250 kronor exklusive moms. Ofus har även ett kostnadsfritt nyhetsbrev. Webbsajten finns på www.ofus.se
n När det gäller personlig assistans är Försäkringskassans egen vägledning ett värdefullt dokument. Det är lite svårläst, men innehåller den grundläggande informationen och praktiska exempel. n Om man är en förening eller en grupp personer som vill ha mer information kan olika assistansbolag ställa upp med föreläsare eller informatörer.

Socialchefer bryter mot lagenn Vi bryter mot LSS, säger tre av tio socialchefer. Det går inte att följa intentionerna i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, uppger nästan var tredje socialchef i en undersökning utförd av fackförbundet Vision.n Fyra av fem socialchefer uppger att de har alltför små ekonomiska resurser, eller inga marginaler alls, för att följa LSS och Socialtjänstlagen.– Det är ett bekymmer att var tredje socialchef inte kan följa LSSlagen och att det dessutom är fler socialchefer som svarar så i år jämfört med förra året, säger Annika Strandhäll, Visions ordförande.n RBU:s ordförande Agnetha Mbuyamba är upprörd över rapporten:
– Det är mycket allvarligt. Vi ser dagligen exempel på att barn och unga med funktionsnedsättningar nekas nödvändiga insatser av ekonomiska skäl.

onen, John Lerner, är en 24-årig kille i behov av många olika hjälpmedel för att klara vardagen.
I år såg han fram mot att för första gången kun-na besöka ID-dagarna, en viktig mässa när det gäller hjälpmedel inom informations- och kommunikationsområdet. Men trots tidig resplanering blev så inte fallet.John nekades riksfärdtjänst från bosta-den i Blekinge. Han hade begärt resa från dörr till dörr, men hänvisades till vanliga flyg- eller tågförbindelser med motive-ringen att ”det blir billigare för samhället”.

Komplicerat och riskfylltFör John vore detta komplicerat och risk-fyllt, bland annat på grund av den höga risken för epilepsianfall.
– Vi överklagade men fick avslag från förvaltningsrätten, berättar Mona Lerner.– Beskedet om avslag kom bara några dagar före avresa. Hur ska man då kunna planera och boka? Jag hade bokat ett handikappanpassat rum till John och as-sistenter i ett hotell nära mässan i Uppsala. Det hade jag ordnat några veck-or före mässan men blev tyvärr tvungen att avboka.

När avslaget kom var det i praktiken för sent att börja planera tåg- eller flygre-

sa och alla de säkerhetsarrangemang som skulle krävas för att John skulle kunna re-sa tryggt.
– Varför skulle vi behöva utsätta ho-nom för dessa risker? Vi har aldrig flugit med vår son och vi vill inte att han åker långa tågresor. Om ett krampanfall inte släpper kan det bli nödvändigt att avbry-ta resan, säger Mona Lerner.

Svår cp-skada
John har en svår cp-skada som följd av en förlossningsskada, han sitter i rullstol, saknar tal och har alltså även epilepsi.Nu oroar Mona sig för att sonen aldrig ska kunne företa längre resor. Tidigare har det varit möjligt att få riksfärdtjänst för resor till sommarstället i Västervik och liknande, men inför ID-dagarna fick man ett negativt muntligt besked redan på förhand. ”Det blir nog avslag”, fick Mona veta när hon hörde sig för.Förklaringen från färdtjänsten att det blir billigare för samhället om John tar tåget gör Mona upprörd. 
– Hur skulle John kunna passa ihop tågresan med mässans öppettider och al-la praktiska frågor runt omkring? Ingen verkar förstå hur arbetssamt det är att planera och tänka på allt som måste fungera när John ska åka någonstans, sä-ger Mona Lerner.

Avslaget kom några dagar 
före mässresan
Mona Lerner står mitt i myllret av mässmontrar och besökare på ID-dagarna i Uppsala Konsert & kongress. ”Hit ville John åka till-sammans med sina assistenter”, säger hon besviket.
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Varför ska  
vi behöva 
utsätta 
honom 
för dessa  
risker?

Advokat Sofia Tedsjö,  C J Advokatbyrå, kommenterar:
Enligt 5 § Lag om riksfärdtjänst framgår att tillstånd ska meddelas om resan till följd av den sökandes funktionshinder inte till normala 

reskostnader kan göras med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan 
ledsagare.

Riksfärdtjänst innebär att ersättning lämnas för reskostnader om sökandens funktionshinder är så stort att resan inte kan företas till 
”normala kostnader” (till exempel kostnader enligt SJ:s taxa för resa med tåg 2 klass).

Kammarrättens i Jönköping dom av den 12 februari 2008, mål nr 334007, 
konstaterar att svårighetsgraden av den sökandes funktionsnedsättning är avgörande för bedömningen av vilket färdmedel som ska användas vid resan.

 
I Kammarrättens i 
Stockholm dom den 2 
februari 2010, mål 520109, tydliggör kammarrätten att ”En bedömning av varje sökt resa ska göras utifrån sökandens funktionshinder”.

Med hänsyn till lag och praxis bör bedömningen 
göras utifrån sökandes 
funktionsnedsättning och 

därmed dennes möjlighet att resa med allmänna kommunikationsmedel utan en 
ledsagare som följer med den sökande under resan. Om detta inte är möjligt ska 
sökandes erhålla riksfärd
tjänst. 

Såvitt jag kan utläsa kan inte enbart motiveringen att det är ”billigare för samhället att den sökande reser med allmänna färdmedel” vara ett godtagbart skäl till att avslå. 

Vid bedömningen av rätten till riksfärdtjänst ska det 
alltså först utredas om den funktionshindrade, till följd av sitt funktionshinder, 
överhuvudtaget klarar av att 

resa med allmänna kommunikationsmedel eller inte. Nästa fråga som uppstår är om den funktionshindrade kan resa tillsammans med en ledsagare. 

Värt att nämna är att vid prövning av om tillstånd ska ges till riksfärdtjänst bör 
beaktas den allt bättre 
tillgången som kollektivtrafiken och den yttre miljön får (prop. 1996/97:115 s. 52), till exempel om kollektivtrafiken är mer anpassad vad gäller perronger, hissar, liftar och toaletter. +

Juridik

Vårdbidrag  och assistans
n När ett barn beviljas personlig assistans minskas ofta vårdbidrag, om sådant finns sedan tidigare.n Vårdbidraget täcker in tre delar; hjälpbehovet, merarbetet och merkostnaderna. Om barnet får assistans bedömer man ofta att hjälpbehovet inte behöver täckas av vårdbidrag.

n Men bedömningarna bygger ofta på godtycke. Några frågor man behöver ställa sig: Vilka hjälpbehov täcker assistansen? Vilket merarbete innebär barnets funktionsnedsätt-ning och vilka merkostnader.

Fler kommentarer från Sofia Tedsjö på nästa uppslag.

”Man be-
dömer ofta 
att hjälpbe-
hovet inte 
behöver 
täckas.”

Mona Lerner, mamma till John.

”
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I Föräldrakraft nr 6, 2011 
skrev vi om John Lerner 
som inte fick ta färdtjänst till 
ID-dagarna för att titta på 
hjälpmedel.

Det är rent ut sagt för jävligt!
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19-20 april 2012
NPF Forum, konferens och 
utställning i Uppsala.

4-5 maj 2012
Funka för livet, mässa i 
Växjö.

9-10 maj 2012
Särskolans rikskonferens i 
Växjö.

16 maj 2012
Föräldrakraft nr 3 utkom-
mer.

22-23 maj 2012
Hjultorget, mässa i Kista.

4-5 juni 2012
Kommunikationskarnevalen 
i Göteborg.

1-8 juli 2012
Politikerveckan i Almedalen, 
Visby.

@ Se mer på foraldrakraft.se/events

3 juli 2012
Föräldrakraft anordnar 
seminarium ”Vägen till 
arbete” och mingel i 
Almedalen.

5 juli 2012
Föräldrakraft anordnar 
heldag med seminarier i 
Almedalen.

13 augusti  2012
Föräldrakraft nr 4 utkommer.

1-2 oktober 2012
Nordisk konferens om barn 
med cochleaimplantat. 
Göteborg.

12-15 november 2012
Funktionshinder i tiden, 
konferens anordnad av SKL

Aktuellt under 2012

Evenemangstips

ur ska unga vuxna med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar kunna bli självstän-
diga och få plats i arbetslivet? Det är de 
viktigaste frågorna på 2012 års upplaga av 
NPF-forum i april.

– Det finns ett stort intresse för att vända 
utvecklingen på arbetsmarknaden, säger Ann-Kristin 
Sandberg.

Fler än vanligt
Intresset märks bland annat av att fler medarbetare från 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan än vanligt 
kommer att delta på NPF-forum.

– Utvecklingen i samhället är mycket oroande om man 
tittar på siffrorna, men samtidigt märker vi att samhället vill 
satsa mer på att hjälpa unga ut i arbetslivet och att man vill 
hitta nya metoder.

På konferensen lyfter man bland annat fram Frösundas 
arbetslivssatsningar och KomAn-projektet, där Attention är 
engagerade.

– Nu när KomAn hållit på i några år ser vi att man får 
viktiga erfarenheter och att det går att vända trenden mot 
att fler hamnar utanför, säger Anki Sandberg.

Daglig verksamhet
Företaget Frösunda LSS är på plats på NPF-forum för att 
presentera bland annat arbetsinriktad daglig verksamhet.

– Forumet är ett jätteviktigt arrangemang, säger Fredrica 
Sjöström, kommunikationschef på Frösunda LSS.

– Vi har en miniföreläsning om individuellt och motive-
rande stöd. När personliga mål möter en strukturerad och 
kreativ, arbetslik miljö händer det saker.

Inspiration till nya tag
Frösunda berättar om erfarenheterna från en daglig 

verksamhet med aspergerinriktning. På NPF-forum 
medverkar även Frösundas modellagentur Funki models 
med en catwalk och då blir det även möjligt för Attentions 
medlemmar att delta.

Ann-Kristin Sandberg hoppas att NPF-forum ska leda 
till att brukare, anhöriga, myndigheter och andra aktörer 
får inspiration till nya tag.

– När man för samman många olika aktörer brukar man 
få inspiration till att förnya arbetssätten.

Förutsättningarna för detta är ovanligt goda med tanke på 
att besökarantalet väntas slå nytt rekord med cirka 550. +

Frösunda LSS 
är ett av de 
företag som 
satsat hårt på 
arbetsträning 
för unga vuxna 
med neuro
psykiatriska 
funktionsned
sättningar. På 
NPFforum 
delar man med 
sig av sina 
erfarenheter. 
Foto: FrösundA

Jobb till unga viktigaste 
frågan på NPF-forum

H
Stort intresse att vända utvecklingen.

Förbundet som bara växer
Riksförbundet Attention hade vid årsskiftet växt till 
12 500 medlemmar.
– Vi räknar med fortsatt tillväxt, säger AnnKristin 
Sandberg som kan glädja sig åt en unik, oavbruten 
tillväxt sedan 2004.
– Vår ambition är att flytta fram positionerna steg för 
steg, men vi måste samtidigt hinna med att utveckla 
verksamheten och våra förtroendevalda. Vi märker 
att man lyssnar mer på oss, att vi når ut med 
informationen på vår webbsida och att fler söker sig 
till våra utbildningar, säger AnnKristin Sandberg.
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Carema Vård och omsorg AB ............................................59
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Enigma Omsorg AB  ..........................................................43
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Föreningen Furuboda  .......................................................12
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Boka annons i nästa utgåva senast 25 april 2012

Time2View – enkelt och logiskt

Aldrig har det varit så enkelt att hålla full kontroll. 
Tack vare Time2View. Det är oerhört tidsbe-

sparande, logiskt och användarvänligt. Tid 
som vi nu istället kan lägga på våra kunder. 
Tillgängligheten är fantastisk, öppna internet 
och logga in, oavsett dator, mobil eller plats. 
Roberth och Steve berättar: ”Hos oss på 
Libra assistans finns inget mer Tippex eller 
högvis med papper att gå igenom”.

Överallt där Internet finns
 

Det är så enkelt att vi klarat av de grundläggande 
helt utan utbildning, de få gånger vi kört fast har sup-

porten varit suverän genom varmt bemötande, snabba svar och små videofiler som förklarar tydligt och 
enkelt. Ordet ”Steve-proof” uppstod, för kan Steve sköta detta program, så kan vem som helst!

Allt finns i systemet och är anpassad för assistansbolag, vilket betyder att alla rapporter, till såväl 
försäkringskassa som kommun, skrivs ut direkt från programmet. Allt uträknat och klart. Varje assistent 
sköter sin rapportering online, och vid passbyte kan man använda 2-vägs-sms, där programmet direkt 
ser vilka som kan jobba och automatiskt skickar förfrågan, utan risk för övertid eller dubbelbokning.

www.time2view.se
Full koll    Tillgänglig     Planering
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Jobb till unga viktigaste 
frågan på NPF-forum
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Riksgymnasiet i Skärholmen .............................................64
Sjöviks folkhögskola ...........................................................68 
Snäckbackens förskola .......................................................64
Solberga by .........................................................................77
Solhagagruppen AB ...........................................................76
Stadshagens Habiliteringsenhet.........................................15
Stiftelsen Mora Parks Läkepedagogiska Institut ...............79
Svensk Personlig Assistans ...................................................9
Svenska Handikappidrottsförbundet, SHIF......................72
Svenska kyrkan .....................................................................7
Svenska Turistföreningen STF ...........................................89
Sveriges kommuner och landsting, SKL ..............................5
Särnmark Assistans AB ........................................................3
Time2View .........................................................................89
UPAB Utvecklingspedagogik AB .........................................2
Valjevikens folkhögskola ....................................................73
Värna, Förbundet för antroposofisk läkepedagogik  
   & socialterapi ...................................................................63
Västerbergs folkhögskola i Storvik ....................................69
Ågesta folkhögskola ............................................................65
Ågrenska .............................................................................58
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Krönika

är trängs över 23 miljo-
ner liv, en stad fylld till 
brädden av människor. 
Jag skriver från 55:e 
våningen, med utsikt 
över Huangpufloden i 

centrala Shanghai, min nya hemstad de 
kommande två åren. Min makes jobb har 
fört oss hit och vi försöker hitta en ny 
vardag, på denna kaotiska men fascine-
rande plats.

Jag fick tidigt en ny vän. Jag blev kär i 
honom, långt före han i mig. Första 
gången jag såg honom, vågade jag inte ta 
kontakt. Han var den som grät mest bland 
de andra 16 barnen. Han är blind, cirka 
tre år och bor på ett barnhem för funk-
tionshindrade i Shanghai. Han satt kvar i 
sin stol hela tiden jag var där. Hans vackra 
ansikte redan så tärt. 

Mitt hjärta fylldes av rädsla och kärlek. 
Hur skulle jag närma mig honom, hur var 
det nu man gjorde? Jag fick bestämma 
mig för att vara beredd på att bli avvisad 
och att jag hade tiden på min sida. Trots 
egna erfarenheter av lek med min 
synskadade son, blev jag som förstenad.

Jag letade bland mina lådor hemma 
med Tommy-leksaker och plockade med 
mig några. Dessa skulle bli min bro till en 
kommunikation. Jag visste att leksakerna 
egentligen var onödiga, men jag behövde 
något att luta mig mot. 

Cathy och jag anländer alltid cirka 15 
minuter efter de andra volontärerna på 
hemmet. De har redan hämtat så många 
barn de kan hantera och tagit med dem 
upp till andra våningen, till lekrummet. 
Ett rum som har en del leksaker, mer än 
man kanske skulle förvänta sig.

Vi stannar i sovrummet med barnen 
som inte fick komma med upp till lek, 
stimulans och närhet. Ofta är det samma 
barn som lämnas kvar vecka efter vecka, 
barnen som ”kan minst”. Barnen med 
flerfunktionshinder. Barnen som hittar 

vägen till mitt hjärta och ömhet snabbast. 
En del ligger kvar i sina sängar, i sina rena 
färgglada sängkläder. Miljön har, tack 
gode Gud, inte berövat dem deras 
närvaro. Ingen av dem är självskadande i 
sitt beteende. Detta är ett bevis för mig att 
de två anställda kvinnorna, ger dem sitt 
allt. Bristerna är stora, gränslöst stora, 
men barnen får närhet och blir sedda. 
Mänsklig hetens största behov tillgodoses 
här, vilket mirakel.

Jag funderar över vad det innebär att 
fortsätta besöka barnhemmet, trots 
smärtan som bor där. Skulle det innebä-
ra att jag accepterar det jag möter? Nej. 
Jag måste tvärtom ta ett steg längre och 
välja att även se det goda, det vackra, 
tillgångarna – om jag förfasas och 
jämför, blir jag inte till gagn, för varken 
barnen eller det egna. 

Uppgiften att möta dessa barns behov är 
omöjlig och många är barnen som lever 
alltför korta liv. Det är de starka som över-
lever. Lyx som knapp på magen och 
gåhjälpmedel existerar inte.  Men jag kan 
inte se på livet på barnhemmet med 
svenska ögon, jag måste se det från deras 
håll, deras verklighet. 

Jag vet att jag måste vara tacksam att 
jag får komma dit, jag vet att jag måste 
bidra på ett ödmjukt, strategiskt och 
kärleksfullt sätt. Jag vet att de ger mig mer 
än jag ger dem. +

Mifan mama är en fantastisk organisa-
tion här i Shanghai som etablerades för 
3 år sedan. Deras arbete har främst varit 
att skänka förnödenheter som ris, mjöl, 
rent vatten, utbildning och sjukvård till 
barn på olika barnhem i Kina. De 
planerar att starta barnhem och skola 
för blinda barn, en mycket utsatt grupp. 
De arbetar hårt för att finansiera det här 
projektet. Läs mer på www.mifanmama.
com eller kontakta Julie Garrat på 
mifanmama@gmail.com

ögon som bär sorg 
blir större

Linda Forshaw finner en ny vardag, 
på en fascinerande plats.

H
”Jag fick tidigt en 
ny vän. Jag blev kär i 
honom, långt före han i 
mig. Första gången jag 
såg honom, vågade jag 
inte ta kontakt.”

Linda Forshaw

Linda Forshaw
bor i Shanghai där hon arbetar som frilansande 
skribent samt volontär på ett barnhem för barn 
med funktionsnedsättningar.

Bakgrund
Linda Forshaws son Tommy avled 
den 1 mars 2009, till följd av 
blödningar i hjärnan efter en akut 
operation. Han blev 9 år gammal.
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Vägen till arbete

NOVEMBER17Materialdag

Sommaren 2011 utlovades krafttag för att skapa en ny arbetsmarknad, öppen för personer med funktionsnedsätt-
ningar. Politiker, arbetsgivare, fackförbund, myndigheter, handikapporganisationer och andra nyckelaktörer var på 
plats när Föräldrakraft anordnade ”Vägen till arbete” i Almedalen. 

Den 3 juli 2012 möts de viktigaste aktörerna på nytt i Almedalen, för seminarium och debatt. Trots konjunktur-
nedgången har fler personer med funktionsnedsättningar fått jobb, men hur långt räcker de nya tagen när arbets-
marknaden går mot ännu sämre tider? Vad är viktigast att göra nu för att öka möjligheterna till sysselsättning?

Välkommen till ett högaktuellt seminarium och en spännande debatt i Café Fornsalen i Gotlands Museum mitt i 
Visby. Moderator är Elisabeth Sandlund. Efter debatten anordnar Föräldrakraft mingel kl 17-19. För mer informa-
tion om program och talare – se www.foraldrakraft.se

Tid: 
Tisdag 3 juli klockan 15.10-16.45

Plats: 
Café Fornsalen, Gotlands Museum, Strandgatan 14 i Visby.

Arrangör: Föräldrakraft i samarbete med Hjälpmedelsinstitutet, Misa, Solhagagruppen och Resursteamet. 
Föräldrakraft är en oberoende tidskrift om funktionsnedsättningar utgiven av FaktaPress AB.

av
 a

lm
ed
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en

i en annan del 
     av almedalen
Med plats för alla kraft

Vägen till arbete
Har satsningarna lyckats? Eller har utvecklingen gått bakåt?
Frågorna besvaras den 3 juli 2012 på en av årets viktigaste debatter i 
 Almedalen. Vi följer upp löftena om en mer rättvis arbetsmarknad, där alla får 
chans att arbeta efter sin fulla förmåga. Precis som förra sommaren kommer 
alla nyckelaktörer att vara på plats i Visby. Se till att du också är där! 

             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 

Sommaren 2011 var de alla överens om att krafttag behövs, 
men lösningarna varierade. Hur nöjda är de ett år senare?

Ett gott liv - hela livet
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Returadress: 
FaktaPress AB
Backebogatan 3
129 40  Hägersten

B-POSTTIDNING

adressutrymme 155 mm x minst 25 mm

Vi hjälper 
dig ansöka om 
personlig assistans
Vi kan vår sak. Frösunda har över 15 års erfarenhet 
inom personlig assistans och våra jurister och 
sakkunniga har expertkompetens inom lagstiftningen. 
Vi vet vad det handlar om. Vi kan stödja dig med:

• Nya ansökningar och omprövningar

• Överklagan vid avslag

• Juridisk rådgivning inom personlig assistans

har dU det 
stöd dU BehöVer 
oCh Vill ha?

kontakta oss. oaVsett.

ring: 0771-FrösUnda
   3 7 6 7 8 6 3 2

mejla: kundkontakt@frosunda.se
Besök: frosunda.se/ansokan
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