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

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?
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Unikt test!
VI HAR TESTAT 7  

SURFPLATTOR SOM 
HJÄLPMEDEL!

                 
” Jag dör av  
       om jag bara tränar”

tristess
STEFAN JANSSONS  
VÄG TILL TOPPEN:

FK_1306_s01_ettan_v05.indd   1 2013-11-20   09:56



   

2     FÖRÄLDRAKRAFT # 6, 2013

”EN HYLLNING TILL TEKNISKA FRAMSTEG” 
Två dagar fyllda med nya hjälpme-

del, inspirerande föreläsningar 
och spännande möten blev det på 

Malmömässan när FRI 2013 ägde rum i 
oktober.

Kommunalrådet Carina Nilsson (S) 
förklarade mässan invigd och hyllade alla 
tekniska framsteg på hjälpmedelsområdet.

Hon berättade om vilken revolution 
och frihetskänsla det innebar när hennes 
egen mamma fick en Permobil och kunde 

uppleva friheten av att ge sig ut och välja 
väg helt själv.

Carina Nilsson avslöjade också att 
politikerna i Malmö överväger att åter 
börja förskriva trehjuliga cyklar som 
hjälpmedel.

– Det är inte så enkelt eftersom det 
handlar om säkerhet, individanpassning-
ar och regelverk, men frågan är i alla fall 
på dagordningen nu, sa Carina Nilsson.

FOTO: Linnea Bengtsson
info@faktapress.se

Assistansföretag och hjälpmedelsleverantö-
rer tävlade om uppmärksamheten.

Praktiska fordon som vinner allt mer 
terräng som hjälpmedel.

Emma Ståhl från 
Provista övertyga-
de Laurentsio 
Pettersson att 
han borde testa 
nya fibertäcket.

Servicehundar gav 
prov på alla tänkbara 

knep och tricks. 

Ishockeyspelet gick 
varmt hela dagarna  
i Humanas monter, 
tack vare mästaren 
Göran Agdur (med 
ryggen mot kame-
ran). Göran blev 
första svenska 
mästare 1982 och  
är sedan dess 
bordshockeyns 
största affischnamn.

Många av föreläsningarna var fullbokade på förhand, som denna 
med Mikael Andersson (i rött, längst bort).
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”EN HYLLNING TILL TEKNISKA FRAMSTEG” 

Funki models fina modevisning  
var en av höjdpunkterna.

Carina Nilsson, kommunalråd i Malmö, invigde FRI2013.

I Föräldrakrafts monter kunde mässbesö-
karna ta del av den officiella mässtid-

ningen.

Jonas Plunteman var på plats för att presentera 
handikapporganisationernas verksamhet.
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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
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Dålig ekonomi gör allt värre för familjer där ett barn har 
funktionsnedsättning. Vårdbidraget ska täcka upp. Men 
funkar det i praktiken? Inte om du frågar Kristina Leksell. 
TEMA EKONOMI  32–45 

FOTO: LINNEA BENGTSSON

Hon får ta smällen
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16

54
Barbro Molander är ordförande för 
Skolväsendets överklagandenämnd  
och hennes beslut kan inte överklagas.  
TEMA SKOLA  54–73

Jag valde mellan livet och en livslång olycka, 
berättar Anders Westgerd, PR-snillet bakom 
bland annat CP-dockan och CP-öl.  
INTERVJUN PÅ SIDAN 16–21

Hon ger elever  
rätt till särskilt stöd

” Andra tror att de vet  
hur vi ska leva våra liv”

TIPS PÅ DIREKTEN!
1

        

Använd appen ”Spara 
kvittot” för hålla reda på 
viktiga kvitton, så blir det 
enkelt att lämna tillbaka 
eller byta varor på garantin.        
Sid 42

2
        Gå med

Gå med i en Facebook-grupp 
för att få stöd! Det finns till exempel 
”Älskade funktionshindrade barn”. 
Sid 71

3
        

Jobbet kan vara din räddning. 
Säg inte upp dig, även om det känns 
som att du inte orkar både jobb och 
att vara förälder till ett särskilt barn. 
Sid 40

TRINE NYBERG BLOGGAR
➤  Under hösten började Trine 

Nyberg blogga på foraldra-
kraft.se något som uppmärk-
sammades av radions P4 
Kalmar. I november bjöds Trine 
in till radiostudi-
on för att 
berätta om sitt 
bloggande om 
att vara förälder 
till Hilda. För 
resten, du missade väl inte det 
stora reportaget om Trine i 
Tema Arbete i förra numret av 
Föräldrakraft?

➤   ”AVSLAG TILL VARJE PRIS” NU 
PÅ SOCIALMINISTERNS BORD

➤   DE VILL HA BESKED AV SKL

➤   KONSULTEN ÅNGRAR SITT 
ORDVAL 

➤  PLUS: SENASTE NYTT OM 
SKOLAN, JOBBEN OCH 
VÅRDEN! 

”

”
Hejdå, 
långa 
OCR-
nummer.
TINA WIMAN   
SIDAN 42

Fram-
gångar i 
rugby tar 
jag med 
mig i van-
liga livet.
STEFAN JANSSON   
SIDAN 82

Aktuellt just nu på 
foraldrakraft.se

50 Socialchefer kommenterar
51 Toalettkontroller kan stoppas
52  Forskare: Kommuner kringgår 

rättigheter
53 FN kräver svar av regeringen

TEMA: SKOLA 
SÄRSKILT STÖD
54 De har sista ordet om stödet
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 När kan elev nekas plats?
60 Handikappförbunden:  
 Elever måste få stöd hela vägen
61 Åtgärdsprogram räddas?
62 Skolnytt på Dysleximässan
64  Mamman som tar hjälp av 

Facebook
69 Så hjälper du elever med allergi
68 Här kan alla växa
70  Skolan ska vara en utbildning för 

vuxenvärlden
72  Nytt verktyg ska göra skolan 

tillgänglig för alla
73  Kommunen som vill vara bäst på 

tillgänglighet

TESTAT: SURFPLATTOR 
74  Vilken surfplatta fungerar bäst 

som hjälpmedel? Föräldrakrafts 
Tina Wiman har gjort en unik test 
av sju populära modeller.

76 HP Slate 7
77 Kurio, Galaxy Note
78 Galaxy Tab, Asus Memo Pad
79 HP Elite Pad 900, iPad Air
80 Översikt och testvinnare

IDROTT
82 Vägen till toppen
85 Tre nybörjare om rubgy

DEBATT
86  ”Jag blir så impad av Marie 

Eklund”
87  Intensivträning behövs även  

efter 20 års ålder
88  Skadestånd slukar medel  

som behövs för bostäder

88 Kalle och Hobbe
89 Nästa nummer
89 Ge bort en prenumeration
90 Kalendariet
90 Annonsörer i detta nummer 
91 Annonstorget
62 Skoltorget

Missa inte:  10 APPAR FÖR PRIVATEKONOMI
Se sidan 42
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I svallvågorna av Kalla faktas dolda kamera
inspelning i ”Avslag till varje pris” har många 
berättat om liknande händelser. Otaliga 

exempel finns på kränkande attityd gentemot 
människor i behov av stöd.

Ännu 20 år efter införandet av LSS möter denna 
lag om stöd till personer med funktionsnedsätt
ningar ett mycket starkt dolt motstånd. Ett mot
stånd som är svårt att bemöta och debattera 
eftersom det är just dolt och 
ingen därför kan ställas till svars. 
Ingen uttalar motståndet, ingen 
vill säga rakt ut att ”de får mer än 
de behöver”. 

Bengt Westerberg beskrev 
problemet i en intervju med 
Föräldrakraft sommaren 2012. 
”Man kan lätt tro att alla är med 
på det som föreslås, men när det 
kommer till kritan finns motståndet i alla fall.”

Tack vare Kalla faktas dolda kamera har motstån
det kommit upp till ytan. Nu finns fler bevis på att 

motståndarna till LSS förvanskar 
syftet med lagen och aktivt 

kringgår eller struntar i 
lagstadgade rättigheter.

Men fortfarande undviker 
motståndarna debatten. Man 

vaktar sin tunga. SKL har i 
skrivandets stund ännu 

inte kommenterat, trots att många har begärt 
besked. Socialchefsföreningen har inte heller tagit 
tydligt avstånd. Man pratar luddigt om att det 
behövs ”debatt om prioriteringar”. Och juristen, 
som Kalla fakta hängde ut, har inte backat från 
något. Det enda han beklagar är sitt ordval. 

 
När politikerna röstade igenom LSS för 20 år 
innebar det att man slog fast att alla medborgare 

har rätt till självbestämmande och 
integritet, även om man har en 
funktionsnedsättning. 

Nu måste politikerna på nytt visa 
att denna princip gäller. De är de enda 
som kan stoppa attackerna mot LSS.
De allra flesta ansvariga politiker vill 
också göra detta, men har förtvivlat 
svårt att gå från ord till handling. 
Under tiden skadas många enskilda 

personer och lagen i sig fortsätter att försvagas. Hur 
länge ska vi tillåta att kommuner och myndigheter 
aktivt motarbetar lagen?

För Föräldrakraft blev 2013 ännu ett bra år. 
Behovet av en tidning som står på föräldrars, 
anhörigas och brukares sida växer. Valåret 2014 blir 
det extra viktigt att ha koll på skolan, arbetsmark
naden, hjälpmedlen och omsorgen. Vi ska göra vårt 
bästa för att den nionde årgången blir ännu 
nyttigare, vassare, snyggare och roligare att läsa. 

God Jul och Gott Nytt År. l

Hur länge ska det tillåtas?

Valter Bengtsson 
ansvarig utgivare
valter.bengtsson@faktapress.se

LEDARE

Under tiden skadas 
många enskilda 

och lagen fortsätter 
att försvagas.

FÖRÄLDRAKRAFTS 
REFERENSGRUPP  

GER REDAKTIONEN 
RÅD OCH EXPERTIS.

Henrik 
Hjelmberg 
SHIF

Anders  
Olau son 
ordförande  
Euro  pean 
 Patients’  
Forum

Janne  
Wall gren 
ombudsman  
HSO 
Uppsala län

Cecilia  
Kennerfalk 
avdelnings -
chef LIF

Robert 
Hejdenberg  
vd  
Ågrenska

Thomas 
Jansson 
ordförande 
FUB

Agnetha 
Vikenger 
ord förande 
RBU,
Lika Unika

Turid 
Apelgårdh 
Sveriges  
Kristna Råd,  
funktions- 
hinderfrågor

Fredrica 
Sjöström 
Kommunika-
tionschef 
Frösunda 
Omsorg

FÖR ETT LIV I RÖRELSE
Ett funktionellt hjälpmedel för ökad rörelse, aktivitet 
och funktion. I plagget finns integrerade elektroder 
som stimulerar noggrant utvalda muskler.

För personer med spasticitet, rörelsehinder, 
ökad eller minskad muskelspänning.

Kontakta oss för mer information.  

Tel: 08-410 277 01 • info@inerventions.se • www.inerventions.se
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Som alla föräldrar har jag badat  
mitt barn. Skillnaden är att jag 15 år 
senare fortfarande badar honom.
Var går egentligen gränsen för föräldraansvar?

För föräldrar till barn med funktionsnedsättning som är i behov av personlig assistans är  

gränsen många gånger otydlig. I en serie föreläsningar på humana.se, reder Humanas jurister  

ut vilket stöd du som förälder har rätt till och var gränsen går.

Föreläsningarna hittar du på www.humana.se/foraldraansvar
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För föräldrar till barn med funktionsnedsättning som är i behov av personlig assistans är  

gränsen många gånger otydlig. I en serie föreläsningar på humana.se, reder Humanas jurister  
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prisvärd
säker

kiA soul emotion  
Första och hittills enda bil som är krock provad och 
hel  bilsgodkänd* att köra från rullstol.

facebook.com/Autoadapt
twitter.com/Autoadapt

www.autoadapt.se

*Helbilsgodkänd med Carony Go 
och specifikt rullstolslås. Vid 
vidareanpassning kan 
dispens krävas. 

www.cjadvokat.se

 PERSONLIG 
ASSISTANS
På C J Advokatbyrå är vi specialiserade inom området 
personlig assistans. Vi har många års erfarenhet av  
biträde i rättsliga processer och rådgivning. Vi företräder 
både assistansanordnare och enskilda i frågor som rör 
allt från den enskildes rätt till insatser till frågor om  
tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans. 

Ring advokat Sofia Tedsjö eller advokat Adam Grabavac, 

på 08 411 22 52 så berättar vi gärna mer.
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Sören OlssonKRÖNIKA

Jag tänker på livet. I nästa tanke kommer 
döden. De existerar ständigt sida vid sida. 
Det enda som man med säkerhet får med  

på köpet när man blir en levande människa är 
döden. 

Livet är en sexuellt överförd åkomma och 
dödligheten är 100 procent. 

Att leva är helt enkelt den farligaste aktivitet 
man kan ge sig in på. Döden finns ständigt som en 
skugga i alla människors liv. 

Ibland blir det chockartat. Ibland blir det 
förväntat. Men oavsett detta så innebär döden 
alltid en förlust.

Någon människa har slutat existera i sin nuva-
rande form. Vi känner saknad. Och sörjer männis-
kan genom de minnen vi fått.

Kanske är det ofta så att vi 
önskar att livet först ska bli 
perfekt – och därefter ska 
inget mer någonsin hända. 
Men det är våra sinnen som 
spelar oss ett spratt. För 
allting är i ständig förändring. 
Vi kan inte behålla någonting 

precis så som det är. Ibland blir saker bättre och 
ibland blir saker sämre. 

När sorgen drabbar oss så tas någonting ifrån 
oss. En person, ett husdjur, en nära vän eller 
familjemedlem finns inte längre bland oss.

Och vi saknar dess närhet.
Och vi sörjer det som en gång var.

Jag minns tydligt när min pappa gick bort för ett 
antal år sedan.

Han var mycket sjuk på slutet och hade till slut 
inget värdigt liv kvar att hoppas på.

Han tynade bort och till slut gav hans kropp upp.
Och vi som levde kvar sörjde.
Den känsla som överraskade mig mest var att 

det inte kändes sant att han var borta.
Det handlade inte om förnekelse. Det handlade 

om att den kropp som låg i kistan på pappas 

begravning var ett tomt skal. Det var den kropp 
som min far hade haft i detta liv.

Men det var inte min pappa som låg där. Jag 
kände mig fullt övertygad om att han var någon 
annanstans.

Jag har ingen aning om vad som händer med oss 
efter döden. Men jag är fullt övertygad om att den 
själ som tidigare har levt i en kropp, finns inte 
längre kvar i kroppen efter döden. Människan är 
det inre ljus som vi lär oss tycka om, tycka illa om. 
Ha åsikter om. Känna tillit eller kärlek till.

Den själen fanns en tid bosatt i kroppen som nu 
låg där i kistan.

Men resan fortsätter i samma stund som kroppen 
ger upp och slutar andas.

I samma ögonblick vi kommer till den här världen 
så får vi endast en enda garanti. Att vi en dag även 
ska dö. Dödens budbärare är alltid förestående. 
Den är alltid på väg till oss.

Ibland förr. Ibland senare.
Vi ska alla färdas långt. Från vaggan till graven. 

Och vidare.
När vi reser härifrån. Vad ska vi då ta med oss?
Vi föds nakna och utan ägodelar. Vi tar inte 

heller med oss något till nästa existens.
Jag tycker att det finns något förunderligt att 

tänka så. All vår strävan efter någonting som vi 
ändå får lämna innan vi reser vidare från vår 
nuvarande kropp.

Kort sagt: Vi föds. Lever. Dör.
Eller ska vi kalla det för att vi förändras. Vi går 

vidare. Tar en annan form. 
Det vi oftast lägger in i ordet död uppfattar jag 

inte som det som sker. Ingenting kan försvinna. 
Det bara byter form.

Det vi kan försöka är att göra stunden här på 
jorden så bra som möjligt. Lev så länge du finns 
och var tacksam för varje dag du lever och andas. 

När din kropp slutar andas så är det dags för 
något nytt att ta form. För mig är det essensen av 
hela livet. l

TEXT Sören Olsson

Sorg och förlust

Det som överraskade 
mig mest var att DET 
INTE KÄNDES SANT ATT 
MIN PAPPA VAR BORTA. 
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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 
www.facebook.com/GILassistans
Läs mer på www.gil.se!
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Vi vågar påstå att vi är Sveriges 
ärligaste  assistanssamordnare. 
– Syna oss gärna i sömmarna! Vivida Assistans – Med högre kvalitet. www.vivida.se/arlighet

Vivida_Foraldrakraft_180x33.indd   1 12-09-05   16.49.56

Lotte Blumenthal har arbetat 
intressepolitiskt sedan hennes 
41-årige son var liten. Tillsammans 
med eldsjälar inom Föreningen 
för barn, unga och vuxna med 
utvecklingsstörning (FUB), har 
hon under många år drivit frågan 
om ett samlat kunskapscenter för 
personer med flerfunktionsned-
sättning. För två år sedan blev 
centret verklighet och i mars 
nästa år anordnas en nationell 
konferens för anhöriga och 
yrkesverksamma.

Hennes son Micki har hunnit fylla 
41 år, och Lotte Blumenthal minns 
inte riktigt vad det var som fick 
henne att engagera sig intressepoli-
tiskt från början, men hon skrattar 
och säger ”Jag gick väl med i FUB 
för att jag var arg på något”.

I början av 2000-talet kom mam- 
man Karin Mossler med ett förslag, 
”Tänk om det fanns ett nationellt 
kunskapscenter som samlar, 
sprider och utvecklar kunskap om 
flerfunktionsnedsättning”.

En arbetsgrupp bildades inom 
FUB, och det visade sig bli tio år av 
djupa dis kussioner innan pengar 
från Arvsfonden söktes och 
beviljades till studien ”Till mångas 
nytta”. Centret blev sedan verklig-
het, när regeringen gav Nationellt 
kompetenscentrum anhöriga (Nka) 
uppdraget 2011.

Lotte ser fram emot konferensen 
i mars, där hon kommer att 
medverka i en anhörigpanel.

– Den handlar om att se det 
positiva och framhålla alla möjlig-

ANHÖRIGA OCH YRKESVERKSAMMA MÖTS
Nu går hennes dröm i uppfyllelse

heter som finns, hela livet. Men 
den är också viktig eftersom 
personer med flerfunktionsned-
sättning inte kan göra sina röster 
hörd själva. Den pågående ned-
monteringen av LSS oroar oss, 
eftersom den som drabbar dessa 
personer ännu hårdare. 

Hennes egen hjärtefråga är 
vuxenlivet, eftersom hon själv såg 
hur hennes son och hans tvilling-
bror gick in i vuxenlivet med helt 
olika förutsättningar.

– För sonen utan funktionsned-
sättning ”började livet” då, för 
Micki slutade livet. Alla satsningar 
avstannade. Så kändes det.

Hon hoppas att föräldrar till 
barn i alla åldrar ska hitta till 
konferensen.

– Man känner en speciell sam - 
manhållning med föräldrar som är 
i samma situation. Jag har aldrig 
kommit så nära andra, som just 

föräldrar i liknande situation. De 
har stöttat mig mest av alla.

Marianne Hermansson, koordina-
tor på Nka, menar att personer 
med flerfunktionsnedsättning är 
osynliga på många sätt.

– Konferensen blir en möjlighet 
att synliggöra denna grupp, som så 
sällan blir uppmärksammad. Hur 
ofta ser vi något i teve eller tidning-
ar om personer med flerfunktions-
nedsättning, där de deltar eller ges 
verkliga möjligheter att påverka 
sina liv och få leva som andra?

Hon hoppas få se både föräldrar, 
syskon, mor- och farföräldrar, 
vänner, assistenter, personal från 
förskolor och skolor, hab- och 
syncentraler, vården, tjänstemän, 
beslutsfattare och handläggare på 
konferensen. Med flera. l

text: ANNA PELLA, info@faktapress.se

FLERFUNKTIONS- 
NEDSÄTTNING
…är en kombination av 
utvecklingsstörning, 
kommunikationssvårig
heter, rörelsehinder, 
hörselnedsättning eller 
synskada samt medicin
ska behov. Cirka 7000 
personer i Sverige lever 
med en flerfunktions
nedsättning.

10–11 MARS
…anordnas 
konferensen 
”Livets möjlig 
heter” av 
Nationellt kom
petenscentrum 
anhöriga, Riks  
förbundet FUB 
För barn, unga 
och vuxna med 
utvecklings
störning, Fören
ingen JAG och 
Synskadades 
riksförbund 
SRF på Es
singe kon  
ferenscenter i 
Stockholm. 
Läs mer på: 
anhoriga.se
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Man känner en speciell sammanhållning med föräldrar som är i sam- 
ma situation. De har stöttat mig mest av alla, säger Lotte Blumenthal. 
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Femårsjubileum för Föräldrakrafts 
mingel i Almedalen blir det den 1 juli 
2014. Samma dag anordnar vi 
debatten ”Vägen till arbete”. Båda 
arrangemangen äger rum i Wisby 

Strand Congress & Event. 

Nyhetstips? Mejla till info@faktapress.se  
eller ring redaktionen på 08-410 56 36.

Närhet-Förtroende-Respekt

Tel: 044-781 48 50 
E-post: info@furubodaassistans.se

furubodaassistans.org

Furuboda Assistans ägs av den ideella  
Föreningen Furuboda, tillsammans skapar  
vi mervärde för dig. Hos oss är du delaktig  
i allt som rör din assistans.

Vi har Socialstyrelsens godkännande att  
bedriva personlig assistans. 
Vår verksamhet är IfA-godkänd.  

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

ZOOMABILITY.COMzo
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n  Hur ska arbetsmarknaden blir mer rättvis för personer 
med funktionsnedsättningar?

Snart är det dags att få besked från politikerna inför valet 
2014.

Redan nu har vi spikat tid och plats för Föräldra- 
krafts stora debatt ”Vägen till arbete” under politikerveckan i 
Almedalen tisdagen den 1 juli 2014.

Då samlar vi riksdagspartierna för debatt och besked om 
vilka konkreta vallöften man har för att skapa jobb.

Det är fjärde året i rad som Föräldrakraft anordnar debatten 
”Vägen till arbete”. 

Platsen är även i år Wisby Strand Congress & Event, men vi 
har bokat en större lokal eftersom många åhörare inte fick 
plats vid debatten sommaren 2013.

Efter debatten anordnar Föräldrakraft mingel i Norra 
Bankett. l

ALMEDALEN 2014
Här ska partierna ge 
besked om jobben

5-års
jubileum:  

Mingel  
i Almedalen 
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Vi hjälper dig att lägga livspusslet!
Det krävs många pusselbitar för att vardagen ska gå ihop, det vet vi. Vi erbjuder
våra tjänster som får just din vardag att fungera. Vårt pussel är anpassningsbart
och flexibelt. Och fyllt av gemenskap, frihet, glädje och trygghet. Välkommen
att kontakta oss så hjälper vi dig att lägga samman alla bitar till en fungerande
vardag - helt enkelt.

Tel. 0281-59 51 60www.kompisassistans.se

www.permobil.se

Relax och ståfunktion
LIFESTAND LSR KID är en manuell rullstol med extra möjligheter i form av 
uppresnings- och relaxfunktion, båda elektriska och enkla att använda. Produkten 
är ett resultat av föräldrars önskan om en stol som kan stimulera barnets rörlighet 
men även ge tryckavlastning vid behov. Relaxfunktionen gör det enkelt för barnet att 
skapa lite vila för kroppen under dagen utan överflyttning. Självständigheten ökar 
när barnet kan vara med i allt med sina kompisar i skolan eller hemma på gården.

Permobil Sverige

Politikerna backar. Det blir ingen nedskärning på 
daglig verksamhet  för personer med assistans i 
Stockholm.

Föreningen JAG hade utlyst en protestdemonstra-
tion utanför Stockholms stadshus. Den skulle äga rum 
i börkan av november, men har nu ställts in.

Förklaringen är att allianspolitikerna i Stockholm 
har svängt och nu lovar att stoppa förslaget om ändrad 
ersättning till daglig verksamhet.

I ett mejl till Cecilia Blanck, verksamhetsansvarig 
för Föreningen JAG ,skriver biträdande socialborgarrå-
det Ewa Samuelsson att hon ”är ödmjuk inför de 
synpunkter som du har framfört”.

Hon uppger i mejlet att Alliansen i Stockholms 
Stadshus har beslutat att ta fram en lösning som 
innebär att ersättningsnivåerna bibehålls för daglig 
verksamhet.

– Det är ett fantastiskt positivt besked, alla vi som 
engagerat oss i protesterna är lättade och glada. Detta 
visar att det lönar sig att höja rösten och peka på sånt 
som är fel, säger Cecilia Blanck, JAG. l

DAGLIG VERKSAMHET
Politikerna backar  
från sparförslag
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KRITISKA RÖSTER 
Barnens rapport till FN
700 barn har tyckt till om hur 
Sverige kan bli bättre på att följa 
FN:s barnkonvention.

Åsikterna har samlats i en 
rapport som Nätverket för 
barnkonventionen den 18 
november överlämnade till 
barn-  och äldreminister Maria 

Larsson och Kirsten Sandberg 
från FN:s barnrättskommitté.

Nätverket för Barnkon ven-
tionen samlar över 40 medlems-
organisationer som arbetar för 
att stärka barns och ungas 
rättigheter i Sverige. Läs mer på 
www.barnkonventionen.se l

Maria Larsson (till vänster) fick ta del av många 
kritiska synpunkter från ungdomarna som 
representerade bland annat Friends och 
Synskades Riksförbund.

foto: LINNEA BENGTSSON
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Ev hål kan fyllas med denna artikel:

Ska barn frågas ut om sina föräldrar?
Omstritt uppdrag från regeringen bekymrar 
Socialstyrelsen

www.permobil.se

Relax och ståfunktion
LIFESTAND LSR KID är en manuell rullstol med extra möjligheter i form av 
uppresnings- och relaxfunktion, båda elektriska och enkla att använda. Produkten 
är ett resultat av föräldrars önskan om en stol som kan stimulera barnets rörlighet 
men även ge tryckavlastning vid behov. Relaxfunktionen gör det enkelt för barnet att 
skapa lite vila för kroppen under dagen utan överflyttning. Självständigheten ökar 
när barnet kan vara med i allt med sina kompisar i skolan eller hemma på gården.

Permobil Sverige
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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

08-514 201 50 
www.oliviapersonligassistans.se
info@oliviapersonligassistans.se

Vägen till en lyckad assistans
Kunskap, känsla, närhet och tillgänglighet

Cykling och hälsofrämjande livs- 
stil sätter prägel på nästa års stora 
hjälpmedelsmässa Hjultorget.

– Vi söker alltid efter nytänkan-
de, säger John Högberg som är 
mässansvarig.

Hjultorget på Kistamässan i maj 
2014 tar nya grepp i samarbete med 
sjukgymnaster, arbetsterapeuter 
och dietister, inte minst när det 
gäller seminarieprogrammet.

Svenska Handikappidrottsför-
bundet, SHIF, har också hoppat på 
tåget och ordnar ett fullspäckat 
program på aktivitetstorget.

Det viktigaste för arrangörerna, 
RG Aktiv Rehabilitering och Person- 
skadeförbundet RTP, är att så 
många hjälpmedelsanvändare som 
möjligt får aktuell information om 
nya produkter och anpassningar.

Ett 70-tal utställare har redan 
beställt monter. Det stora intresset 
glädjer förstås arrangörerna. Och 
fler utställare är på väg in. Man 
hoppas bland annat på att leveran-
törer av IT-hjälpmedel ska upp-
täcka Hjultorget.

Namnet till trots handlar mässan 
inte bara om rullstolar och fordon. 
Liksom tidigare är bostadsanpass-
ningar ett viktigt område. Och 
kanske även datorteknik.

– Inom IT händer massor och 
det hoppas jag kommer att synas 
även på Hjultorget, säger John 
Högberg.

Så här sju månader före mässan 

NYA HJULTORGET
”Cykling blir bara större och större”

är det svårt att sia om vilka nyheter 
som kommer att visas.

– Vi jobbar på överraskningar 
som inte är klara ännu. Men för 
våra vanliga besökare kommer det 
alltid att finnas nyheter. Mässor är 
det bästa och billigaste sättet att få 
information, säger John Högberg.

Den allt starkare cykeltrenden gör 
sig gällande på mässgolvet.

– Handcykling har verkligen 
blivit en stor sak, säger John Hög - 
berg. Vi satsade på cykling redan på 
förra Hjultorget men nu är intresset 
ännu större. Cykelförbundet har 
ett projekt som har stor betydelse 

och cykling passar gammal som 
ung och olika diagnoser. Om man 
är försvagad i händerna så finns 
elsupport, säger John Högberg.

RG Aktiv Rehabilitering satsar 
redan stort på cykling i den ordi - 
narie lägerverksamheten och 
samarbetar även med Cykelför-
bundet för att fler ska få prova på.

– Sedan i somras har vi ett pro- 
jekt som handlar om att alla ska 
kunna cykla. Hittills har vi haft 
prova på-aktiviteter och ett par 
läger. Målet är att fler ska börja 
tävlingscykla och motionscykla, 
säger Stefan Wegeborn på RG, själv 
hängiven handcyklist.

Full rulle. Ett 
70-tal utställare 
har redan 
bestämt sig för 
att ställa ut på 
Kistamässan i 
maj 2014, vilket 
glädjer mäss-
ansvarige John 
Högberg.
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Upplev skillnaden som kund hos oss
Om du vill ha stor frihet att kunna 
välja själv hur din assistans ska 
utformas så är Österlen Assistans 
alternativet för dig. En personlig 
assistent ska göra det möjligt för 
brukaren att leva sitt liv som han 
eller hon vill utan att offra sin frihet.
Tel: 0414-743 85 
www.osterlenassistans.se

Frihet    Kundanpassning    Service    Livskvalitet

Vi har tillstånd från Socialstyrelsen 
att bedriva personlig assistans

             lanserar
    SECURANOVA 
     ASSISTANS
ett IT-journalsystem som underlättar bl.a.
* dokumentation av genomförd assistans
* kvalitetssäkring av dokumentationen
* planering, uppföljning och utvärdering* planering, uppföljning och utvärdering
* rättssäkerhet och insyn för brukare
* systematisk kvalitetsledning 
* insyn för brukare, beslutsfattare, tillsyn

I SecuraNova Assistans utförs den lagstadgade 
journalföringen och övrig dokumentation för 
assistansanordnare. Systemet är säkert, lätt 
att använda, och bidrar till kvalitetsutveckling. att använda, och bidrar till kvalitetsutveckling. 
Det anpassas till varje anordnares specifika 
behov. Ca 100 mallar finns färdiga i systemet.

Vi utbildar våra drygt 200 kunder i systemet,
i journalföring, planering, uppföljning samt
även i BBIC. SecuraNova stöder BBIC fullt ut.

Exempel på användbara funktioner:
- Dokumentera via webben, även på distans.- Dokumentera via webben, även på distans.
- Assistenter kan journalföra viktiga händelser.
- Viktiga händelser som journalförs kan följas
  upp, utvärderas och utgöra underlag för
  resultatmätning och jämförelser. 
- Skapa underlag till Kvalitetsberättelsen.
- Integration med Kvalitetsledningssystem.

SecuraNova journalsystem är utvecklat helt SecuraNova journalsystem är utvecklat helt 
och hållet för assistansanordnares behov och
bygger på vårt journalsystem för vårdgivare. 
Kontakta oss gärna för information, visning 
av systemet och möjlighet att testa det. 

Kontakt: Tel: 0290-712 64, 073-508 54 37
               info@securanova.se
               ww               www.securanova.se 
      Dokumentationssystem sedan 1996

Full koll på läget med SecuraNova Assistans
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bygger på vårt journalsystem för vårdgivare. 
Kontakta oss gärna för information, visning 
av systemet och möjlighet att testa det. 

Kontakt: Tel: 0290-712 64, 073-508 54 37
               info@securanova.se
               ww               www.securanova.se 
      Dokumentationssystem sedan 1996

Full koll på läget med SecuraNova Assistans

IT-systemet som ger dig full koll!

Vi anpassar systemet
till just dina behov!

l Dokumentation av  
genomförd assistans
l Kvalitetssäkring av  
dokumentationen
l Planering, uppföljning  
och utvärdering

l Rättssäkerhet och insyn  
för brukare
l Systematisk kvalitets- 
ledning
l Insyn för brukare,  
beslutsfattare och tillsyn

Kontakta oss för mer information:
Tel: 0290-712 64, 073-508 54 37

SecuraNova Assistans är ett IT-journalsystem som har 
utvecklats för dig som är assistansanordnare. Systemet 
hjälper dig utföra den lagstadgade journalföringen och  
övrig dokumentation. Det säkert, lätt att använda och 
bidrar till kvalitetsutveckling. Det anpassas till varje 
anordnares specifika behov. 

SecuraNova Assistans underlättar bland annat:

info@securanova.se
www.securanova.se
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På Hjultorget byggs en testbana 
för paracykling, cykling för per- 
soner med funktionsnedsättning. 
Och det lär bli möjligt att testa flera 
olika fabrikat, bland annat från 
Invacare och Stricker.

Ett problem är att landstingen 
inte förskriver anpassade cyklar 
som hjälpmedel (med undantag för 
vissa landsting som gör det för 
barn). Siktar man högt kan det 
betyda cykelpriser på 60 000 
kronor eller ännu mer.

– Det är märkligt att man inte 
ser anpassade cyklar som hjälpme-
del. En mycket dyrare elrullstol 
kan man få förskrivet ”hur lätt som 
helst”, men inte en cykel som kan 
vara ett ännu bättre vardagshjälp-
medel, säger John Högberg.

Fysisk aktivitet på recept är en an-
nan trend på Hjultorget 2014.

– Det är något som verkligen har 
ökat starkt även om vi inte vet hur 
det ser ut bland personer med 
funktionsnedsättningar, säger John 
Högberg.

Med många utställare redan 
klara blir 2014 års upplaga av 
Hjultorget nästan säkert en 
höjdpunkt. Förra gången, år 2012, 
hade man ett 100-tal utställare och 
nästan 3000 besökare.

– Hjultorget är inte den största 
mässan men vi är mer fokuserade 
på brukarna. Det är jätteviktigt att 
även professionen besöker mässan 
för att hålla sig uppdaterade, men 
vi är inte ute efter höga siffror till 
varje pris, säger John Högberg. l

HJULTORGET
n Hjultorget äger rum 
på Kistamässan i norra 
Stockholm den 20–21 maj 
2014. Arrangörer är RG 
Aktiv Rehabilitering och 
Personskadeförbundet 
RTP. 
För mer information:  
www.hjultorget.nu

VAD ÄR 
PARACYKLING? 
n Paracykling är cykling 
för personer med funk-
tionsnedsättningar – en 
skonsam aktivitet som ger 
möjlighet till oberoende, 
frihet och den fysiska akti-
vitetens positiva tränings- 
och hälsoeffekter.
Svenska Cykelförbundet 
driver tillsammans med 
Rehab Station Stockholm, 
RG Aktiv Rehabilitering 
och Personskadeförbun- 
det RTP ett treårigt para-
cykelprojekt i samverkan 
med aktörer inom sjuk- 
och friskvården samt cy-
kelbranschen. Projektet är 
finansierat av Arvsfonden.

text: VALTER BENGTSSON, info@faktapress.se
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Anders WestgerdINTERVJU

”Ska du verkligen dricka den 
där ölen?” får vi höra. Andra 
tror att de vet hur vi ska leva 
våra liv, säger Anders.
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Anders Westgerd och hans tanke
smedja inom assistanskooperativet 
Göteborgskooperativet för Indepen
dent Living, GIL, driver en annorlun
da kamp mot diskriminering och 

bristande tillgänglighet. CPdockan, spårvagns
ockupation, CPöl är bara några exempel.

Det påminner om gerillakrigföring, men med 
ett stort mått av humor. Det är oväntat och provo– 
cerande. Och med inspiration från filmer, mode 
och nöjesliv.

Anders var den där ”coola killen” som en gång 
hade siktet inställt på en karriär i modevärlden. 

Den planen gick upp i rök när Anders 20 år 
gammal råkade ut för en skidolycka, som gjorde 
honom förlamad från bröstet och ned. Och med 
det följde en livskris: 

– Jag valde mellan att välja mellan att leva ett 
pissigt liv – eller göra något åt det.

19 år senare är Anders en av landets främsta 
opinionsbildare. Basen är Gil, som huserar på 
Jaegerdorffsplatsen i Göteborg och vars aktioner 
har uppmärksammats internationellt av BBC, Le 
Monde och Fox News. Aktionerna har lyfts fram 
som internationella förebilder. 

Kanske har vi bara sett början. Anders vill 
krossa bilden av personer med funktionsnedsätt
ningar som ”mysiga individer i mjukiskläder” 
eller ”superhjältar som är hjältar bara för att de 
kan köpa mjölk i affären”.

Gil har som mål att bilda opinion och bekämpa 
diskriminering. Personlig assistans är bara ett 

medel för att medlemmarna ska kunna bli själv
ständiga och fullvärdiga samhällsmedborgare.

– Många kan inte förstå hur livet är för oss, det 
ligger så långt från deras egen verklighet. Därför 
är det så viktigt för oss att upplysa om hur samhäl
let ser ut. Det har ett allmänintresse eftersom det 
kan drabba vem som helst, när som helst och i alla 
samhällsklasser.

Startpunkten var år 2008 då Anders blev verk  
samhetsledare för GIL. Han kom ”från ingenstans” 
till en verksamhet med 160 assistansberättigade, 
900 assistenter (idag 200 respektive 1 500). Något 
år senare var det dags: Krogar som var otillgängli
ga hängdes ut, därefter butiker. En spårvagn 
ockuperades med polisutryckning som följd. 
Nattlig invasion av gamla kylskåp på Göteborgs 
gator. CPdockan lanserades. Och CPölet.

Uppkäftigt och ofta omstritt – men framförallt 
uppmärksammat. Tidningar, tv, debatt forum gick 
varma. Restauranger, trafikbolag och butiker 
kunde knappast missa budskapet.

Många butiker och krogar har skärpt till sig.
– 30 procent av de butiker vi hängde ut som 

otillgängliga har åtgärdat hindren.
Aktionerna slog 

också hål på myten om 
att personer med 
funktionsnedsättningar 
är passiva, inte är så 
intresserade av att delta 
i samhällslivet och 
nästan aldrig går på 
krogen.

Efter skidolyckan försökte Anders Westgerd fokusera på något som han KUNDE,  
trots att känslan var att han inte kunde NÅGONTING. Idag, som verksamhetsledare på ett 

kollektiv för personer med assistans, känner han inga sådana gränser. ”Här är det  
omöjligt att sitta still utan vilja göra något åt diskriminering och dåligt bemötande.”

 Jag valde mellan 
att leva ett pissigt 
liv – ELLER GÖRA 
NÅGOT ÅT DET.

HANS PROVOKATIONER
AVSLÖJAR FÖRDOMARNA 

”Ska du verkligen 
dricka den där ölen?”

Förra året fick Anders 
Westgerd ta emot 
STIL-priset för sitt 
opinionsarbete.
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Envishet är en av Anders 
styrkor – snart är det dags 
för nya aktioner. Vi närmar 
oss valet 2014 så tajmingen 
kan inte vara bättre. 

– Jag tycker att 
handikapp organisationerna 
varit lite bleka, man behöver 
ta sig i kragen och utmana i 

större utsträckning. Det primära är ju att påverka. 
Kliv ner från politikernas knä!

Anders och Gil har hittat en modell som gör 
avtryck, även utanför landets gränser. BBC beskrev 

CP-ölet som ”något av det mest kreativa som 
gjorts” och hyllade kopplingen till certifiering av 
tillgängliga krogar. Ett norskt företag har hakat på 
och vill  lansera ölet även i Norge.

Men varför öl?
– Öl är ett sätt att komma till tals i samhälls-

debatten. Samtidigt är kombinationen alkohol och 
funktionsnedsättning så ifrågasatt. ”Ska du 
verkligen dricka den där ölen?” får vi höra. 

– Andra tror att de vet hur vi ska leva våra liv, 
säger Anders, på en och samma gång upprört och 
uppgivet. Han suckar:

– Visst är det lite tragiskt att det ska behövas en 
CP-öl?

Att göra en egen öl med ett provocerande budskap 
var ett enkelt beslut.

– Vi hade redan fokus på krogar som ofta har 
en otillgänglig miljö men också ett taskigt bemö-
tande många gånger, både från dörrvakter och 
andra gäster. Många tycker att vi ska leva asketiskt 
och inte vistas på krogen. 

CP-ölen har fått en strykande åtgång. De första 
220 litrarna gick åt redan innan Leva & Fungera i 
april 2013 avslutats. Det var där ölen lanserades 
officiellt. Ytterligare 1 600 liter sålde slut på några 
veckor på krogar i Göteborg. Ölet har blivit 
permanent och ska säljas till tillgängliga krogar 
runt om i Sverige, i Stockholm kan den smakas på 
Lydmar och Scandic Malmen. 

Förfrågningar från krogar fortsätter att dugga 
in till Gil, men restauranger som är otillgängliga 
nobbas. CP-öl ska vara en värdefull certifiering.

Ja, Anders och hans idéer är efterfrågade på 
många sätt. Men det fanns en tid när han knappt 
ville gå ut. Skidolyckan fick honom att ifrågasätta 
meningen med livet.

Sju månader efter olyckan lämnade Anders 
sjukhuset och kom hem. Det fick honom att må 
ännu sämre. 

– Det var en käftsmäll att inse att jag själv var 
en av de funktionsnedsatta och jag blev riktigt 
deprimerad. Det var som att dunka huvudet i 
golvet. Skulle jag leva ”pissigt” eller skulle jag göra 
något åt det? Var det mitt fel att jag inte kom in i 
butikerna eller att jag inte kunde åka spårvagn. 
Jag började ifrågasätta. Det är inte mej det är fel 
på, utan samhället, den fysiska miljön och det 
taskiga bemötandet.

Han höll sig hemma, ville knappt gå ut. Han 
ville inte ha någon hjälp utan kämpade själv för att 
hitta tillbaka till banan, men först sedan han ”gått 
till botten” med situationen. Det gällde att 
fokusera på möjligheter.

– Men det går ju att leva i stort sett som vem 

Anders WestgerdINTERVJU

 Jag tycker att handikapp- 
organisationerna VARIT LITE 
BLEKA, MAN BEHÖVER TA SIG I 
KRAGEN OCH UTMANA.

Följ oss på Facebook
Titta in till oss på www.svenskpersonligassistans.se och slå 
oss sedan en signal, 08-735 86 86, för ett personligare möte.

Svensk Personlig Assistans – Ditt tryggaste val

Längtar till Miami nu när 
kylan kryper på.
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ANDERS WESTGERD

Bor: Linné, Göteborg.

Intressen: Skor och 
musik.

Drömresa: Miami nu när 
kylan kryper på. 

Favoritfilm: De miss
tänkta. 

Favoritkrog: Där det 
serveras CPöl.

Då grät jag senast: Dålig 
på att klämma ut tårar, 
borde bli bättre på det. 

Hur firar du jul och nyår?  
I Skåne. 

som helst, säger Anders idag. Kanske inte på en 
gång, men det mesta går. Jag ville plugga, skaffa 
jobb, leva på ett sätt som jag var till freds med. Jag 
ville ha utmaningar.

Anders fick tillbaka sin framåtanda, tack vare en 
inre kraft. Drömmen om en modekarriär la han åt 
sidan. Men ekonomi är nog bra att kunna, tänkte 
han, så det blev en utbildning till civilekonom. 
Sedan följde anställning på bland annat Volvo PV.

När han började på Gil blev det en ny smäll. Men 
en konstruktiv sådan. 

– Då träffade jag många som dagligen fick dåligt 
bemötande. Här kunde man inte sitta still på 
kammaren utan måste göra något åt bemötandet. 
Vi är lite anarkistiskt lagda så vi kör hårt.

– Att erövra stoltheten är en viktig del. När man 
har funktionsnedsättning är man automatiskt i 
klorna på myndigheter. Men för att inte hela tiden 
bli ifrågasatt måste man vara påläst. 

– Det finns en kollektiv rädsla mot kommuner 
och Försäkringskassan. Vi stöttar våra brukare så 
mycket som de själva vill. När man möter hand-
läggare kommer man alltid i underläge. Man 
måste orka böka. 

Trots det sprider sig myndighetsrädslan. 
– Detta är väldigt farligt. Det är för jäkligt att 

det ska vara så i en rättsstat. Myndigheterna ska ju 
stötta medborgarna. Men nu räcker det med ett 
brev från en myndighet så går hjärtat igång.

Hur kommer man till rätta med detta? I mångt 
och mycket handlar det om beslutsfattarna 
befinner sig alltför långt från verkligheten. Och 
handläggarna får allt tuffare direktiv från högsta 
ort. Förhoppningar om att vända utvecklingen till 
det bättre har hittills grusats – men Anders tror 
envist på framgång.

– Vi måste få politikerna att förstå hur verklig-
heten ser ut, hur kommuner och Försäkrings- 
kassan arbetar. Det visar sig ofta att politikerna 
inte har en aning om hur mycket tuffare det har 
blivit.

Men hur behåller man stoltheten när man ”kläs 
av” när man ansöker om assistans? 

– Det är för jävligt att man ska behöva bli så 
otroligt kränkt och förminskad som individ. Det 
krävs mod och styrka för att klara det. Inga andra 
individer i samhället är lika granskade och 
utsatta. Det gäller att se bortom det och inse att 
man kan påverka och göra skillnad.

– Det är viktigt att hitta styrkan inom kollekti-
vet av personer som behöver assistans och stötta 
varandra, säger Anders.

Nu på senhösten har Gil planen i stort sett klar för 
2014 års socialpolitiska aktioner. Vad som står på 
programmet vill Anders inte avslöja ännu. Alla 
pusselbitar är ännu inte på plats. 

– Men det är ett viktigt år, ett valår. Och våra 

frågor står inte högt på dagordningen. Assistans-
en blir allt mer nedmonterad, man bedriver häx - 
jakt på assistansberättigade, hela kollektivet 
utmålas som fuskare. Man beskriver sällan de 
positiva sidorna. 

Hur går det till när ni planerar aktioner?
– Vi har en tankesmedja som bollar idéer, en 

handfull personer som möts löpande. Vi vet vad vi 
vill belysa, sen gäller det att hitta effektiva sätt att 
nå ut och få media att skriva. Vi jobbar strategiskt.

Anders är fortfarande den coola killen. Men han 
avböjer att berätta om sitt privata liv, utöver att 
avslöja att han har två barn. 

– Jag har alltid varit ifrågasättande och har 
alltid gått min egen väg. Det gör jag även i det 
socialpolitiska arbetet. Jag vågar stå på mig, vågar 
konfrontera och har nog en gnutta idioti. l

LÄS OM GIL:S 
PROVOCERANDE 
KAMPANJER PÅ 
NÄSTA UPPSLAG

Anders berättar hur välmenande  
medborgare ofta ”pratar över huvu

det” även på honom. Häromdagen var 
det en herre ute på stan som stannade 
till och hade synpunkter på att han inte 

hade något regnjacka på sig.

TEXT: VALTER BENGTSSON
info@faktapress.se

FOTO: LINNEA BENGTSSON
info@faktapress.se
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Anders WestgerdINTERVJU

Alla ska fram var namnet på kampanjen 
som pekade ut krogar som inte var 
tillgängliga för alla.

”Att hänga ut restaurangerna 
är ett bra sätt att visa att det 
inte är okej att diskriminera 
folk varenda dag.”

Alla ska fram-kampanjen fortsatte med 
att granska butiker.

”Ofta kan en hantverkare 
bygga bort hindret på ett par 
timmar för ett par tusen kro-
nor. Ändå fortsätter diskrimi-
neringen mot människor med 
funktionsnedsättningar.”

CP-dockan får känslorna att svalla. ”Hon varken svär, har sex, dricker sprit 
eller bajsar. Så mycket bättre än ett vanligt CP”, är kampanjens tema.

”Osmakligt”, tyckte kritiker. ”Vi är människor som alla 
andra. Behandla oss som det. Har du ett sedan länge 
uppdämt behov att gulla med ett CP kan du köpa en 
docka av oss istället”, svarade Anders Westgerd.

Spårvagn ockuperades i protest  
mot otillgänglig kollektivtrafik.

” Vi vill kunna åka kollektivt 
och miljövänligt som alla 
andra. Dialog med Västtrafik 
har inte fungerat, så vi tvingas 
ta till drastiska åtgärder.” Tillkallad polis ställde  
ultimatum: avbryt ockupationen annars griper vi er.

Provocerande    
från ett PR-snille

som får oss att lyssna
kampanjer

2010: Alla ska fram

2012: Västtragik

2011: Stoppa  
eller shoppa?

2012: CP-dockan
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2013: Independence day CP-öl får media internationellt att 
köa för intervjuer.”Vi vill också 
dricka oss fulla.”

”Vi vill också supa, ragga 
och fylle-smsa klockan fem 
på morgonen. Det är hög 
tid för funktionsnedsatta 
att ta mer plats på krogen.”

2013: CP-öl

Göteborg ”ockuperades” av gamla begagnade vitvaror för att visa att många 
känner sig ovälkomna och bemöts som ”uttjänta kylskåp”.

”Vi blir ofta behandlade som något uttjänt, oönskat och 
miljöfarligt, något som borde gömmas undan. Många männ-
iskor med funktionsnedsättningar känner sig ovälkomna i 
sin egen stad, som främmande och otympliga objekt.”

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 mest, när rörelse är livsviktigt!

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

KEDJETÄCKETS
DAGPRODUKTER

NYHETER!

NYHET: KEDJEFILTENNYHET: KEDJEVÄSTEN

Kedjevästen är en dagprodukt som precis som Kedjetäcket 

påverkar de taktila och proprioceptiva sinnena. Västen används 

bl. a. för att lugna och skapa ökad koncentration.

Kedjefilten har samma goda egenskaper som det vanliga 

Kedjetäcket men är anpassad för användning i daglig verksamhet. 

Kedjefilten kan du använda precis som den är, utan påslakan.

Tel: +46 (0)31-301 17 20 Mail: info@somna.eu www.somna.eu
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DEL 6: FRISKISGYMPA
LIVSSTIL  & HÄLSA

SUSANNE QWIST

Född: 29 april 1966. 

Bor: I lägenhet med 
uteplats i Kista.

Familj: Min son 
Magnus 4,5 år.

Jobbar: Som socio-
nom på Assistans för 
Adam och Eva AB, en 
liten assistansanord-
nare som en vän och 
jag startade tillsam-
mans 2004.

Senast sedda film: 
Känn ingen sorg.

Senast lästa bok:  
Den stygga flickans 
rackartyg av Mario 
Vargas Llosa.

Längtar efter: Att resa 
till varmare platser.
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Ur högtalarna i den lilla gympasa-
len i södra stockholmsförorten 
Skarpnäck strömmar toner från 

Whitney Houston. Även om uppvärm-
ningen går tämligen lugnt tillväga, hörs 
det omisskännliga gympahallsekot av 
hoppande fötter som möter golvyta. 
Förutom från de deltagare som använder 
rullstol, de svävar liksom fram, mjukt 
och lätt. Susanne Qwist, som har en med- 
född benskörhet är en av dem. 

– Jag tycker att den här gympan är 
ovärderlig. Att gå till 
ett vanligt gym som 
inte är anpassat är 
tufft, man måste vara 
rätt modig för att 
våga sig dit. Jag skulle 
önska att det fanns 
fler sådana här pass och på fler platser. 
Nu har jag en ganska lång restid hit 
eftersom jag bor norr om Stockholm. 

”Öppna dörrar” startade år 2000 som 
ett projekt i Friskis & Svettis regi och är 
ett gympapass för personer med fysiska 
funktionsnedsättningar. Man tränar 
kondition, styrka, balans och stabilitet 
– utifrån de egna förutsättningarna. 
Passet leds av ett team bestående av en 
stående och en sittande ledare. Daniela 
Kubicek, som till vardags arbetar som 
löneadministratör på assistansbolaget 
Stil, är en av ledarna ikväll, tillsammans 
med Anna Kedland.

– Tanken är att passet är öppet för 
alla, men det är särskilt lämpligt för de 
motionärer som har en funktionsnedsätt-
ning. Samhället erbjuder ju oftast rehab - 
träning för den gruppen, men självklart 
är det många som vill kunna träna på 
kvällstid också, samt på vanliga tränings-
anläggningar, säger Daniela.

Varför det inte finns fler träningstill-
fällen kan hon inte svara på. 

– Men vi håller på att planera för en 
högre intensitet för både gympa- och 
gympass. 

Gympasalen är inrymd i Skarpnäcks 
kyrka och Daniela berättar att Friskis & 
Svettis har hyrt lokalen i nästan 25 år. 

– Skarpnäck är som en liten stad och 
enda stor familj, en fin mötesplats. Och 
det här samarbetet gynnar både Friskis 
och kyrkan. I tisdags åt vi exempelvis 
soppa ihop efter träningen. 

Ledarutbildningen tycker hon också 
har varit väldigt bra.

– Den bestod till stor del av anatomi-
lektioner. Man behöver få en för  ståelse 

för att alla inte har samma 
funktion. 

När styrkepasset och 
stretchingen är avklarad 
väntar några minuters 
avslappning till den 
officiella kungliga bröllop-

slåten When you tell the world you are 
mine. Daniela sveper med handledens 
svettband över pannan, klappar i 
händerna och ropar ”bra jobbat”. Den 
positiva atmosfären genomsyrar samtliga 
60 minuter och de glada kommentarerna 
från deltagarna låter inte vänta på sig.

En gympasal fylld  
med sann glädje
För Susanne Qwist är regelbunden träning grundläggande för att få livet som  
egen företagare och småbarnsmamma att gå ihop. Här får vi följa med henne på  
ett gympapass som är anpassat för personer med en funktionsnedsättning. 

”Öppna dörrar” är ett gympapass för personer med fysiska funktionsnedsättningar.  Det leds 
av ett team bestående av en stående och en sittande ledare, ikväll Anna och Daniela.

ATT GÅ TILL ETT VANLIGT 
GYM SOM INTE ÄR  
ANPASSAT ÄR TUFFT.

FRISKIS OCH SVETTIS
n Friskis och svettis är en 
idrottsförening som startade 
1978 i Stockholm utifrån en idé 
om att idrottsrörelsen och 
sjukvården skulle börja utnyttja 
varandras kunskap bättre. Alla 
skulle kunna delta, oavsett om 
man just skadat sig, var vältränad, 
otränad, gammal eller ung. 

n Målsättningen idag är att alla 
motionärer ska kunna hitta en 
träningsform som passar, vilket 
bland annat manifesteras av 
”Öppna dörrar”.

n Friskis och svettis har idag 
535 000 medlemmar fördelade 
på 159 föreningar i Sverige, 
Norge, Helsingfors, Vanda, 
Köpenhamn, Bryssel, Paris, 
Luxemburg, London och 
Aberdeen.
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– Jag längtar efter det här passet hela 
veckan, jag blir så glad av det och det är 
faktiskt första gången någonsin som det 
känns kul att träna. Det är också bra att 
se någon annan i rullstol som visar rörel- 
serna, säger Malin som har en cp-skada.

Kajsa, som är vårdlärare och gående, 
tycker om att det är ett 
lugnt pass.

– Det är mycket 
armträning, vilket är 
något jag behöver. Jag 
är glad för att det är ett 
integrerat pass, det 
borde det vara mer av i vårt samhälle, 
som det är nu är allt så segregerat. 

För Susanne Qwist, som är utbildad 
socionom och som även har en påbörjad 
arkitektutbildning på meritlistan, är 
måndagens gympa ett av tre träningspass 
som hon kör regelbundet varje vecka. 

– Jag varvar gympa, vattenträning, 
gym och yoga. Jag känner mig lättare i 
kroppen och det hjälper mig att hålla 
vikten. 

Samtidigt säger hon att det är svårt att 
gå ner i vikt enbart av träning.

– När man sitter i rullstol är kosten 
avgörande, det är svårt att bränna kalo- 
rier annars. Jag försöker undvika sötsaker 
eftersom det är lätt att lägga på sig extra 
kilon. Konsek vens erna av en viktupp-

gång blir ju mycket 
mer omfattande för 
mig. Då behöver jag en 
större rullstol och det 
försvårar framkomlig-
heten. 

De modedieter som för närvarande 
florerar i media ställer sig Susanne 
tveksam till. 

– Jag känner mig bara urlakad av att 
fasta och jag har inte riktigt de margina-
lerna i och med min sjukdom. Sedan 
tycker jag att det förmedlar fel bild av mat, 
särskilt inför min son. Var och en får 
försöka hitta en metod som passar för 
ens eget liv och livsstil, men för mig är 
det bättre att äta balanserat och att 
träna.  

LIVSSTIL  & HÄLSA

Anna (till höger)
är en av ledarna 

på måndags-
passen. För- 
utom gympa 

tränar hon även 
pilates. 

DANIELA KUBICEK

Född: 1968 i Prag, i 
dåvarande 
Tjeckoslovakien

Bor: Skarpnäck

Familj: En son på 20 år 
och en dotter på 15 år

Senast lästa bok: 
Torka aldrig tårar utan 
handskar

Förebild: Min mormor

Längtar efter: Sol och 
bad

Lyssnar gärna på: 
Filmmusik

DET ÄR FAKTISKT FÖRSTA 
GÅNGEN NÅGONSIN SOM 
DET KÄNNS KUL ATT TRÄNA
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Hon rekommenderar andra, som 
funderar på att börja träna, att försöka 
hitta en aktivitet som de tycker är kul 
och där man träffar likasinnade.

– Men jag önskar verkligen att det 
fanns ett bättre utbud, det är trist att 
bara vara hänvisad till sjukgymnastiken. 
Min benskörhet förutsätter att jag bygger 
upp muskulaturen och det är även viktigt 
att stärka upp rygg och nacke. 

När vi lämnar Skarpnäcks kyrka har 
kvällsmörkret hunnit lägga sig över 
söderförorten. Asfalten blänker svart i 
det tillfälliga höstregnet. Minnet av den 
härliga stämningen fungerar dock som 
en själslig regnrock. Aldrig tidigare har 
väl en sal fylld med lianer, romerska 
ringar och basketkorgar lyckats förmedla 
en sådan känsla av glädje. l

TEXT: STINA JOHANSSON
info@faktapress.se

FOTO: LINNEA BENGTSSON
info@faktapress.se

Susanne, Daniela, Sara, Malin, Kajsa och Anna.

Sov tryggt och säkert

KayserBettens sängar är konstruerade för barn, 
ungdomar och vuxna. Trygga och säkra sängar
 anpassade efter individens behov.  Välj bland 

flera modeller på www.maydayaid.se.

MAYDAY AID AB • Arendalsvägen 35, 434 39 Kungsbacka 
Tel: 0300 - 56 97 00 • Fax: 0300 - 56 97 01 • info@maydayaid.se • www.maydayaid.se

Lotte

Olaf

Ida

Vi har kunskapen och förståelsen men framförallt 
har vi en härlig gemenskap och roligt tillsammans.

Ett icke vinstorienterat Kooperativ
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Hos oss är du inte en marknadsandel, du är en individ!
Vi finns här för dig så tveka inte att höra av dig!

www.handihand.se 
e-mail: info@handihand.se     tel: 0430-210 32   
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NPF
NEUROPSYKIATRISKA 

FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR

Lösningar står i fokus för Riksförbundet Attentions arbete.  
Det handlar om jordnära frågor: att få skolan, boendet, vardagen  

att fungera. Nu rycker man ut till föräldrarnas försvar med  
nya projektet ”Egen styrka”.

Försvarar föräldrarna. Ann-Kristin Sandberg (nedan) och Cecilia Brusewitz (ovan) hoppas att nya projektet ”Egen styrka” ska vara ett stöd. 
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NPF-forum 
2014

Få det att fungera –  
stöd och strategier för 
personer med NPF. Det 
är temat för NPF-forum 
2014. Professionella och 
projektledare föreläser 
om olika pusselbitar 
som är värdefulla för att 
få vardagen att fungera. 
NPF-forum äger rum 
den 15–16 maj 2014 på 
Kistamässan i norra 
Stockholm.

www.attention-riks.se

FLER HÖJDPUNKTER 
PÅ NPF-FORUM
n Vänta inte – tidiga 
insatser lönar sig.  
Ing-Marie Wieselgren från 
SKL föreläser.

n Psykisk förbandslåda. 
Rickard Bracken och 
Selenen Cortez föreläser 
om hur man kan få ett 
friskare arbetsliv.

n Teknikstöd i skolan 
presenteras av Erika 
Dahlin, Hjälpmedels- 
institutet, och Ingvar 
Nilsson.

n ”Nytorpsmodellen” är 
en mobil skolenhet i Sa- 
lem söder om Stockholm 
som har lyckats fånga upp 
elever som hoppat av 
skolan och blivit ”hemma-
sittare”. Steve Berggren, 
forskare inom KIND på 
Karolinska institutet, kom- 
mer att berätta om erfaren- 
heterna på NPF-forum.

– Det är ett projekt 
som vi är förtjusta i, säger 
Ann-Kristin Sandberg.

Många försöker klara 
allt, får väldigt lite 
hjälp och blir till sist 

utbrända. Samtidigt som om - 
givningen inte förstår eller till 
och med ifrågasätter, säger 
projektledaren Cecilia 
Brusewitz.

”Guud, vad du curlar!” eller  
”Har du prövat att sätta 
gränser?” kan föräldrar till 
barn med NPF, neuropsykia-
triska funktionsnedsättning-
ar, få höra.

Unga vuxna kan uppleva 
att de inte alls har något stort 
behov av hjälp – medan 
föräldrarna går på knäna.

Att öka kunskapen om den 
utsatta föräldrarollen är en 
viktig del av projektet Egen 
styrka.

Mycket av den kunskap som 
Attention sprider bygger på 
de egna medlemmarnas 
erfarenheter, berättar Ann-
Kristin Sandberg och Cecilia 
Brusewitz.

– Experter kan ha mer 
kunskap om medicin, kogni- 

tion och liknande men 
många andra frågor är för- 
äldrar allra bäst på. Det 
handlar om att ta vara på 
erfarenheter och lära av det 
som fungerar bra, säger 
Ann-Kristin.

Att hitta lösningar som får 
vardagen att fungera har 

alltid varit en röd tråd för 
Attention, men det är nu 
tydligare formulerat. Och 
förbundet har fått fram 
mängder av material som 
vägleder.

– Vi har samlat ihop mycket 
kunskap, säger Ann-Kristin.

När hon själv började 
arbeta som projektledare för 
Attention år 2001 var förbun- 
det nystartat och det fanns 
nästan inga guider eller 
faktablad.

– Det tar tid att starta upp, 
men när man väl har lyckats 
samla material i en bok har 
man kommit långt, säger 
Ann–Kristin som varit 
förbundets ordförande sedan 
2004.

Boken ”Det finns alltid ett 
sätt” är ett exempel. Den 
fungerar som en guide för 
unga vuxna med ADHD som 
behöver tips och råd för att 
klara relationer, fritid etc.

– Det är viktigt att ha en 
strategi och ett sätt att tänka 
kring sin situation. Det kan 
behövas anpassningar eller 
hjälpmedel men det kan också 
handla om att ha ”tanke-
spår”, säger Ann-Kristin.

Lösningar och medlemmar-
nas erfarenheter står i fokus 
även på nästa års stora 
arrangemang NPF–forum 
som Attention anordnar på 
Kistamässan 15–16 maj 2014.

Där presenteras projektet 
”Egen styrka”.

Det är främst föräldrar till 
unga med högfungerande 
autismspektrumtillstånd som 

Det är lätt att för-
tvivla, men det går 

också att  hitta 
saker och RUTINER 

SOM FÖRENKLAR.

De rycker ut till 
            föräldrars
försvar

Lösningar står i fokus för Riksförbundet Attentions arbete.  
Det handlar om jordnära frågor: att få skolan, boendet, vardagen  

att fungera. Nu rycker man ut till föräldrarnas försvar med  
nya projektet ”Egen styrka”.
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står i fokus för projektet.
Just nu kartläggs hur 

stödet till föräldrarna ser ut. 
En enkät är på väg ut till för- 
äldrar för att inventera vad 
som fungerar bra och dåligt.

– Vi hoppas få kunskap om 
vilka erfarenheter av stöd 
som föräldrarna har, även 
stöd från anhöriga och 
vänner. Hur har de sociala 
kontakterna påverkats av att 
man har ett barn med 
neuropsykiatrisk funktions-
nedsättning? Men vi vill 
också veta hur föräldrarna 
själva mår, säger Cecilia.

Föräldrarna glöms ofta bort 
när unga har problem – och 
risken för utbrändhet är stor. 
Därför är det viktigt att lyfta 
fram ”frisk-faktorerna” innan 
det är för sent.

– Det är lätt att förtvivla, 
men det går också att  hitta 
saker och rutiner som 
förenklar, betonar Cecilia. 
Hur stora svårigheter man än 
möts av så är det inte natt-

svart. Det gäller att stärka 
upp det som är bra. Många 
unga har en ojämn profil och 
det finns ofta styrkor som 
kan kompensera.

Stöd till föräldrar behövs 
– men det går aldrig att 
komma ifrån att föräldrar 
också måste hämta kraft ur 
sig själva.

– Inget kan ersätta dina 
egna krafter. Om man kör helt 
slut på sig finns det ingen som 
kan ta över, säger Cecilia.

De anhörigenkäter som 

Attention tidigare har 
genomfört har resulterat i 
alarmerande rapporter.

– Vår senaste enkät 2012 
visade att föräldrar nästan 
alltid känner sig bekymrade, 
säger Ann-Kristin.

Föräldrar behöver ha en 
egen röst, betonar Ann-Kristin.

– Din bild som förälder ska 
inte behöva verifieras av 
barnet. Ofta upplever unga 
vuxna att de inte alls har 
något stort behov av hjälp 
– medan föräldrarna anser 
att de måste rycka in hela 
tiden.

Cecilia hoppas att Egen 
styrka-projektet även ska kun- 
na definiera föräldrarollen.

– Hur mycket ansvar ska 
man behöva ta? Ska man vara 
psykolog, sjukgymnast, advo- 
kat, pedagog till sitt barn? 
Många försöker göra allt, för 
det finns ingen annan. Vi 
behöver komma fram till var 
man ska sätta gränsen.

Det kan vara mycket svårt 

Ofta upplever unga 
vuxna att de inte 

alls har något stort 
behov av hjälp – 

medan FÖRÄLDRARNA 
ANSER ATT DE MÅSTE 
RYCKA IN HELA TIDEN.

Cecilia Brusewitz drar igång en ny kartläggning av vilket stöd föräldrar får. Även stödet från anhöriga och 
vänner ska undersökas.Fler projekt

Attention driver flera 
projekt som djupdyker i 
angelägna frågor.

n Unga vuxna är ett projekt 
som redan har haft stor be- 
tydelse för att ta fram strate- 
gier för vardagen. Här har 
man lagt stort fokus på hur 
unga vuxna själva vill ha det. 
Projektledaren Malena 
Ranch kommer att föreläsa 
om projektet på NPF-forum.

n Vägar till jobb riktar sig till 
arbetsgivare och lyfter fram 
fördelarna med att anställa 
personer som har neuro-
psykiatriska funktionsned-
sättningar. Projektledaren 
Ingela Halvarsson kommer 
att berätta om detta på 
NPF-forum.

n Kriminalitet och ADHD är 
ett projekt som handlar om 
bemötande och stöd vid 
frigivning. Olle Hård och 
Johan Bysell presenterar 
detta på NPF-forum.
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att få förståelse för hur utsatt 
rollen som förälder till ett 
barn med NPF är.

 – Vi är så individoriente-
rade i Sverige, medan många 
andra länder är mer familje-
orienterade. Här ställer vi inte 
så många frågor om hur för- 
äldrarna eller partnern mår.

Cecilia tycker också att det 
är för lite dialog mellan 
föräldrar och professionella, 
exempelvis skolpersonal.

– Vi vill öka medvetenhe-
ten om att föräldrarna är en 
resurs även för skolan. Man 
kommer längre genom att 
ärligt och öppet lyssna på 
varandra.

Skolan spelar stor roll för att 
få vardagen att fungera.

– För vår grupp är inlär-
ningsavvikelser den primära 
funktionsnedsättningen och 
det påverkar alla områden. 
Om man sitter i rullstol eller 
har diabetes får man ofta ett 
bättre bemötande och man 
behöver inte ”slå sig in” i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi behöver dig för att öka kunskapen om funktionshinder! 
Vi genomför en forskningsstudie där vi jämför enäggs -

tvillingpar, av vilka minst en tvilling har, eller misstänks ha, 
autismspektrumtillstånd, ADHD etc. Ersättning utgår  
för deltagande (2000 kr/tvilling) och omkostnader. 

Intresserade vänligen kontakta: Tel 070-755 9680, 070-775 1426, 
E-post kerstin.andersson.2@ki.se alt info@kind.ki.se  

http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=43097&a=156915&l=sv

Är du tvilling eller förälder till tvillingar?

KIND FK1302 redigerat.indd   1 2013-02-06   16:13VILL DU 
VETA 
MER?

På foraldra-
kraft.se finns 
1000-tals 
artiklar om 
skola, vård, 
omsorg och 
mycket annat 
som rör 
funktionsned-
sättningar.

Som prenu-
merant har  
du även till- 
gång till alla 
äldre utgåvor  
i digital form!

TEXT: Valter Bengtsson
info@faktapress.se

FOTO: LINNEA BENGTSSON
info@faktapress.se

Studiecirklar
Även när det gäller  
studiecirklar har riksför-
bundet fått upp farten. 
Det handlar ofta om 
empowerment, att förstå 
hur man stärker sig själv.

– Vi har äntligen kunnat 
starta flera  studiecirklar. De 
berör frågor kring ekonomi, 
anhörigfrågor, att vara tjej 
och ung vuxen, säger 
Ann-Kristin Sandberg.

Dessutom erbjuder 
Attention studiecirkeln ”Din 
egen berättelse” som tagits 
fram av nätverket NSPH. 
Den satsningen rymmer 
många intressanta delar.

– Vår lokalförening i 
Luleå anordnar studiecirklar 
med intagna på Luleåan-
stal ten. Vi är glada att 
anstaltsledningen har vågat 
tro på projektet med 
studiecirkeln, säger 
Ann-Kristin.

På gång är även ett 
projekt kallat ”Ung i 
fängelse”.

systemet för att få stöd, säger 
Ann-Kristin.

Attention missunnar inte 
andra grupper det stöd de kan 
få men anser att de egna 
grupperna ska fångas upp 
med samma självklarhet av 
de aktörer inom kommun 
och landsting som arbetar mot 
gruppen funktionsnedsatta.

Även om det handlar om 
dolda funktionsnedsättning-

ar så går det inte att blunda 
för de allvarliga och väl så 
synliga konsekvenser som 
blir om man underlåter att 
sätta in tidiga insatser, beto- 
nar man inom Attention. l
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Personlig assistans som det var tänkt från början.

Nu även i Stockholm.
LYSTRA personlig assistans skapar kvalitet genom att respektera varandra och 
varandras värderingar. Nu har vi även etablerat oss i Stockholm. 

Som kund hos LYSTRA är det viktigt att vår grundsyn på assistansen överens-
stämmer för att vår personal ska kunna göra ett bra jobb hos våra kunder.
Lika viktigt är att vi gemensamt ser LSS-reformen som något vi vill bevara och 
att tillsammans göra som det var tänkt från början, ett bra liv för alla.
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Hur skapar man en skola där alla barn kan 
utvecklas och bli självständiga? Föräldrar, 
skolpersonal och experter bjuder på 
värdefulla tips och råd.

Rättsombudet Willy Engebrethsen är starkt 
kritisk till hur LSS-lagen tillämpas. När 
kommunen nekar till stöd på grund av 
besparingar riskeras rättsäkerheten. 

Vårdbidraget ska täcka upp för förlorad 
arbetsinkomst och extra kostnader. Men 
funkar det i praktiken? 

TEMA nr.6

Skola 54–73

Juridik 46–53

Ekonomi 32–45

www.lystrapersonligassistans.se

Personlig assistans som det var tänkt från början.
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LYSTRA personlig assistans skapar kvalitet genom att respektera varandra och 
varandras värderingar. Nu har vi även etablerat oss i Stockholm. 

Som kund hos LYSTRA är det viktigt att vår grundsyn på assistansen överens-
stämmer för att vår personal ska kunna göra ett bra jobb hos våra kunder.
Lika viktigt är att vi gemensamt ser LSS-reformen som något vi vill bevara och 
att tillsammans göra som det var tänkt från början, ett bra liv för alla.
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Det känslomässiga vinner över det rent ekonomiska för 
Kristina Leksell och många andra föräldrar som har barn 
med funktionsnedsättningar.

Kristina Leksell handlar 
sällan något till sig själv, 
bara det absolut nödvän-
digaste. Och eftersom 
merparten av hennes 

fritid används till merarbetet kring 
Aurora, har hon heller inte möjlighet 
att göra av med pengar i så stor 
utsträckning. 

Och det är ju tur. För även om 
familjen tycker att de har en hyfsad 
ekonomi så handlar det i första hand 
om att de inte gör av med pengar på 
sådant som andra barnfamiljer gör. De 
anpassar munnen efter matsäcken.

Aurora Leksell, 6 år, har den ovanliga 
diagnosen Incontinentia pigmenti, 
som bland annat medför en grav 
cp-skada och svår epilepsi. Kristina 
kände tidigt att Auroras stora omvård-
nadsbehov inte var förenligt med ett 
”vanligt” arbete. Innan Aurora föddes 
jobbade hon heltid, men eftersom hon 
ständigt behöver vara beredd på att 
hämta Aurora från förskolan, samt har 
en hel del administra-
tivt merarbete, har 
hon lagt sin ekonom-
utbildning åt sidan 
och är idag personlig 
assistent åt Aurora på 
kvällar, helger och 
nätter. 

En stor del av tiden 
Aurora är på försko-
lan ägnar hon dock åt det administrati-
va arbetet kring Auroras funktions-

nedsättning, som hon uppskattar 
motsvarar upp emot en fjärdedels 
tjänst, ofta mer. 

För detta merarbete, samt de mer - 
kostnader familjen 
har, är Kristina sedan 
flera år tillbaka 
beviljad vård bidrag. 
Försäkringskassan 
har ändrat bidragets 
storlek fyra gånger 
trots att varken 
merarbetet eller 
merkostnaderna 

förändrats, och idag får hon ut cirka 
1 800 kronor i månaden efter skatt. 

Tillsammans med assistentlönen 
motsvarar det inte vad hon skulle 
kunna tjäna som civilekonom. Men 
hon säger att det är självvalt.

– En mycket stor del av vår tid och 
våra ekonomiska resurser går till 
Aurora och hennes behov. Jag har valt 
att jobba med Aurora och ta den 
ekonomiska smäll det innebär. Det 
känslomässiga vinner över det rent 
ekonomiska.

Att personlig assistans och vårdbi-
drag inte kan beviljas samtidigt har 
Kristina fått höra från både jurister 
och handläggare, men hon känner till 
familjer som efter en lång kamp ändå 

”Vi anpassar
munnen efter matsäcken”
Många föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan inte arbeta i 
samma utsträckning som andra. Vårdbidraget ska täcka upp för förlorad 
arbetsinkomst samt ersätta extra kostnader. Men funkar det i praktiken? 
Inte om du frågar Kristina Leksell, mamma till Aurora, 6 år.

Jag har valt att 
jobba med 
Aurora, OCH TA 
DEN EKONOMISKA 
SMÄLL DET INNEBÄR.

Aurora har den ovanliga 
diagnosen Incontinentia 
pigmenti.

AURORAS MAMMA VÄNDER PÅ KRONORNA
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”Vi anpassar
munnen efter matsäcken”

Efter flera avslag får 
Kristina nu ut cirka 1800 
kronor i månaden i 
vårdbidrag. Detta ska 
täcka inkomstbortfall 
samt det merarbete och 
de merkostnader 
Auroras funktionsned-
sättning medför.

SÅ FUNKAR VÅRDBIDRAGET ”FÖRSÖK BEHÅLLA JOBBET!” 10 APPAR SOM UNDERLÄTTAR
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lyckats få både och. Hon tror att det 
handlar om att det merarbete familjen 
har samman - 
blandas dels med vanligt föräldraansvar 
och dels med vad en personlig assistent 
ska utföra.

– Assistenterna vare sig kan eller ska 
självständigt boka läkarbesök, ha 
telefonkontakt med 
läkare angående 
medicinförändringar, 
med sköterskor angåen-
de anfallsförändringar 
eller åka ensamma med 
Aurora på de otaliga 
läkar- och habiliterings-
besöken. Det kan bara 
jag som förälder göra. 
En assistent kan inte heller diskutera 
hjälpmedel med habiliteringen, prova 
ut hjälpmedel eller ta hand om allt det 
andra administrativa arbetet. Det ingår 
heller inte i vanligt föräldraansvar 
tycker jag. 

När det gäller merkostnader är 
för  virringen ännu större. För att över 
huvud taget få ersättning för merkost-

nader krävs att man kommer över 
8 000 kronor per år, och därefter 
inträder olika utbetalningsnivåer. Att 
komma på vad som är en merkostnad, 
och motivera varför, är inte heller helt 
enkelt.

Familjen har därför hamnat mitt 
emellan två utbetalningsnivåer och får 

därför ett flera tusen 
lägre belopp än de 
faktiska kostnaderna. 

– Man ledsnar, lackar 
ur, skiter i det, orkar 
inte käfta ”in absur-
dum”. Varken Försäk-
ringskassan, kommu-
nen eller landstinget ser 
helhetsperspektivet. De 

tittar bara på en liten isolerad del.  Vi 
som föräldrar känner att det uppfattas 
som om vi försöker snylta dem på 
pengar, att vi försöker mygla åt oss en 
extra slant. Hon känner sig förnedrad. 

– De frågar om man har sökt 
stiftelser och fonder. Vi ska be om och 
tigga pengar från annat håll, fast det är 
en solklar merkostnad i ordets bokstav-
liga bemärkelse. Man är inställd på strid 

och det är tärande. Ingen skulle bli 
gladare än jag om vi slapp allt detta, om 
Aurora kunde få vara frisk. Jag tycker 
inte om att vara förbannad, men vilken 
förälder skulle inte strida för sitt barns 
välmående? För ett så bra liv som 
möjligt?

Hon beskriver dock att det senaste 
mötet med Försäkringskassan var en 
mycket positiv och oväntad upplevelse, 
även om hon ”svettades” veckorna 
innan. 

– Vår nya handläggare på Försäk-
ringskassan visade sig vara sjuksköter-
ska och hade jobbat inom neuropediat-
rik. Hon bad också om ursäkt för att 
hon be hövde ställa vissa frågor, så jag 
slapp bli upprörd. 

Att bli bemött på ett mänskligt och 
empatiskt sätt gör stor skillnad, tycker 
Kristina. 

– Det är oftast handläggarna som får 
ta föräldrarnas frustration, men det är 
beslutsfattarna, politikerna, vi borde 
konfrontera. Det borde vara självklart 
att det i handläggarnas vidareutbild-
ning ingår att lyssna på och prata med 
för äldrar för att få en inblick i vår 
verklighet.     

Familjen försakar flera saker som 
andra barnfamiljer tar för självklara, 
till exempel att åka utomlands på 
semester. Storasyster Lovisa, 11 år, får 
inte heller göra sådant som hennes 
jämnåriga gör i samma utsträckning. 

– Vi anpassar munnen efter matsäck-
en och vänder på kronorna. Vi gör en 
prioriteringslista, och man skär ner på 
saker till sig själv.

På kvällen, när barnen har somnat, 
går Kristina ibland in på olika nätbuti-
ker. 

– Jag fyller glatt varukorgen, men 
sen tänker jag ”Behöver jag verkligen 
det här?” och avbryter köpet. Egna 
behov får stå tillbaka.

Man är inställd  
på strid och det  
är tärande. Ingen 
skulle BLI GLADARE 
ÄN JAG OM VI SLAPP.

TEXT OCH FOTO: Anna Pella
info@faktapress.se

KRISTINAS VÅRDBIDRAG ÖVER TID

2007

2008

2009

2010

AUGUSTI. 
Fick ¼ vårdbidrag.

FEBRUARI. Fick ½ vårdbidrag 
varav merkostnader 18% 
(dessutom retroaktivt).

OKTOBER. Drar in vårdbidra-
get helt med motivering att 
Aurora får assistans. Familjen 
söker om bara merkostnader.

JULI. Fick 1/1 vårdbidrag  
varav merkostnader 18% 
(dessutom retroaktivt).

JANUARI OCH TILLS VIDARE. 
Kristina beviljas ¼ vårdbidrag 
med 18% merkostnader (vilket 
motsvarar 668 kronor/månad). 
Totalt 2318 kronor/månad.

FEBRUARI. 
Avslag på ansö-
kan då merkost-
naderna inte 
uppgår till 36%.

SOMMAR. 
Ny ansökan  
om merkost-
nadsvård- 
bidrag.

SEPTEMBER. 
Avslag igen.

Kristinas dröm är att ha råd 
att åka på semester till 
Florida och New York med 
äldsta dottern Lovisa.
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NÅGRA MERKOSTNADER
SOM BEVILJATS
Högkostnadskort  
mediciner 1 800 kr

Sjukresor 1 400 kr

Hälso- och  
sjukvårdsbesök  900 kr

Parkeringsavgifter  
i samband med  
sjukhusbesök  1 100 kr

Träningsredskap/ 
fritidshjälpmelel  300 kr  
(en pulka kostar 3 000 kr)

Elkostnad värmefläkt  
vid massage  300 kr

Extra matmixer  167 kr

Ät- och munstimu- 
lerande hjälpmedel  775 kr

Sjukresor med egen bil  413 kr

Arbetspall  83 kr

Prenumeration  
Föräldrakraft  395 kr

Extra tvätt  343 kr

KRISTINAS SPARTIPS

n  Storhandla mat. Handla i 
anslutning till andra 
aktiviteter så att det inte blir 
en extra transportkostnad.

n  Gör själv. Baka till exempel 
egen pizza istället för att 
köpa färdig. Gör egen saft 
med mera och utnyttja det 
du har på tomten (om du bor 
i villa). 

n  Återanvänd. Köp kläder på  
second-hand eller ta emot 
från bekanta med äldre 
barn.

n  Erbjudanden. Utnyttja 
”kupong-erbjudanden” för 
sådant som du ändå 
behöver.

n  Loppis. Var med på en och 
annan loppis både för att bli 
av med sådant man inte 
längre använder men även 
för att få in en extra slant 
(det är dessutom en ganska 
spännande aktivitet!)

n  Omprioritera. Det vill säga 
välj bort vissa saker. Skriv 
ned vad som är viktigast och 
sedan i fallande ordning. 

KRISTINAS MERARBETE
Boka och genomföra vårdbesök, provtagningar och undersökningar

Förnya recept, beställa mediciner, hämta mediciner

Beställa förbrukningsartiklar (blöjor med mera)

Hämtning, lämning, underhåll och rengöring av hjälpmedel

Diverse besök på habiliteringen (sjukgymnast, arbetsterapeut, 
logoped med flera) samt ta emot besök från habiliteringen hemma

Ansökan och omprövning av insatser från kommunen (parkerings-
tillstånd, bostadsanpassning med mera)

Ansökan och omprövning av insatser från försäkringskassa 
(assistans, vårdbidrag, bilstöd med mera)

Ansökan och omprövning av färdtjänst

Extra underhåll i hemmet (städning, tvätt, packa upp och lämna 
förpackningar till återvinning)

Löpande informera assistenter, förskolepersonal, vårdpersonal, 
habilitering, kommun och försäkringskassa om alla förändringar

Formulera brev, ansökningar, kontrollera fakta i form av tidigare 
brev, intyg, journalanteckningar med mera. Läsa in sig på medici-
ner, diagnoser, ingrepp, behandlingar, aktiviteter, hjälpmedel.

Anpassa bil. Mycket tid går åt till att välja rätt bil och därefter hur 
anpassningen ska göras, dialog och resor till anpassningsföretag.

Anpassa bostad i flera omgångar. Otroligt mycket löpande 
kontakter under själva arbetet. Varje gång krävs det att vi flyttar 
omkring möbler, passar tider, ser till att Aurora kan vara på annan 
plats på grund av ljudnivån och damm, smuts med mera. 

Planering inför semestrar, packning av all utrustning, uppdatering 
av listor (utdrag ur journal, packlista med mera).

Följa med på aktiviteter. Trots att en assistent arbetar så åker alltid 
en av oss med på olika fritidsaktiviteter

EXEMPEL PÅ AVSLAG
n  Handdesinfektion
n  Ytdesinfektion att torka  

av leksaker
n  Bilbarnstol som ger extra stöd
n  Massageolja
n  Bubbelbad
n  Vinterskor för fotortoser
n  Videoövervakningskamera
n  Specialkläder
n  Madrass till specialsäng

Vi som föräldrar 
känner att det  
uppfattas som  
ATT VI FÖRSÖKER  
SNYLTA DEM PÅ  
PENGAR.

Livets möjligheter
- för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga och omgivning

Nationell konferens 
10-11 mars 2014

Anmäl dig senast  
21 januari 2014

Information, program och anmälan finns på 
www.anhoriga.se/flerfunktionsnedsattning
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Så funkar det
VÅRDBIDRAGET:

– vårdbidrag och merkostnader kan ge 25 olika utfall

VISSTE DU ATT…

OM DU HAR ENBART MERKOSTNADER…

AKTUELLA BELOPP 2013 FÖRE SKATT:
Helt vårdbidrag*  9 271 kr/mån  111 250 kr/år
Tre fjärdedels vårdbidrag  6 953 kr/mån  83 438 kr/år
Halvt vårdbidrag  4 635 kr/mån  55 625 kr/år
En fjärdedels vårdbidrag  2 318 kr/mån  27 812 kr/år

*Helt vårdbidrag är 250 procent av prisbasbeloppet.

SÅ HÄR MYCKET KAN DU FÅ…
n Du kan få ett helt, tre fjärdedels, ett 
halvt eller en fjärdedels vårdbidrag. 

n Du kan få vårdbidrag från att barnet är 
nyfött till och med juni månad det år hen 
fyller 19 år. Hur mycket du får i vårdbidrag 
varierar beroende hur stora behov barnet 
har när det gäller vård och tillsyn, 
merarbete och merkostnader. 
Vårdbidraget räknas ut i procent i 
förhållande till det så kallade prisbasbe-
loppet som fastställs av regeringen varje 
år. År 2013 är prisbasbeloppet 44 500 kr. 
Vårdbidraget är skattepliktigt och 
pensionsgrundande. Om du också har 
merkostnader kan du få en del av 
vårdbidraget skattefritt.

38
 9
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16 000

69 %
n Du kan också få vårdbidrag för enbart merkostnader, vilket då är 
skattefritt. Här gäller att merkostnadsersättningen kan betalas ut med 36 
eller 62,5 procent av prisbasbeloppet. År 2013 ger det de här beloppen:

Merkostnader 0–16 019 kr 0 kr/mån 0kr/år
Merkostnader 16 020–27 812 kr 1 335 kr/mån 16 020 kr/år
Merkostnader för 27 813 kr eller mer 2 318 kr/mån 27 813 kr/år

1

2
3

Du som förälder kan få vårdbidrag som kompensation för inkomstbortfall, 
merarbete och merkostnader. Men bedömningen varierar mellan olika  
handläggare och det är svårt att få grepp om vad som verkligen gäller. Här 
försöker vi göra det så tydligt som möjligt.
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Så funkar det MEN DU KAN FÅ MER…
n I vissa fall kan ett barns behov av särskild tillsyn och vård vara så stort att 
det ger rätt till både ett helt vårdbidrag OCH skattefri ersättning för mer - 
kostnader. Om merkostnaderna är minst 18 procent av prisbasbeloppet 
ska merkostnadsersättningen då betalas ut utöver det hela vårdbidraget. 

Aktuella belopp 2013 före skatt:
Helt vårdbidrag + 18% merkostnader 9 939 kr/mån  119 260 kr/år
Helt vårdbidrag + 36% merkostnader  10 606 kr/mån 127 270 kr/år
Helt vårdbidrag + 53% merkostnader 11 236 kr/mån 134 835 kr/år
Helt vårdbidrag + 69% merkostnader 11 830 kr/mån 141 955 kr/år

  

OM MERKOSTNADER INGÅR I VÅRDBIDRAGET  
SÅ ÄR DEN DELEN SKATTEFRI… 

n Merkostnadsersättningen kan betalas ut med 18, 36, 53 eller 69 procent av 
prisbasbeloppet, och du får det belopp som ligger närmast under dina beviljade 
merkostnader. 

År 2013 ger det de här skattefria beloppen (som dras av från vårdbidraget):
Merkostnader 0–8009 kr 0 kr/mån 0 kr/år
Merkostnader 8 010–16 019kr 668 kr/mån 8 010 kr/år
Merkostnader 16 020–23 584 kr 1 335 kr/mån  16 020 kr/år
Merkostnader 23 585–30 704 kr 1 965 kr/mån  23 585 kr/år
Merkostnader för 30 705 kr eller mer 2 559 kr/mån  30 705 kr/år

85 000

58 400

108 600 

38
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I vissa fall kan ett barns behov av 
särskild tillsyn och vård vara så 
stort att det ger rätt till både ett 
helt vårdbidrag OCH SKATTEFRI 
ERSÄTTNING FÖR MER KOSTNADER. 

4

5

Föräldrakrafts uträkning ovan är gjord med 
avdrag för 30% skatt på de skattepliktiga 
delarna och avrundad till närmaste hundratal, 
baserad på 2013 års prisbasbelopp. 

HUR MYCKET FÅR DU 
I PLÅNBOKEN I ÅR? 
Får du 16 000 eller 108 000 kr i vårdbidrag i 
år? Eller inget alls? Vi har räknat ut vad 
Försäkringskassans olika procentsatser 
egentligen innebär. Och resultatet ger inte 
mindre än 25 olika utfall i plånboken.

 1. 16 000 kr    Merkostnadsvårdbidrag 36%

 2. 19 500 kr 1/4 vårdbidrag

 3.  21 900 kr  1/4 vårdbidrag ink. 18%  
  merkostnads ersättning

 4.   24 300 kr  1/4 vårdbidrag ink. 36% 
 merkostnads ersättning

 5.  26 500 kr  1/4 vårdbidrag ink. 53% 
 merkostnadsersättning

 6.  27 800 kr   Merkostnadsvård bidrag 62,5%

 7.   38 900 kr  Halvt vårdbidrag

 8.   41 400 kr   Halvt vårdbidrag ink. 18% 
 merkostnads ersättning

 9.  43 700 kr   Halvt vårdbidrag ink. 36% 
 merkostnadsersättning

 10.  46 000 kr  Halvt vårdbidrag ink. 53% 
 merkostnadsersättning

 11. 48 100 kr  Halvt vårdbidrag ink. 69% 
 merkostnadsersättning

 12. 58 400 kr  3/4 vårdbidrag

 13.  60 800 kr  3/4 vårdbidrag ink. 18% 
 merkostnadsersättning

 14. 63 200 kr 3/4 vårdbidrag ink. 36% 
 merkostnadsersättning

 15. 65 500 kr  3/4 vårdbidrag ink. 53% 
 merkostnadsersättning

 16. 67 600 kr 3/4 vårdbidrag ink. 69% 
 merkostnadsersättning

 17. 77 900 kr Helt vårdbidrag

 18. 80 300 kr Helt vårdbidrag ink. 18% 
 merkostnadsersättning

 19.   82 700 kr Helt vårdbidrag ink. 36% 
 merkostnadsersättning

 20. 85 000 kr  Helt vårdbidrag ink. 53% 
 merkostnadsersättning

 21. 85 900 kr   Helt vårdbidrag plus 18 % 
 merkostnadsersättning

 22.   87 100 kr   Helt vårdbidrag ink. 69% 
 merkostnadsersättning

 23.   93 900 kr  Helt vårdbidrag plus 36% 
 merkostnadsersättning

 24.   101 500 kr Helt vårdbidrag plus 53% 
 merkostnadsersättning

 25.   108 600 kr Helt vårdbidrag plus 69% 
 merkostnadsersättning
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Källor: 

Vårdbidrag. Vägledning 2012:1
Faktablad om vårdbidrag 2013-02-25
www.forsakringskassan.se

Inspektionen för Socialförsäkringen
www.inspsf.se

DU MÅSTE SPECIFICERA I DETALJ…
n I vilken omfattning ditt barn behöver 
särskild tillsyn eller vård
n Om barnets funktionsnedsättning innebär 
något annat merarbete för dig som förälder
n Om merkostnader uppkommer på grund av 
barnets sjukdom eller funktionsnedsättning

FÖRÄLDRAANSVAR…
n Försäkringskassan jämför ditt barn med ett 
barn i samma ålder utan funktionsnedsätt
ning, där små barn förväntas kräva mer tillsyn 
än äldre.

Vid bedömningen av vårdbidragets storlek 
tar man också hänsyn till hur mycket vårdin
satsen tidsmässigt begränsar din möjlighet 
att förvärvsarbeta. 

OM DITT BARN OCKSÅ  
HAR ASSISTANS…
n Om ditt barn får personlig assistans kan 
detta påverka rätten till vårdbidrag eller 
vårdbidragets storlek. I de fall assistans
ersättningen tillgodoser barnets hela behov 
av tillsyn och omvårdnad, kan vårdbidrag 
betalas ut för mer kostnader eller merarbete 
som exempelvis kontakter med olika instanser. 

SÅ HÄR RÄKNAS  
MERKOSTNADERNA UT…
n Merkostnader är kostnader som går utöver 
det som är normalt för barn utan funktions
nedsättning i motsvarande ålder. Dessa kan 
gälla allt från fritidshjälpmedel till extra 
elförbrukning i hemmet. 

VÅRDBIDRAGET: SÅ HÄR BEDÖMER 
FÖRSÄKRINGSKASSAN DIN ANSÖKAN
Försäkringskassans anser att en förälder har rätt till minst en fjärdels vårdbidrag 
om vårdinsatserna omfattar sju timmar per vecka samt att det finns ett uttalat 
tillsynsbehov eller betydande merkostnader. För att anses som betydande bör 
merkostnaderna uppgå till minst 25 procent av prisbasbeloppet. 

Konsumentverkets beräkningar publice
ras årligen i broschyren ”Koll på pengarna”. 
Kostnadsbeloppen finns också på Konsu
mentverkets webbplats på  
www.konsumentverket.se. 

Information om kostnader för värme och 
vatten kan hämtas från Energimyndigheten 
på www.energimyndigheten.se. 

Information om kostnader kring fordon 
kan hämtas från Transportstyrelsen på  
www.transportstyrelsen.se.

FÖRSÄKRINGSKASSAN TITTAR PÅ…
n Hur du beräknat dina merkostnader och 
hur länge de förväntas kvarstå.

n Om merkostnaden verkligen är orsakad av 
barnets funktionsnedsättning.

n Om merkostnaderna är rimliga och 
motiverade.

n Om det är ”sannolikt” att du hade haft 
denna kostnad även om ditt barn inte hade 
haft en funktionsnedsättning.

n Om den tidsåtgång som du uppgivit för 
ditt merarbete är ”skälig”.

BE OM HJÄLP!
n Enligt Försäkringskassans interna 
vägledning ska barnets handläggare 
hjälpa dig som förälder med din ansökan 
om vårdbidrag ”om det behövs”. 
I vårdbidragsärenden anses det särskilt 
viktigt att handläggaren använder sin 
inlevelseförmåga och kunskap, eller 
inhämtar nödvändig kunskap inom 
området.

OCH I FRAMTIDEN DÅ?
n Inspektionen för Socialförsäkringen 
kommer i dagarna ut med en rapport om i 
vilken utsträckning vårdbidraget kompense
rar föräldrar för inkomstbortfall, då man 
konstaterat att ersättningen är förhållandevis 
låg i förhållande till en normal arbetsinkomst. 
I projektet undersöks både föräldrarnas 
individuella arbetsinkomster, hur föräldrarna 
delar arbetsutbudet mellan sig, och hushål
lets disponibla inkomst. 
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BOKTIPS!
Titel: Vårdbidrag.  
En hjälp på vägen för dig 
som ska söka vårdbidrag. 
Författare: Anna Sand- 
ström & Anna Paulsen
Utgivare: Vulkan, 2011. 
Kan beställas på  
www.vardbidrag.net

”Vi har endast merkostnads-
vårdbidrag med 2 318 kr/mån.  
Vi har inte ens sökt vanligt 
vårdbidrag för vi har fått veta av 
Försäkringskassan att det inte 
går då vår dotter har så mycket 
assistans och syftet med 
vårdbidraget redan är uppfyllt i 
och med detta. Känner att vi 
kanske blivit förda bakom ljuset, 
och visst skulle vi ha sökt i alla 
fall, men man väljer sina strider 
och det är ju inte precis få av 
dem redan…” 

Mamma till 9-årig flicka

”Jag hade helt vårdbidrag 
samtidigt som vår dotter hade 
24 timmars assistans i fem år, 
men för två år sedan bad 
Försäkringskassan mig skicka in 
en ny ansökan och efter det fick 
jag endast skattefritt merkost-
nadsvårdbidrag på 2 318 kr/mån. 

Det känns som ett slag i ansiktet, 
jag har ju ett omfattande mer - 
arbete också. Allt är enligt 
Försäkrings kassan antingen 
sjukvårdens, assistanssamord-
narens eller kommunens 
uppgift, resten är vanligt 
föräldraansvar eller ingår i 
assistansen. Jag är upprörd över 
sättet man har behandlat mitt 
ärende. Det har dragit ner mig, 
det känns som att arbetet jag är 
tvungen att göra inte värdesätts, 
samtidigt som inte någon annan 
kan utföra det och det tar en 
enorm del av min tid. Det är 
svårt nog att kämpa på hemma, 
och på jobbet, och i hela denna 
livssituation.”

Mamma till 7-årig flicka

”Vi hade helt vårdbidrag tills 
min son fick assistans dygnet 
runt. Då ville man ta bort 

vårdbidraget helt men jag tror 
det var kuratorn på habilitering-
en som sa att vi skulle ha ett 
kvarts bidrag kvar och det har vi 
nu.  Jag tror inte det innehåller 
något om merkostnader och 
förklaringen om jag minns rätt 
var att det ej gällde min son i 
hans dåvarande livssituation”

Mamma till 5-årig pojke

”Vi får endast merkostnads-
vårdbidrag med 62,5% av 
prisbasbeloppet. En stor del 
utgörs av vår anpassade bil som 
var väldigt dyr. Försäkringskas-
san har räknat av grundbidra-
get för inköpet samt 150 000 kr 
som anses vara en rimlig 
kostnad för en mellanklassbil. 
Resten kommer tillbaka som en 
avskrivning under nio års tid 
som merkostnad.”

Mamma till 8-årig pojke

NÅGRA RÖSTER FRÅN FÖRÄLDRAR TILL 
BARN MED FLERFUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR 

För bokköp, assistans utbildning 
eller affärs utveckling, besök 
www.janblomstrom.se

För bokköp, assistans utbildning 

NY 
BOK!

prolead fk1301_v01.indd   4 2012-12-12   13:54
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VARFÖR FÅR ANHÖRIGA  
SÄMRE EKONOMI?

Det svenska välfärdssystemet bygger på 
individuellt arbete och lön. Vi ska helst 
börja jobba tidigt i livet, jobba heltid, få 
lön och betala skatt. Då får vi rätt till hela 
socialförsäkringssystemet. Samhället ska 
täcka behoven av omsorg för att möjliggö-
ra arbete för den anhörige, men vi vet att 
nedskärningarna inom den offentliga 
omsorgen har medfört att den som har en 
närstående med omfattande hjälpbehov 
ibland inte kan förvärvsarbeta i lika hög 
grad som andra. 

 VILKA DRABBAS HÅRDAST?
Föräldrar till barn med funktionsned-
sättning är en av de anhöriggrupper som 
drabbas hårdast. Men det är också en 
klass- och genusfråga där vi ser att hög 
utbildning hos den anhöriga ökar 
chansen för att man fortsätter arbeta, 
troligen för att man då har flexibel 
arbetstid och lättare kan kombinera 
omsorg och arbete. Skillnaden mellan 
män och kvinnor är också tydlig, där 
kvinnor i högre grad än män slutar arbeta 
eller minskar i arbetstid. Effekten av 
anhörigvården blir därför större för 
kvinnor, som får sämre inkomst och 
därmed sämre pension. 

HUR SER DET UT I ANDRA LÄNDER?
Internationellt ser man familjen som 
minsta enhet, men i Sverige utgår allt från 
individen, på gott och ont. I andra länder 
kan det löna sig att den ena är hemma 
medan den andra arbetar, eftersom man 
sambeskattas. Den svenska modellen 
uppmuntrar till jämställdhet, vilket är en 
fördel, men problem uppstår om man har 
en familjemedlem som behöver mycket 
hjälp och samhället inte täcker behoven.

HUR SER DET UT IDAG?
I och med nedskärningarna inom den 
offentliga omsorgen ser vi ett ökat tryck 
på anhöriga, som har fördubblat sin tid 
som hjälpgivare jämfört med för 30 år 
sedan. Vi ser ett generellt ökat utnyttjan-
de av anhöriga, och vet att 100 000 har 
gått ned i arbetstid på grund av anhöri-
gomsorg. Att vårda en anhörig kan därför 
innebära en ökad risk för fattigdom. 

VARFÖR ÄR DET SÅ  
SVÅRT ATT TALA OM PENGAR?

Det är ofta känsligt att tala om pengar i 
det här sammanhanget. De flesta vill 

hjälpa sin närstående och vill göra det man 
kan. Men ibland hamnar man i den här 
situationen för att det inte finns något val. 
Anhörigvård handlar om plikt, ansvarsta-
gande, kärlek och förväntningar. Det är 
svårt att säga nej och i vissa situationer 
och relationer är det ganska omöjligt. 

VILKA ALTERNATIV FINNS OM MAN 
VILL HJÄLPA MEN ÄNDÅ ARBETA?

Det bästa är naturligtvis att man får 
tillräckligt med hjälp från samhället för 
att kunna fortsätta arbeta och kombinera 
med anhörigomsorgen. Om det ändå inte 
fungerar finns det två alternativ; att 
tillfälligt gå ner i arbetstid eller att 
tillfälligt sluta arbeta. Man bör då försöka 
få avtal med arbetsgivaren om att få 
återgå eller öka sin anställningstid när 
man kan arbeta mer. Går man ner i 
arbetstid eller slutar arbeta bör man få 
kompensation via kommunen, det kan 
vara i form av anställning som anhörig-
vårdare eller som assistent. Dessa 
ersättningar skyddar bättre när det gäller 
socialförsäkringar och pension än de 
skattefria bidrag som ibland ges. 

SÅ HUR GÖR FÖRÄLDRAR?
Som förälder tänker man kanske inte till 
en början på att ekonomin blir sämre, 

FORSKARENS  
BÄSTA RÅD:

”Se till att
behålla
  jobbet”

1 3
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Priset du får betala för att vara  anhörig är för högt, 
tycker Ann-Britt Sand, som i många år forskat på hur 
anhörigas ekonomi påverkas av att vårda en närstående. 
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Följ oss på Facebook
Titta in till oss på www.svenskpersonligassistans.se och slå 
oss sedan en signal, 08-735 86 86, för ett personligare möte.

Svensk Personlig Assistans – Ditt tryggaste val

man är glad för det lilla stöd man får. Men 
föräldrar till barn med funktions nedsätt
ning är en av de anhöriggrupper som 
drar det tyngsta lasset.

Gruppen föräldrar får ofta ordet ”för 
äldraansvar” tillbaka när de ber om hjälp. 
Många löser det med att vara personliga 
assistenter åt sina barn, för att lösa den 
ekonomiska situationen. En fjärdedel av 
alla personliga assistenter är anhöriga. 

VAD FÖRLORAR  
SAMHÄLLET PÅ DETTA?

Samhället förlorar kunskap och 
potential hos den arbetskraft som blir 
anhörigvårdare i någon form, men också 
skatteintäkter från dem som slutar arbeta 
helt. Samhället borde stödja anhöriga så 
att de kan behålla jobbet. 

VAD BORDE SAMHÄLLET GÖRA? 
Jag välkomnar anhörigvänligare 
arbetsplatser, samtidigt som jag inte tror 
att det är hela lösningen. Det måste 
finnas flera alternativ så att den anhöriga 
kan få välja vad som passar bäst. Kanske 
en lagstiftning om att ha rätt att ta 
tjänstledigt under en period, säg ett år, 
eller arbeta deltid under en period, för 
att sedan ha rättigheten att få gå tillbaka 
på heltid eller den tid man hade innan. 
Och att få en anhöriganställning som 
täcker för den förlorade tiden i arbete. 
Men det här är svår fråga och det kan bli 
en kvinnofälla. Samtidigt kan man säga 
att det är bättre att få betalt än att inte få 
betalt om man ändå får göra jobbet.

VAD SKA KOMMUNEN GÖRA?
Sedan 2009 ska kommunerna erbjuda 
anhörigstöd, men det saknas fortfarande 
kunskap om anhörigstöd och hur det ska 
integreras i de olika verksamheterna 
inom kommunerna, och det ser väldigt 

olika ut i landet. Hjälpen ska vara 
individuellt utformad och man måste 
utgå från den anhörigas situation. Är det 
att få avlösning några timmar eller några 
dygn då och då, är det att få samtalsstöd 
eller hjälp med städning? Personlig 
assistans utgår från individen men sätter 
hög press på föräldrarna, och hur det är 
att ha andra personer i hemmet hela 
tiden pratas det inte så mycket om.

VILKA ÄR DE EKONOMISKA  
KONSEKVENSERNA PÅ SIKT?

Det finns flera ekonomiska konsekven
ser. Rent faktiskt innebär minskning av 
arbetstid eller att sluta arbeta att det blir 
mindre pengar både i nutid och i framtid. 
Det innebär också att det minskar dina 
karriärmöjligheter. Vågar arbetsgivaren 
satsa på någon som har stora åtaganden 
utanför jobbet? Du kan heller inte nät  
verka i samma utsträckning, vara med i 
sociala sammanhang. Minskade karriär
möjligheter är svårt att mäta vad det 
innebär i pengar, vad det kunde ha lett 
till. Att inte förändra sin arbetstid, utan 
istället försöka få ihop tillvaron ändå, kan 
leda till stress och sjukdomar och på det 
sättet också påverka ekonomin.

VAD ÖNSKAR DU  
ATT FÖRÄLDRAR SKA GÖRA?

Jag önskar att det fanns någon som såg 
till den anhöriges bästa från början, när 
man fortfarande kanske befinner sig i 
chock, och det är lätt att man tar beslut 
som får konsekvenser för framtiden. 
Tänk om någon sa, ”vänta, säg inte upp 
dig, jobbet kan vara din räddning”. Mitt 
råd till föräldrar är att försöka behålla 
jobbet, även om du måste göra uppehåll 
en tid. Gör du uppehåll, försök få 
ekonomisk ersättning för den tiden. Men 
ekonomi är inte den enda stödfunktio
nen, det finns många fler och det behövs 
ofta hjälp för att få kunskap om detta. 
Våga tacka ja till hjälp, det är ingen skam 
att inte orka med allt.

ANN-BRITT SAND

Gör: Fil dr i sociologi och 
lektor vid Institutionen för 
socialt arbete vid Stockholms 
universitet. Forskar på informell 
omsorg och dess konsekvenser för 
bland annat ekonomi och arbetsliv. 
Sedan 2008 medverkar hon i att bygga 
upp ett nationellt kompetencentrum för 
anhörigfrågor.

Aktuellt forskningsprojekt: 
Anhörigomsorgens pris: Omsorgs
ansvar och förvärvsarbete i medelål
dern, tillsammans med Marta 
Szebehely och Petra Ulmanen och 
finansierat av Vetenskapsrådet  
2011–2013.

Avhandling: Ansvar, kärlek och 
för sörj ning. Sociologiska institutionen, 
Göteborgs universitet, 2000.
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TEXT OCH FOTO: Anna Pella
info@faktapress.se

KUNSKAPSÖVERSIKTER 
Finns att ladda ned på www.anhoriga.se:

Sand, AnnBritt (2013).  
Anhöriga och ekonomi. 
Kunskapsöversikt (kommer snart).

Sand, AnnBritt (2012).  
Etnicitet, minoritet, anhörigskap. 
Kunskapsöversikt 2012:1. 

Sand, AnnBritt (2010).  
Anhöriga som kombinerar  
förvärvs arbete och anhörigomsorg.
Kunskapsöversikt 2010:1. 
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Appar för
privatekonomi

Hejdå, långa OCR-nummer och 
krångliga budgetprogram. 
Välkommen visuell budget, 
digitala kvitton och inköpslistan 
som skannar varorna. Den nya 
tekniken gör det både enklare 
och roligare att hålla koll på 
ekonomin.

Få bättre koll på din budget och handla billigare 

Mobiler är datorer, och datorer är 
bra på att räkna. Därför är det 
tacksamt att använda dem till att 

räkna på din ekonomi. 
Men ekonomiapparna idag kan så 

mycket mer än att göra en rad uppställ-
ningar. Faktiskt kan de göra ditt liv både 
enklare och billigare. 

Hur då? undrar du nu.

Ta det här med OCR-nummer på räkning-
ar till exempel. Jag brukade sucka och 
stöna över dem i slutet av varje månad 
innan jag upptäckte appen iGiro. Appen 
skannar både summor, OCR och bankgi-
ro/plusgironummer direkt från en 
faktura. 

Med iGiro får du inte bara siffrorna rätt 
på första försöket, mobilen vet dessutom 
automatiskt vilket nummer som är 
OCR-numret och för in det direkt i rätt 
ruta på internetbanken. Att lägga in en 
räkning är lika enkelt som tryck, pip, 
klart. Snacka om vardagsnytta!

Var det fel på nya pjäxorna eller gick 
jackan sönder i första tvätten? Om du är 
en av de lyckligt ordningsamma som har 
alla viktiga kvitton i en pärm är det enkelt 
att lämna tillbaka eller byta varor med 
garanti. Om inte, har du god hjälp av 
appen Spara kvittot, som dessutom kan 
påminna om när garantitiden håller på 
att gå ut och spara garantibevis och 
manualer.

Maten är en av de största utgifterna i en 
familj. Den nya tekniken gör det möjligt 
att planera matsedeln för flera månader i 
taget och få ut inköpslistor. För oss som 
inte är fullt så ambitiösa finns tjänster 
som håller koll på butikernas extrapriser, 
till exempel Matpriskollen.se. Strunta i 
högarna med reklamblad och titta i 
mobilen innan du åker och handlar. Eller 
ännu bättre, låt appen skicka ett medde-
lande till dig när just din kvartersbutik 
har rea på fläskfilé. 

Många butikskedjor har också egna 
appar för att skapa inköpslistor, där du 
kan se var i butiken en vara finns. Det 
sparar du både tid och pengar på, tid för 
att handlandet går fortare, och pengar på 
att du går direkt till de hyllor där du ska 
handla, och på det sättet undviker en del 
impulsköp på vägen.

För den som har svårt att skriva en 
inköpslista själv kan appar som Handla! 
eller Out of Milk vara till hjälp. Båda har 
möjlighet att läsa av streckkoder. När 
något tar slut hemma skannar du bara 
streckkoden, och så hamnar varan på din 
inköpslista. 

I Handla! är gränssnittet extra enkelt 
och tydligt, med diagram som visar hur 
mycket pengar du har kvar. Kanske kan 
det vara något för barnets eller tonåring-
ens egna utgifter? Att lära sig att hålla en 
budget är betydligt roligare i mobilen än 
på andra sätt.

På tal om budget måste jag berätta om 
min nya favorit. Tink heter en ny webb-
tjänst som är utvecklad i samarbete med 
bankerna. Du skapar ett konto, ger Tink 
tillåtelse att läsa av dina konton och så 
skapar appen en sammanställning av 
hela din ekonomi. Tink håller koll på alla 
inkomster och utgifter. Poster som lön, 
barnbidrag, vårdbidrag och inköp på 
vanliga butiker hamnar automatiskt i 
olika kategorier. 

Vill du ha ännu mer koll kan du själv 
kategorisera de utgifter som Tink inte 
kunnat hitta en kategori för. Sedan visar 
appen upp hela din ekonomi i enkla och 
snygga cirkeldiagram och staplar. Vart 
går pengarna? Hur mycket har du kvar 
den här månaden? Vad lägger du egentli-
gen på kläder eller mat? Alla såna trista 

Tink är en app som Föräldrakrafts Tina Wiman ser stora fördelar med.
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frågor får du snabbt svaret på, på 
ett säkert sätt. Tink loggar nämligen 
in i din bank med en pinkod, och 
kan bara läsa din kontoinformation, 
aldrig användas för att göra några 
transaktioner. För att ändå säkra att 
dina uppgifter inte kan hamna i fel 
händer har Tink valt samma 
säkerhetslösningar som världens 
största banker och jobbar kontinu-
erligt på säkerheten. I dagsläget är 
det nog säkrare att ha Tink i 
mobilen än att ha en bankapp där. 

Ekonomiapparna blir bara bättre 
och bättre. Jag har valt ut några av 
mina favoriter och hoppas att du 
ska hitta någon du gillar. Lycka till 
med att hålla koll på ekonomin! l

BANKÄRENDEN I MOBILEN
n Apparna kan också hjälpa till 
med bankärenden. De stora 
bankerna har idag appar för både 
iOS och Android, alla med olika 
finesser. I Nordeas app kan du 
lägga in foton på personer du ska 
föra över pengar till, enklare för 
den som har jobbigt att läsa. 
Swedbank visar saldot från ett 
utvalt konto utan att du behöver 
logga in. Smidigt och snabbt för 
alla. I appen från SEB kan du  
scanna in OCR-numret direkt från 
fakturan och om du vill besöka ditt 
närmaste bankkontor kan du först 
kolla hur lång kö de har. Apparna 
blir hela tiden bättre och i 
framtiden kan vi förvänta oss att 
de också lär från varandra och 
plockar ut godbitarna.

Håll kollen!
10 appar som vi rekommenderar

TINK

ÖVERSKÅDLIGT  
OCH ENKELT
För: iOS, webversion, Androidapp på väg
Pris: Gratis
Länk: www.tink.se

n Tink är utvecklad i samarbete med 
bankerna. Logga in och ge appen tillstånd 
att hämta din kontoinformation. Dina 
insättningar och uttag kategoriseras 
automatiskt och resultatet visas som enkla 
diagram. Har du större utgifter än vanligt i 
någon kategori? Då talar Tink om det. Vill 
du veta exakt vad varje del av diagrammet 
står för? Tryck lätt på delen så visas mer 
information.

MINA UTGIFTER (MYWALLET+)

FÖLJ UTGIFTERNA 
MÅNAD FÖR MÅNAD
För: iOS, Android
Pris: ca 20 kr
Länk: www.block21.com

n Mina Utgifter, på engelska MyWallet+, 
är enkel kassabok för mobilen. Följ dina 
inkomster och utgifter genom att lägga in 
dem och se summorna. Appen är på svens-
ka och har stöd för återkommande 
inkomster och utgifter. Du kan se hur stor 
del av pengarna som använts till hushållet, 
nöjen, transporter osv i stapeldiagram, men 
det finns inget visuellt stöd för hur mycket 
pengar man har kvar.

Här är apparna som Tina Wiman har valt ut, kvalitetsgranskat  
och nu kan rekommendera till Föräldrakrafts läsare.

1

2

TEXT: Tina Wiman
info@faktapress.se
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EASY ENVELOPE BUDGET AID

LÄR DIG BUDGETERA 
PÅ ETT ENKELT SÄTT
För: iOS, Android, webversion
Pris: Gratis
Länk: www.eebacanhelp.com

n En budgetapp som bygger på att man 
lägger in summor i olika kategorier, ”kuvert”. 
Sedan för man in utgifterna och talar om 
vilken kategori de hör till. Varje kategori visar 
i en stapel hur mycket pengar som finns kvar.  
Man kan koppla appen till en webtjänst för 
att kunna få bättre överblick. Det man själv 
skriver in är på svenska, men appen är på 
engelska.

SPARLABBET

RÄKNA UT  
SPAR ANDE, RÄNTA  
OCH AVGIFTER
För: iOS
Pris: 7 kr
Länk: www.tinybird.com

n Att spara kan vara svårt. Men även en 
liten summa i månaden ger resultat på sikt. 
Sparlabbet hjälper dig att räkna på olika 
sparalternativ. Hur mycket pengar har du 
sparat om tio, femton eller trettio år? Hur 
mycket ränta har du tjänat? Vad har avgifter-
na kostat? Planera ditt sparande med enkla 
stapeldiagram.

IGIRO

SKANNA IN  
OCR-NUMRET
För: iOS
Pris: 22 kr
Länk: www.igiroapp.se

n Tappar du också bort dig mitt i OCR-
numret? Då är iGiro appen för dig. iGiro 
förvandlar din mobil till en sifferskanner, 
som fungerar ihop med din webbläsare. 
Markera OCR-fältet i banken på webbläsa-
ren, läs av OCR-numret med mobilen och 
se det magiskt klistras in. iGiro kan känna 
igen bankgiro-/postgironummer, betal-
ningssumma och OCR-nummer.

MATPRISKOLLEN

SPARA PENGAR 
PÅ MATEN
För: iOS, Android, webläsare
Pris: Gratis
Länk: www.matpriskollen.se

n Maten är en stor utgiftspost. 
Matpriskollen lägger in de flesta 
av de stora matkedjornas 
reklamblad och låter dig söka på 
olika kategorier mat och olika 
butiker i din närhet. Spara pengar 
genom att få veta när varan du 
söker är billigare, och genom att 
jämföra matpriserna innan du 
handlar. Skriv inköpslistor och 
skapa bevakningar av varor du är 
intresserad av.

3

4
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Handla  
enklare

5
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HANDLA!

GENOMTÄNKT HJÄLP 
MED ATT HANDLA 
OCH BETALA
För: iOS
Pris: 7 kr
Länk: www.mini.nu/handla

n Hjälpmedel för budget och inköpslistor. 
Scanna in varan som är slut för att lägga till 
den i inköpslistan. I affären scannar du varan 
eller trycker på den för att markera att du 
hämtat den. I kassan får du hjälp av appen  
att välja kontanter att betala med, och färdiga 
köp läggs till sin utgifter i budgetdelen.  
En genomtänkt och tydlig app.

LEMON WALLET

ALLA DINA KORT  
PÅ ETT STÄLLE
För: iOS, Android, Windows Phone
Pris: Gratis
Länk: www.lemon.com

n Lägg in bilder på dina körkort, bankkort 
och kundkort i denna lösenordsskyddade 
app, så kan du alltid visa upp dem. Appen är 
enkel och funkar bra. Alla kort som inte 
behöver dras utan bara ska visas, direkt i din 
mobil. Det finns möjlighet att lägga in 
telefonnummer för att spärra varje kort och 
annan info om kortet. Appen har en del 
betaltjänster, men grundfunktionen är gratis. 

SWISH

SKICKA OCH TA  
EMOT PENGAR
För: iOS, Android, Windows phone
Pris: Gratis
Länk: www.getswish.se

Bankerna har gått samman för att skapa 
tjänsten Swish, som passar dig som köper 
och säljer begagnat extra bra. Via din bank 
kopplar du ditt mobilnummer till ett konto. 
Sedan kan du snabbt och säkert föra över 
pengar mellan olika konton och banker via 
mobilen, utan att behöva vänta på att 
pengarna ska komma fram.

SPARA KVITTOT

SPARA KVITTOT, 
SLIPP PAPPERSHÖGEN
För: iOS, Android, Windows Phone
Pris: Gratis
Länk: www.sparakvittot.se

Spara kvittot är en app för att spara kvitton, 
garantibevis och liknande köpdokument. Du 
kan lägga in kvitton genom kameran eller 
som elektronisk fil. Appen kan påminna dig 
om när garantitider håller på att ta slut, och 
hjälper dig att på ett enkelt sätt redovisa 
kostnader. Du kan också spara skötselråd 
och produktinstruktioner.

Handla  
enklare
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foto: ELIN B HEDBERG
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 ”Avslag till varje pris.” Dold kamera avslöjar hur kommuner 
agerar för att stoppa stöd. Läs om Kalla fakta-programmet 
och kommentarer från RBU, FUB och politiker.   

Willy Engebrethsen  
i Falkenberg har 
som rättsombud  
i FUB (intresse
organisation för 

barn, unga och vuxna med utveck
lingsstörning) kunnat följa hur 
LSSlagen tillämpas i samhället. Han 
kan se att verkligheten i dag har 
kommit långt från de tankar som 
fanns när lagen stiftades. Det finns ing
en rättssäkerhet, det finns ingen som 
ställs till svars, säger han.

I LSS, lagen om stöd och service till 
vissa funktionshind rade, är ett 
centralt begrepp att ”den enskilde 
skall tillförsäkras 
goda levnadsvillkor”. 
Men vad är det, och 
hur kan den enskildes 
företrädare argumen
tera för sin sak mot 
kommunernas 
bedömare? 

Willy menar att det 
har blivit svårare, förr 
satt man och pratade 
med handläggaren 
om biståndet, nu är 
det mera som att man 
genast möter ett motstånd, en tröskel.

– De tillämpar lagen på väldigt lösa 
boliner, menar han. 

Han tar ett exempel, en kvinna i 
hemkommunen som satt och slog 

huvudet i väggen i förtvivlan över att 
man av besparingsskäl hade tagit bort 
hennes dagliga sysselsättning och 
möjligheter till aktivering i boendet. 
Lösningen blev att man köpte en 
madrass att sätta på hennes vägg… Är 
det verkligen möjligt att kommunens 
socialchef fick kännedom om det, och 
inte reagerade, frågar sig Willy. Och 
understryker samtidigt att besparing
ar aldrig får vara något skäl för att 
neka den enskilde sina lagliga rättighe
ter. 

Han medger att det inte alltid är så 
att man har rätt till det man söker, 
men man kan begära att kommunerna 

ska kunna presentera 
skäl för ett avslag på 
ett vettigt sätt. 
Föräldrar ska inte 
riskera att bli misskre
diterade och utmåla
de som olämpliga att 
företräda sin son eller 
dotter, det är en sida 
av rättssäkerheten. 

En annan är 
möjligheten för 
per sonal att göra en 
så kallad Lex Sara

anmälan för att påtala missförhållan
den:

– Men det vågar man inte göra, för 
då vet man att man riskerar att själv 
råka illa ut, så den möjligheten 

fun gerar inte heller som något rätt  
vise eller kvalitetssäkringsinstru
ment, säger Willy.

Han har varit engagerad i FUB sedan 
långt innan LSS började gälla på 
nyåret 1994. Innan dess fanns omsorgs
lagen från 1967, och han menar att 
även den lagen var väl tänkt men kom 
att tillämpas på ett sätt som inte nådde 
upp till lagstiftarnas ursprungliga 
ambitioner.

I styrelsen för FUB i Falkenberg har 
han varit med från 1981 till 2012, och 
han är numera rättsombud för läns  
förbundet FUB med hela Halland som 
arbetsfält. Ibland hjälper han också till 
med olika fall runt om i landet, inte 
minst sådana som har anknytning till 
hans specialitet, frågor om autism och 
problematiska beteenden. 

Att omsorgen i hemkommunen 
Falkenberg bit för bit lagts över på 
privata entreprenörer har inte gjort 
arbetet enklare. Förra året tog Willy 
tillsammans med FUB i Falkenberg det 
uppmärksammade initiativet till en 
namninsamling för en folkomröstning 
om nästa steg i privatiseringen. En 
folkomröstning skulle visserligen bara 
ha varit rådgivande, men ändå 

tvingar 
kommunen

Rättsombudet Willy Engebrethsen är starkt kritisk till hur 
LSS-lagen tillämpas. När kommunen nekar till stöd  

på grund av besparingar riskeras rättsäkerheten. 

Det är inte alltid så 
att man har rätt till 
det man söker, men 
man kan begära att 
kommunerna ska 
kunna PRESENTERA 
SKÄL FÖR ETT AVSLAG  
PÅ ETT VETTIGT SÄTT.

Han

att lyssna

– Det är ett jädrans glapp mellan att ses 
som kommunens störste fiende och  
”Årets unika föreningshjälte”, säger Willy 
Engebrethsen apropå utmärkelsen som 
han fick av ett försäkringsbolag 2012.

”Politiker vill sluta klocka toalettbesök”

FK_1306_s46-51_juridik_v07.indd   46 2013-11-19   18:31



2013, # 6  FÖRÄLDRAKRAFT     47

48

52

53

n Avslag till varje pris var rubriken på ett 
avsnitt av Kalla fakta som sändes i 
november i TV4. Det handlade om 
personlig assistans och andra stöd till 
personer med funktionsnedsättningar.

En reporter besökte en utbildning för 
LSS-hand läggare med dold kamera.
Utbildaren gav råd om hur handläggare 
kan argumentera för att avslå stöd till 
svårt funktionsnedsatta. Han raljerade 
över att en brukare inte behöver duscha 
med så mycket tvål, medan publiken 
skrattar.

Agerandet kommenteras av funktions-
hinderforskaren Barbro Lewin.

– Fullständigt förskräckligt. Riksdagen 
har beslutat om att vi ska ha personlig 
assistans med inriktning på självbestäm-
mande. Det är väldigt obehagligt att 
jurister kraftigt driver på i motsatt riktning, 
säger hon till Kalla fakta. l

AVSLAG TILL 
VARJE PRIS
– dold kamera avslöjar  
hur kommuner agerar  
för att stoppa stöd

rimligen en stark markering för besluts
fattarna. För att tvinga fram omröstning
en skulle det krävas att en tiondel av de 
röstberättigade skrev på. 

Det lyckades, med råge, då över 4 000 
namn samlades in. Men kommunen 
underkände listorna då merparten av 
namnen inte var försedda med alla 
siffror i personnumret och/eller datum 
för påskrift.

Kampanjen för folkomröstningen lär 
inte ha försvagat den bild av Willy som en 
bråkmakare som finns inom delar av 
kommunens förvaltningar, inte minst 
för stås på socialkontoret. Det uppvägs av 
den respons som Willy får av de män
niskor som berörs av beslut och hand
läggning. En positiv sak var det förstås 
också när han förra året av ett försäk
ringsbolag utsågs till Årets föreningshjälte.

– Det är ju ett jädrans glapp mellan det 
och att ses som kommunens störste 
fiende, noterar Willy med ett leende.

Samtidigt vill han understryka att det 
inte behöver vara avgörande för kvalitén 
vem som utför omsorgsarbetet, och att 
det inte är givet att det blir bättre för att 
det görs i samhällets regi. Men privatise
ring riskerar att tvinga fram pressade 
kostnader, och riskerar också att 
försvåra möjligheterna till tillsyn.

Under 2013 har Willy ett uppdrag av 
Länsförbundet FUB i Halland att genom
föra ett projekt om LSSlagens tillämp
ning. Det handlar bland annat om att 
följa den pågående upphandlingen av 

handikappomsorgen i Falkenbergs 
kom mun och även att följa utvecklingen i 
övriga kommuner i Halland. Kvalitets 
säkring och rättstillämpning är andra 
områden han ska följa, och i uppdraget 
ingår också att föra en dialog med 
myndigheter och förvaltningar, liksom 
med de som utför LSStjänster. 

Ett lite speciellt uppdrag är det att 
skapa en lathund med rubriken ”Att bli 
en god men besvärlig god man”, där den 
som har uppdrag som god man kan lära 
sig hantera situationer där man av 
kommun eller utförande verksamhet 
upplevs som besvärlig.

Hur kom då Willy Engebrethsen från 
början att engagera sig för barn med 
utvecklingsstörning och deras familjer? 
Jo, bakgrunden finns i hans tidiga yrkes  
liv, när han arbetade som skötare på ett 
vårdhem för barn med utvecklingsstör
ning. 

När han var helt ung, 21 år, och hans 
fru Ulla ett år äldre, öppnade de sitt hem 
för en pojke med autism, Jörgen, som 
Willy hade arbetat med på vårdhemmet 
där han var anställd. De blev unga foster  
föräldrar för den då tolvårige Jörgen, som 
Willy menar var uppenbart skadad av den 
bristfälliga vård han hade fått under sina 
första år.

– Folk var förundrade över att vi tog 
på oss det här ansvaret när vi var så 
unga... men vi visste ju inte då att det 
skulle vara i 28 år!

Nu fyller Jörgen snart 50 och har se  
dan ett antal år tillbaka boende i en egen 
lägenhet med personlig assistans. Sam  
tidigt kan han ibland, som andra utflytta
de barn, komma och hälsa på hos Willy 
och Ulla. De har också med tiden fått tre 
biologiska barn, som nu är vuxna. Willy 
berättar att de ibland fick frågan om de 
skulle ”lämna tillbaka” Jörgen när de 
egna barnen kom, men han försäkrar att 
det aldrig var aktuellt.

– Man ska nog själv ha upplevt den där 
känslan när man inte har kunnat sova på 
nätterna, menar Willy och konstaterar 
att det inte är lätt för barnfamiljer att 
hålla reda på sina rättigheter när man får 
kämpa för fullt med att överhuvudtaget 
få vardagen att gå ihop.

I sin egen barndom fick han också 
erfarenheter av att vara ett barn som var 
utlämnad åt främmande människors i 

MER OM AVSLAG TILL VARJE PRIS  
PÅ NÄSTA UPPSLAG

OM LSS
n  LSS, lagen om särskilt stöd och 

service till vissa funktionshindrade, 
trädde i kraft 1994

n  64 000 personer får stöd enligt LSS
n  Målet är att personer med omfattande 

funktionsnedsättning ska ha full 
delaktighet i samhällslivet och att 
enskilda ska ha största möjliga 
inflytande över insatserna

n  Kommunerna har ansvaret för de flesta 
LSS-insatserna

n  Vanligaste insatsen är daglig verksam-
het. Andra insatser är korttidsvistelse, 
ledsagare, kontaktperson och 
assistans.

DAVID LEGA: ”Be om ursäkt!”
FORSKARE: ”Kommuner försöker  
aktivt kringgå rättigheter.”

FN KONVENTIONEN: Regeringen får  
tuffa frågor om mänskliga rättigheter.

bästa fall goda vilja. Han hade varit på  
både barnhem och fosterhem och det 
numera beryktade Skärsbo pojkhem när 
han till sist fick livet att landa i ett 
småländskt fosterhem. Inte minst tack 
vare ett engagemang inom idrotten som 
han också har kvar än idag. l

TEXT& FOTO: Anders Lindström
info@faktapress.se

text: VALTER BENGTSSON, info@faktapress.se
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KOMMENTARER PÅ 
KALLA FAKTAS AVSLÖJANDE

David Lega är själv kommunalråd i 
Göteborg, en av de kommuner 

som anlitat Kommunlex.

David Lega anser att att konsul-
ten som spelades in med dold 
kamera av TV4:s Kalla Fakta 

måste göra avbön från sina uttalanden 
om personer med funktionsnedsätt-
ningar. Han är kritisk även till kommu-
nerna, däribland Göteborg (där han 
själv är kommunalråd) som anlitat 
konsulter från det omstridda företaget 
Kommunlex.

Är det så här det går till i kommuner-
na, att man utbildar chefer och 
handläggare i argument för avslag?

– Uppenbarligen går det till så här på 
en del håll, och det är helt fel.
Anser du att kommuner har rätt att 
agera så här, det vill säga utbilda 
handläggare i att avslå?

– Nej, kommuner ska självklart 
fortbilda sina handläggare i att fatta så 
rättvisa beslut som möjligt, eftersom 
detta handlar om komplicerade saker. 
Att öka kunskapen är något helt annat 
än det vi sett exempel på nu.
Försöker kommuner i hemlighet dra 
ned på stödet till personer med 
funktionsnedsättningar?

– Det hoppas jag verkligen inte, men 
tyvärr kan jag inte svara nej på den 
frågan, det är uppenbart att detta 
måste utredas.
Anser du, som konsulten i Kalla fakta, 
att LSS är för generöst tillämpat?  

– Jag tycker att generöst är fel ord att 
använda i detta sammanhang. Vi har 
en lag som är viktig för att alla männ-
iskor ska kunna delta i samhället. Den 
ska följas.
Hur kan det komma sig att din 
kommun Göteborg har anlitat 
Kommunlex?

– Den frågan har vi kristdemokrater 
ställt till kommunstyrelsens ordföran-
de Anneli Hulthén (S) idag och vi 
räknar med att den besvaras på nästa 
fullmäktige.
Kommer Göteborgs kommun att 
fortsätta anlita Kommunlex?

– Inte om vi Kristdemokrater får 
bestämma, men även den frågan har 
jag ställt till kommunstyrelsens 
ordförande.
Vad tycker du att Jonas Reinholdsson 
på Kommunlex bör göra efter avslö-
jandet av vad han sagt?

– Han borde be om ursäkt för sina 
uttalanden. Det är en bra början.
Vad bör de kommuner som har anlitat 
honom göra?

– Det beror nog på vad han sagt på 
de olika ”utbildningarna”, men det 
finns nog en del kommuner som borde 
fundera på vilka värderingar som ska 
styra kommunen.
Vad bör riks- och kommunpolitiker 
göra nu för att slå vakt om rättig heter 
enligt LSS?

– Regeringen är tydlig med att LSS är 
en viktig lagstiftning, som måste 
utvecklas för att fungera även i fort - 
sättningen. Kommunerna ska följa 
lagen och de domstolsbeslut som finns.
Är det lämpligt att kommuner an - 
litar konsulter för att avslå rättighe-
ter enligt LSS? Kommunen ska ju 
skydda sina medborgare och har 
skyldighet att erbjuda rättigheter, 
inte avslå och sen överklaga?

– Politiker är alltid ansvariga för 
besluten och ska följa lagar och 
domstolsbeslut och det är självklart att 
skattemedel ska användas till att 
upprätthålla service till sina medborga-
re, inte för att anlita konsulter för att fly 
undan ansvar. Så svaret är nej, det är 
inte lämpligt. l

Föräldrakraft har utan framgång sökt Jonas Reinholdsson, Kommunlex, för kommentarer.

”Be om ursäkt!”

Föräldrakraft har pratat med David Lega, Henrik Petrén och Thomas Jansson 
med  anledning av Kalla Faktas avslöjande att kommuner betalar konsulter för 
att förhindra att personer med funktionsnedsättningar får stöd enligt LSS.
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Thomas Jansson, ordförande för 
FUB, intresse organisation för 
barn, unga och vuxna med 

utvecklingsstörning, är frustrerad och 
förbaskad över avslöjandena i Kalla Fakta.

– Vi har en lag, LSS, som är antagen 
med en politisk majoritet i riksdagen, 
men som politiker och jurister gör allt för 
att motverka, säger Thomas Jansson

Han frågar sig hur mycket det kostar 
för kommunerna att hyra in konsulter för 
att utbilda handläggare och chefer att 
argumentera för avslag på stödinsatser.

– Istället för att bevilja ett LSS-stöd, 
som i många fall lönar sig även för 
kommunerna.

Kommuner hyr in jurister och andra 
konsulter för att hjälpa handläggare och 
chefer med argument för avslag. De får 
också ”goda råd” om hur kom munen kan 

vinna överklaganden i Kammarrätten om 
förvaltningsrätten ger kommunen bakläxa.

Konsulterna anlitas även av kommuner 
för att driva mål mot enskilda med funk- 
tionsnedsättning i domstol.

– Det var skrämmande att höra 
kränkande uttalanden och raljerande 
kring personerna som beskrivs, säger 
Thomas Jansson.

FUB-ordföranden ifrågasätter att de 
konsulter som kommunerna anlitar har 
kompetens att bedöma stödbehov.

– Hur mycket funktionshinderkunskap 
har denne konsult som så frankt kan 
kommentera duschande hos en person 
med autism? Det förekommer en över-
känslighet hos personer med autism som 
kan lindras med exempelvis tvål vid 
dusch, säger Thomas.

Inför dold kamera uttalade sig kommu-
nernas konsult, Jonas Reinholdsson från 
Kommunlex, arrogant om en person som 
hade begärt dubbel assistans i samband 
med dusch.

– Varför är det alltid de svaga i samhäl-
let som ska ha det sämst? Som vanligt så 
är det funktionshindrade som får betala, 
säger Thomas Jansson. l

Thomas 
Jansson, FUB, 
är upprörd över 
att kommuner 
tar konsult-
hjälp för att 
motverka LSS.

”Skrämmande, var finns medmänskligheten?”

Det är oförsvarligt att 
kommuner väljer att 
lägga resurser på 

detta istället för att ge bästa 
tänkbara stöd till de som 
behöver det.

Det säger Henrik Petrén, 
förbundsjurist på RBU, 
Riks förbundet för Rörelse-
hindrade Barn och Ung -
domar. Han tror att det kan 
bli nödvändigt med starkare 
sanktioner mot kommuner 
som missköter sig.

Är avslöjandena nya för er?
– Att det förekommit att 

kommuner anlitar jurister för 
att avslå och begränsa in - 
satser visste vi sedan tidigare, 
men inte i den utsträckning 
som programmet visar. Det 
mest avslöjande är att det 
avslöjas vilken raljant ton och 
attityd som finns när LSS-
handläggare utbildas.

– Vi har dagligen kontakt 
med medlemmar som på 
olika sätt drabbas av kommu-
ners absurda tolkningar av 
LSS och annan lagstiftning. 

Ofta ger man avslag mot 
bättre vetande och hoppas att 
den sökande inte ska orka 
överklaga. 

– Jag känner ofta att det 
finns ekonomiska inci - 
tament bakom kommunernas 
strävan att begränsa insatser. 
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bakom är det inte förvånan-
de, men däremot väldigt 
upprörande.
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– Konsekvensen av kom - 

muners agerande blir förstås 
kraftigt försämrad livskvalitet 
för både personer med funk - 
tionsnedsättning och deras 
anhöriga.
Hur kommer ni att agera nu?

– Det är oerhört bra att 
Kalla Fakta har lyft fram detta 
i ljuset. Vi kommer att fort - 
sätta driva på för att återta 
LSS till de ursprungliga 
intentionerna. Det handlar 
om en lag som togs i enighet 
för 20 år sedan, men det är 
uppenbart att tillämpningen 

på många sätt har hamnat ur 
kurs. Ytterst är det ett 
politiskt ansvar att se till att 
man följer de lagar som har 
stiftats, vi hoppas att den 
opinion som ett sådant här 
program ska par kan hjälpa 
politikerna att inse det. 

– Vi kommer därför att 
fortsätta hålla liv i debatten 
och dessutom stötta RBU:s 
distriktsföreningar att driva 
på lokalt.
Vad tycker ni att politikerna 
och andra beslutsfattare ska 
göra?

– Tillämpningen av LSS är 
ett kommunalt ansvar. Men 
högst ansvarig för att lagen 
fungerar är barn- och äldre - 
minister Maria Larsson. Det 
är svårt att ge ett enkelt 
recept på hur man ska kunna 
förändra kommunernas 
beteende, kanske behövs 
starkare sanktioner mot 
kommuner som missköter sig. 
Något måste göras för att 
bryta den hårdnande utveck-
ling som vi har sett de senaste 
åren, säger Henrik Petrén. l

”Hårdare tag mot kommuner som missköter LSS”

Henrik Petrén, RBU.

FÖLJ DEBATTEN PÅ FORALDRAKRAFT.SE

Konsekvensen  
av kommuners 
agerande blir 
förstås KRAFTIGT 
FÖRSÄMRAD  
LIVSKVALITET
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kontroller. Staten fortsätter 
spara medan kommunerna 
drabbas av en mas siv övervält-
ring av kostnader. 

Kanske blir det även stopp 
för all assistans till personer 
som är över 65 år.

Partierna säger dock nej till 
några av de mest omstridda 
försämringarna, som klockning 
av toalettbesök.

–Partierna säger dock nej till 
några av de mest omstridda 

försämringarna, som klockning 
av toalettbesök.

– Ingen vill röra grunderna i 
LSS, alla försvarar reformens 
ursprungliga intentioner. Men 
det finns ett parti som tycker att 
integritetskränkande kontroller 
är okej. Kristdemokraterna ser 
det som ”en smäll man får ta i 
jakten på fusk”.

Kristdemokraternas Magnus 
Sjödahl hävdar att detta är ett 
missförstånd.

– Vi har tagit avstånd helt 
från integritetskränkande 
kontroller som tidtagning på 
toaletten. Däremot ställer vi oss 
bakom att IVO (Inspektionen för 
vård och omsorg) och kommu-
ner kan göra hembesök. Vi vill 
försäkra oss om att assistans 
går till de personer som bäst 
behöver det, säger Magnus 
Sjödahl till Föräldrakraft.

Atelje Lilla Frans – konstnärligt arbete 
med stöd och hjälp på Gärdet

Vem kan arbeta här?
Personer med stort intresse och förmåga att 
uttrycka sig i bild, färg och form. Personer 
med lindrig till måttlig intellektuell 
funktionsnedsättning, som behöver extra 
stöd och ett lugnare tempo. 

Hur arbetar vi?
•  Uppmuntra och tillvarata individens 

speciella förmåga. Alla får en egen 
arbetsplats och individuellt anpassat 
stöd.

•  Öka kunskapen om olika tekniker, 
material och komposition.

•  Utveckla och öka bildseendet genom 
studiebesök,  då vi skissar och 
fotograferar samt lånar böcker i aktuella 
ämnen.

Nacka dagliga verksamhet – 
självständigt arbete med stöd och hjälp 
i Saltsjöbaden

Vem kan arbeta här?
Personer med lindrig till måttlig individuell 
funktionsnedsättning, som uppskattar ett 
riktigt och viktigt arbete där man är behövd 
och efterfrågad.

Hur arbetar vi?
•  Deltagarna arbetar sida vid sida med 

ordinarie personal och ingår i den 
dagliga driften av Saltsjöbadens sjukhus.

•  Individanpassat stöd för att utföra 
arbetsuppgifterna.

Stora Blå Kultur – En kreativ och 
uttrycksfull miljö i Solna

Vem kan arbeta här?
Personer med brinnande intresse och 
förmåga att uttrycka sig i musik

Hur arbetar vi?
• Kulturinriktat.

•  Utveckla deltagarnas konstnärliga 
begåvning i lokaler anpassade för  
kreativt arbete – till exempel med 
musikstudio, replokal, mediarum  
och bildateljé.

•  Målet är att skapa, producera och  
sprida musik, bild och film.

Da Capo – ett riktigt och viktigt  
arbete i Enskededalen

Vem kan arbeta här?
Personer med lindrig till måttlig individuell 
funktionsnedsättning, som uppskattar ett 
riktigt och viktigt arbete där man är behövd 
och efterfrågad.

Hur arbetar vi?
•  Deltagarna arbetar sida vid sida med 

ordinarie personal och driver ett café  
med tillhörande fritidsgård för de äldre.

•  Ligger i ”Hemmet för gamla” i 
Enskededalen.

•  Arbetsuppgifterna anpassas utifrån  
dina styrkor, förmågor och intresse.

• Individanpassat stöd.

Söker du nytt arbete inom 
dagligverksamheten?

Anna Wallentin 
mobil 0733-77 53 00 
anna.wallentin@nytida.se

Nytida är Sveriges ledande aktör när det gäller stöd till människor med medicinsk 
eller social funktionsnedsättning. På våra 250 verksamheter börjar en ny tid för våra 
kunder vars livskvalitet ytterst garanteras av 4 700 experter på stöd och omsorg. 
Tillsammans med vårt systerföretag Vardaga ingår vi i Ambea.

Vi söker dig som vill få möjlighet att utvecklas och lära dig nya arbets-
uppgifter på det sätt som passar just dig, i din egen takt. För oss är det 
viktigt att du trivs och är stolt över ditt arbete. Vi fokuserar på dina 
styrkor, förmågor och din talang. Ingen kan allt, men alla kan något!

Under  hösten 2013, har vi även startat en ny musikverk-samhet i Lund
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n Per Frykman har, som ny 
chef för Assistansanordnarna, 
kartlagt var de politiska parti - 
erna står i striden om LSS, 
lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade. 

Talespersoner för riksdags-
partierna har intervjuats under 
hösten.

Enkäten sammanställs nu 
och en rapport ska publiceras 
inför en debatt om framtidens 
assistans den 10 december i 
Stocholm. Men redan nu har 
Per Fryk man en klar bild. Han 
tror att de kommande åren blir 

fortsatt tuffa. Försäkringskas-
san fort sätter följa sin skärpta 
praxis vid omprövningar. Det 
blir fler integritetskränkande 

En raljerande och ironiserande 
attityd hör inte hemma i våra 
utbildningar, säger Roland 

Persson, ledamot av Föreningen 
Sveriges Socialchefer.

– Det finns ett stort behov av 
utbildning och stöd till handläggare, 
men i sådana sammanhang får man 
aldrig ha den attityd som visades prov 
på i Kalla fakta, säger Roland Persson.
Vilken slutsats drar du av det som 
Kalla faktas dolda kamera avslöjade?

– Man får aldrig ha en sådan 
skämtsam och raljerande ton i dessa 
sammanhang. Det måste vi ta upp med 
de utbildare som visar sådant dåligt 
omdöme. Vi måste kunna förutsätta att 
de är seriösa och har god etik.
Vad anser du om utbildarens uttalan-
de om att personer med funktions-
nedsättningar är ”en liten grupp som 
äter upp mycket pengar”?

– Det är ett olämpligt uttalande, men 
man kan inte heller bortse från att det 
finns problem med assistansreformen 
med fusk och överutnyttjande.
Det intryck man får är att den här 

typen av utbildningar går ut på att 
kommunernas handläggare ska bli 
bättre på att argumentera för avslag, 
stämmer det?

– Nej, så är det inte. Kalla fakta 
visade bara ett litet axplock från en hel 
utbildningsdag. Min egen erfarenhet är 
att utbildningarna i grunden handlar 
om att man ska fatta korrekta beslut 
och ibland innebär det avslag. De stora 
assistansbolagen har egna jurister och 
det måste vi kompetensmässigt kunna 
möta.
Hur förhindrar man då att det skapas 
en sådan attityd som visades på Kalla 
fakta?

– Om jag hade deltagit skulle jag 
direkt ha reagerat och talat om att 
attityden var olämplig.
Utbildaren som filmades av Kalla 
fakta sa att LSS tillämpas alltför 
generöst. Delar du den åsikten?

– Det kan jag inte uttala mig om. 
Däremot kan jag konstatera att kostna-
derna stigit långt mer än jag tror att 
lagstiftaren tänkt sig. Det har gjort det 
svårt att klara finanseringen. Vi måste 

våga diskutera LSS utifrån hur vi ska 
prioritera och använda pengarna på 
bästa sätt. Det är bra om man kan ha en 
öppen diskussion om det mesta.
Vilka prioriteringar är det som 
behöver diskuteras?

– Det som upprör mig just nu är att 
det finns tydliga tecken på att pengar 
går till saker som de inte ska gå till. Det 
måste man göra något åt, vi måste 
garantera att varenda krona går till det 
som det var tänkt.

– När kostnaderna ökar måste man 
någonstans börja prioritera. Olika 
behov står mot varandra – skola, 
äldreomsorg, LSS och så vidare. Det är 
inte helt lätt. Det har funnits förslag om 
att staten skulle ta hela ansvaret för 
LSS. Det är inget socialchefernas 
förening tagit ställning till, men 
personligen tycker jag det är en tanke 
att bygga på. l

” Politikerna vill sluta 
klocka toalettbesök”

FLER KOMMENTARER 
PÅ KALLA FAKTAS AVSLÖJANDE

Följ debatten även på www.foraldrakraft.se

” Sådan attityd hör inte  
hemma i våra utbildningar”

Roland Persson, 
ledamot Sveriges 

Socialchefer, vill 
ha en öppen 

debatt om 
prioriteringar.

Tuffa år väntar, tror Per Frykman, 
chef för Assistansanordnarna. 
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Sluta klocka toalettbesök och bort med andra kränkningar av integriteten. 
Skydda de ursprungliga intentionerna med LSS-reformen.
Ja, om detta är politikerna i stort sett eniga. Ändå lär inskränkningarna fortsätta 
inom assistans och andra LSS-insatser.

Läs hela artikeln på FORALDRAKRAFT.SE

DENNA SIDA ÄR EN ANNONS
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Atelje Lilla Frans – konstnärligt arbete 
med stöd och hjälp på Gärdet

Vem kan arbeta här?
Personer med stort intresse och förmåga att 
uttrycka sig i bild, färg och form. Personer 
med lindrig till måttlig intellektuell 
funktionsnedsättning, som behöver extra 
stöd och ett lugnare tempo. 

Hur arbetar vi?
•  Uppmuntra och tillvarata individens 

speciella förmåga. Alla får en egen 
arbetsplats och individuellt anpassat 
stöd.

•  Öka kunskapen om olika tekniker, 
material och komposition.

•  Utveckla och öka bildseendet genom 
studiebesök,  då vi skissar och 
fotograferar samt lånar böcker i aktuella 
ämnen.

Nacka dagliga verksamhet – 
självständigt arbete med stöd och hjälp 
i Saltsjöbaden

Vem kan arbeta här?
Personer med lindrig till måttlig individuell 
funktionsnedsättning, som uppskattar ett 
riktigt och viktigt arbete där man är behövd 
och efterfrågad.

Hur arbetar vi?
•  Deltagarna arbetar sida vid sida med 

ordinarie personal och ingår i den 
dagliga driften av Saltsjöbadens sjukhus.

•  Individanpassat stöd för att utföra 
arbetsuppgifterna.

Stora Blå Kultur – En kreativ och 
uttrycksfull miljö i Solna

Vem kan arbeta här?
Personer med brinnande intresse och 
förmåga att uttrycka sig i musik

Hur arbetar vi?
• Kulturinriktat.

•  Utveckla deltagarnas konstnärliga 
begåvning i lokaler anpassade för  
kreativt arbete – till exempel med 
musikstudio, replokal, mediarum  
och bildateljé.

•  Målet är att skapa, producera och  
sprida musik, bild och film.

Da Capo – ett riktigt och viktigt  
arbete i Enskededalen

Vem kan arbeta här?
Personer med lindrig till måttlig individuell 
funktionsnedsättning, som uppskattar ett 
riktigt och viktigt arbete där man är behövd 
och efterfrågad.

Hur arbetar vi?
•  Deltagarna arbetar sida vid sida med 

ordinarie personal och driver ett café  
med tillhörande fritidsgård för de äldre.

•  Ligger i ”Hemmet för gamla” i 
Enskededalen.

•  Arbetsuppgifterna anpassas utifrån  
dina styrkor, förmågor och intresse.

• Individanpassat stöd.

Söker du nytt arbete inom 
dagligverksamheten?

Anna Wallentin 
mobil 0733-77 53 00 
anna.wallentin@nytida.se

Nytida är Sveriges ledande aktör när det gäller stöd till människor med medicinsk 
eller social funktionsnedsättning. På våra 250 verksamheter börjar en ny tid för våra 
kunder vars livskvalitet ytterst garanteras av 4 700 experter på stöd och omsorg. 
Tillsammans med vårt systerföretag Vardaga ingår vi i Ambea.

Vi söker dig som vill få möjlighet att utvecklas och lära dig nya arbets-
uppgifter på det sätt som passar just dig, i din egen takt. För oss är det 
viktigt att du trivs och är stolt över ditt arbete. Vi fokuserar på dina 
styrkor, förmågor och din talang. Ingen kan allt, men alla kan något!

Under  hösten 2013, har vi även startat en ny musikverk-samhet i Lund
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funktionsnedsättning, som uppskattar ett 
riktigt och viktigt arbete där man är behövd 
och efterfrågad.

Hur arbetar vi?
•  Deltagarna arbetar sida vid sida med 

ordinarie personal och driver ett café  
med tillhörande fritidsgård för de äldre.

•  Ligger i ”Hemmet för gamla” i 
Enskededalen.

•  Arbetsuppgifterna anpassas utifrån  
dina styrkor, förmågor och intresse.

• Individanpassat stöd.

Söker du nytt arbete inom 
dagligverksamheten?

Anna Wallentin 
mobil 0733-77 53 00 
anna.wallentin@nytida.se

Nytida är Sveriges ledande aktör när det gäller stöd till människor med medicinsk 
eller social funktionsnedsättning. På våra 250 verksamheter börjar en ny tid för våra 
kunder vars livskvalitet ytterst garanteras av 4 700 experter på stöd och omsorg. 
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Vi söker dig som vill få möjlighet att utvecklas och lära dig nya arbets-
uppgifter på det sätt som passar just dig, i din egen takt. För oss är det 
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Under  hösten 2013, har vi även startat en ny musikverk-samhet i Lund

DENNA SIDA ÄR EN ANNONS
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Kommuner agerar aktivt för att 
kringgå rättssäkerheten för 
personer med funktionsnedsätt

ningar. Det visar en ny avhandling från 
Handelshögskolan i Göteborg.

– Rättssäkerheten för den enskilde är 
satt under stark press, säger Therese 
Bäckman vid den juridiska institutionen.

Hon har studerat rättssäkerheten för 
människor med funktionsnedsättning i 
samband med beslut enligt Social
tjänstlagen och LSS, lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade.

Hon lyfter fram principen om ”gyn
nande besluts negativa rättskraft”. 

Principen innebär att beslut om 

IfA godkänd 
assistansanordnare
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Att bygga en fungerande vardag. 
Det är vad personlig assistans 
handlar om.
Varje dag. Dygnet runt. 
Vi ser möjligheter istället för hinder. 
Vad ser du?

Tjejmiddag

kringgå rättigheter”
FORSKARE: ”Kommuner försöker aktivt

Kommuner agerar aktivt  
för att kringgå rättssäker
heten för personer med 
funktionsnedsättningar.  
Det visar en ny avhandling 
från Handelshögskolan  
i Göteborg.

insatser inte kan ändras eller återkallas.
När den enskilde har fått kännedom 

om beslutet, ska han eller hon kunna 
känna trygghet i att det aktuella beslutet 
kommer att bestå.

– Detta är en mycket stark rättsprin
cip, men i den faktiska tillämpningen 
agerar kommunerna aktivt för att göra 
undantag eller kringgå principen, säger 
Therese Bäckman som har gått igenom 
ett stort antal kommunala beslut.

– Det kan till exempel handla om att 
man lägger in tidsbegränsningar eller 
återkallelseförbehåll, det vill säga att 
beslutet får ändras under vissa förutsätt
ningar.

– För kommunerna handlar det om att 
få större möjlighet att styra sina verk
samheter, som ofta har en ansträngd 
ekonomi. Men för personerna som fått 
besluten blir det en ovisshet om de 
kommer fortsätta att gälla, säger Therese 
Bäckman.

Hon hoppas nu att den bristande 
rättssäkerheten ska upp till diskussion.

– Vilka behov ska väga tyngst: den 
enskildes intresse eller kommunernas 
behov av att kunna styra sina verksam
heter? säger Therese Bäckman. l

VILKA BEHOV 
SKA VÄGA 
TYNGST: den 
enskildes 
intresse 
eller kom-
munernas 
behov av 
att kunna 
styra sina 
verksam-
heter?

text: VALTER BENGTSSON, info@faktapress.se

Therese Bäckman.

RÄTT ELLER ORÄTT?
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n – Vi är mycket nöjda med de frågor som 
FN:s övervakningskommitté ställer till 
regeringen, det är över all förväntan! säger 
Annika Jyrwall Åkerberg, utredare på 
Handikappförbunden.

Det är 46 olika frågor som regeringen har fått 
från FN:s övervakningskommitté i Geneve.

Frågorna handlar bland annat om hur rätts-
väsendet arbetar med FN-konventionen, hur 
funktionshindersorganisationer involveras 
och hur arbetet med diskriminering och 
tillgänglighet bedrivs.

– Det är mycket bra att regeringen får 
svåra frågor att besvara. Nu måste regering-
en sätta sig ned och jobba hårdare med 
konventionens efterlevnad i Sverige, säger 
Annika Jyrwall Åkerberg.

Hon är aktiv i handikapporganisationernas 
arbete med att öka uppmärksamheten kring 
FN-konventionen.

Organisationerna har besökt övervak-

ningskommittén i Geneve för att presentera 
handikapprörelsens så kallade alternativrap-
port om Sveriges arbete med konventionen.

Nyligen blev kommittén klar med de frågor 
som man vill ha svar på från svenska 
regeringen.

– Vi applåderar resultatet, det är över all 
förväntan, säger Annika Jyrwall Åkerberg.

Kommittén vill bland annat ha mer 
information om hur skillnaderna mellan 
människor med och utan funktionsnedsätt-
ning utvecklas. Man vill också veta mer om 
vilken status FN-konventionen har när det 
gäller svenska regelverk.Handikapporga- 
nisationerna tror att det blir svårt för regering-
en att ge tillfredsställande svar. Organisa-
tionerna anser att Sverige hittills tagit alltför 
lätt på FN-konventionen. Samtidigt har gapet 
ökat när det gäller livsvillkoren för människor 
med och utan funktionsnedsättning.

Detta är första gången Sveriges arbete 
med FN-konventionen granskas. Sverige 

måste svara på kommitténs frågor före 
årsskiftet. Sedan följer ett uppföljande förhör 
i Geneve i april 2014. Kommittén tar därefter 
fram en avslutande skrivelse. l

n De 46 frågorna redovisas på webbplatsen 
för Handikappförbunden: www.hso.se

REGERINGEN FÅR TUFFA FRÅGOR  
FRÅN FN-KOMMITTÉ
Den svenska regeringen har fått en lång rad tuffa frågor om hur man arbetar med 
FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

Annika Jyrwall Åkerberg är glad för att svens-
ka funktionshindersorganisationer har fått 
gehör hos FN-kommittén.

RÄTT ELLER ORÄTT?
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Hur skapar man en skola där alla barn kan utvecklas och bli självständiga?  
• Här möter du Skolväsendets överklagandenämnd som har sista ordet 
när det blir strid om rätten till särskilt stöd. • Elever måste få stöd hela 
vägen, även över nivån godkänt, kräver Handikappförbunden. • I tre  
reportage från Värmdö, Alingsås och Helsingborg möter du föräldrar, 
elever och skolledare.

”ELEVER MÅSTE FÅ STÖD 
HELA  VÄGEN”

Föräldrar och elever får ofta rätt 
hos Barbro Molander (längst till 
vänster) och ledamöterna i över
klagandenämnden. På bilden även 
några av medarbetarna på kansliet.
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Den första stridsfrågan 
gäller rätten till särskilt stöd 
över nivån godkänt.

Överklagandenämnden 
har kommit fram till att 

särskilt stöd inte får dras in bara för att en 
elev kommer ikapp och klarar godkänt. 

Men beskedet lugnar inte oroliga för- 
äldrar. Nämnden anser nämligen att det 
inte finns någon lagstadgad rätt till 
särskilt stöd över nivån godkänt.

Om skolan gör en utredning som visar 
att eleven klarar godkänt utan särskilt 
stöd – då är det fritt fram att slopa stödet.

Det är kontroversiellt, eftersom skol- 
lagen säger att varje elev ska ges stöd och 
stimulans så att de utvecklas ”så långt 
som möjligt” och att skolan ska uppväga 
skillnaderna i elevernas förutsättningar.

– Detta håller nämnden självklart med 
om. Men det stödet är inte att anse som 
det särskilda stöd som ska ges i ett åtgärds-
program, säger Barbro Molander, som är 
ordförande för Skolväsendets överkla-
gandenämnd sedan våren 2013.

Den andra stridsfrågan gäller skolplace-
ringar: När har en skola rätt att neka 

skolplats för en elev som har funktions-
nedsättning? 

För att kommunen ska neka en elev 
önskad skolplats just på grund av 
funktionsnedsättning krävs att placering-
en skulle ”innebära betydande organisa-
toriska eller ekonomiska svårigheter”.

Lite överraskande har något sådant 
ärende ännu inte prövats av nämnden.

Enligt nämnden är det okej att säga nej 
om skolan har ”ren platsbrist”, något som 
i så fall gäller för samtliga elever, oavsett 
eventuell funktionsnedsättning. Skolor 
som av detta skäl hänvisar till lagens 
omtvistade formulering ”betydande 
organisatoriska och ekonomiska svårig-
heter” har därför hittills fått rätt hos 
överklagandenämnden. 

Elever med funktionsnedsättningar 
har en tuff situation i skolan på många 
sätt. Särskilt stöd måste man ofta slåss 
för. Lokaler är inte tillgängliga. Hjälp- 
medel nekas eller kommer sent.

I den situationen betyder det mycket 
att man i vissa fall kan klaga hos 
Skolväsendets överklagandenämnd

Vad anser då Barbro Molander om 

MAMMAN SOM TAR HJÄLP AV FACEBOOK ”SKOLAN SKA VARA EN UTBILDNING 
FÖR VUXENVÄRLDEN”

HÄR KAN ALLA VÄXA TILL

Barbro Molander och ledamöterna av Skolväsendets över -
klagan denämnd har sista ordet i många heta skolfrågor. 
I hälften av nämndens beslut om särskilt stöd har elev och  
föräldrarna fått rätt. I två omstridda frågor går nämnden emot 
både föräldrar och handikapprörelse.

De har

om särskilt stöd
sista ordet       
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situationen för elever med funktionsned
sättning, hur rättssäker är den?

– Det har absolut blivit bättre, efter
som man sedan juli 2011 kan överklaga 
åtgärdsprogram. En elev har rätt till 
särskilt stöd för att uppnå kunskapskra
ven vilket ska dokumen
teras i åtgärdsprogram.

– Även om brister 
finns upplever jag inte 
att det beror på dålig 
vilja utan mer att det 
handlar om hur vi ska 
göra det på bästa sätt, 
vilken utredning som 
behövs, hur åtgärdspro
gram ska utformas.

Frågor om särskilt 
stöd har överklagande
nämnden i sin helhet 
extra stort fokus på. Medan enklare 
ärenden ofta avgörs av Barbro Molander 
själv, som ordförande, är hela nämnden 
som regel med i be slut om särskilt stöd.

– I dessa frågor kommer det in så många 
andra bedömningar än juridiska. Som 
ordförande kan jag ta ärenden själv, men 

då ska det finnas en praxis att luta sig 
mot, vi kanske har haft ett lika dant 
ärende i nämnden. 

Barbro Molander betonar att nämnden 
har många kunniga ledamöter med olika 
bakgrund vilket ger en värdefull bredd.

– Vi har en tidigare 
skolöverläkare, en 
psykolog, en f d rektor, en 
specialpedagog som varit 
rådgivare åt SPSM och 
jurister som är pålästa på 
skolfrågor. Ärendena 
bereds av kvalificerade 
unga jurister. Det borgar 
för en rättssäker hante
ring, säger hon. 

Ett tungt ansvar vilar på 
nämnden, vars beslut 

inte kan överklagas. Överklagande
nämnden skapar praxis och det som 
nämnden uttalar gäller – tills nämnden 
säger något annat.

– Visst kan man ändra sig. Det pågår 
en utveckling hela tiden och det man har 
sagt en gång är inte hugget i sten.

Skolinspektionens granskningar är 
välkända och ständigt uppmärksammade 
i media – men Skolväsendets överklagan
denämnd känner många föräldrar och 
elever inte till, trots att den funnits 
mycket längre. Barbro Molander håller 
med om att det är viktigt att nämnden 
blir känd.
Borde informationen vara bättre?

– Det vet jag inte. Vi har inte fått så 
många överklagande om att man inte har 
fått särskilt stöd. Oftast handlar det om 
att man har fått stöd men inte är nöjd 
med hur det gått till. Man kanske inte är 
nöjd med utredningen, eller så tycker 
man inte att stödet är tillräckligt. 

Det lönar sig att klaga. Ofta får elever och 
föräldrar rätt. Nämnden upphäver många 
åtgärdsprogram och beordrar skolor att 
göra nya utredningar. 

Saker som undersöks vid en prövning 
är om det gjorts en ordentlig utredning av 
elevens behov, om föräldrarna har fått 
vara med, om det förekommit samråd 
med elevhälsan och om åtgärdsprogram 
met är tydligt och konkret. Ytterligare en 

Det lönar sig att 
klaga. Ofta får  
elever och föräldrar 
rätt. Nämnden 
upphäver MÅNGA 
ÅTGÄRDSPROGRAM OCH 
BEORDRAR SKOLOR ATT 
GÖRA NYA UTREDNINGAR. 

  

Funderar du på att söka till 

specialskola?
Då är det tid att kontakta våra skolor med 

lärmiljöer för elever som behöver alternativ.

Ekeskolan är för elever med synnedsättning och ytter 
ligar   e funktionsnedsättning. Hällsboskolan är för 
elever med grav språkstörning. Åsbackaskolan är för 
elever med medfödd eller tidigt förvärvad dövblindhet 
och för elever med hörselnedsättning i kombination 
med utvecklings störning. 

Våra regionala specialskolor finns för elever med 
hörselnedsättningar: Manilla skolan i Stockholm, 
Kristinaskola n i Härnösand, Birgittaskolan i Örebro, 
Vänerskolan i Vänersborg och Östervångsskolan i 
Lund.

  Kontakta oss för mer information  
om val av skola elle r boka tid för besök på telefon  

010-473 50 00 eller via www.spsm.se 
Vi finns också på Facebook.

Senaste ansökningsdagen är 15/1 2014.

www.nara.nu 

Hos oss får du personlig assistans som 
är anpassad efter dina önskemål och 
förutsättningar. Ring oss och berätta hur 
du vill ha det: 08-511 744 40. Välkommen!

Personlig assistans  
Förverkliga dina drömmar!

NÄRA AB, Smidesvägen 5, 186 26 Vallentuna. 

Förverkliga dina drömmar
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Lagen är svårtolkad när det 
gäller skolplaceringar. Men 
ingen skola får neka plats bara 
för att man ”inte har råd” med 
särskilt stöd, säger Barbro 
Molander.

viktig sak som undersöks är om stödet 
ges i tillräcklig omfattning och i rätt form.

– Medan vi hanterar ett överklagande 
kommer skolan ofta med ett nytt åtgärds-
program. Då avskriver vi ärendet efter- 
som vi inte kan upphäva eller fastställa 
ett åtgärdsprogram som inte gäller 
längre. Däremot kan vi uttala oss för att 
hjälpa skolan vid utarbetande av nytt 
åtgärdsprogram. 

Barbro Molanders bedömer att skolor-
na har blivit bättre på att följa skollagen 
när det gäller särskilt stöd. Nyligen kom 
Skolverket dessutom med uppdaterade 
”allmänna råd” om åtgärdspro-
gram, vilket underlättar 
ytterligare. Allra viktigast är 
nog ändå överklagandenämn-
dens vägledande beslut. Många 
av dem publiceras på nämn-
dens webbplats.

– Vi jobbar med att nå ut 
med våra be slut. Kanske 
kommer vi även att göra dem tydligare, 
för att hjälpa skolorna att göra det som de 
måste göra. Det finns mycket kvar för 
skolorna att förbättra, men det finns 
också bra möjligheter för dem. 

Om man vill överklaga till nämnden 
måste man ha koll på de rutiner som 
gäller. Bland annat är det så att överkla-

gandet ska lämnas in till skolan – inte till 
nämnden.

– Det är alltid vårdnadshavare och elev 
som överklagar. En elev kan göra det från 
16 års ålder. Vårdnadshavare är med upp 
till 18 år. Överklaganden ska inte skickas 
direkt till oss, utan till skolan och då ska 
skolan skyndsamt överlämna det till oss, 
men först efter en prövning av att det 
kommit i rätt tid, säger Barbro.

Man har bara tre veckor på sig att 
överklaga, från den dag man ”får del av” 
skolans åtgärdsprogram eller beslut.
Man kan inte överklaga när som helst?

– Man kan absolut försöka. Om skolan 
inte har bevis på att 
föräldrarna har tagit 
emot åtgärdsprogram-
met så kan man 
överklaga.
Men om man mitt 
under en termin ser 
att ett åtgärdspro-
gram inte fungerar?

– Då kan man gå till rektor och begära 
ett nytt beslut och därmed får man en ny 
möjlighet att överklaga.
Händer det att skolor inte vill släppa ett 
överklagande vidare till er?

– Det har hänt någon enstaka gång men 
då har det varit ett misstag. Däremot kan 
det vara ett problem att vårdnadshavare 

Det finns 
mycket kvar 
för skolorna 
ATT FÖRBÄTTRA. 

BARBRO MOLANDER

Bakgrund: Jurist, har 
gått domarbanan, 
arbetat på olika 
domstolar, senast som 
ordinarie domare på 
förvaltningsrätten. 
Arbetat som ämnes-
sakkunnig på utbild- 
ningsdepartementet 
och som verksjurist på 
Högskoleverket med 
tillsyn över universitet 
och högskolor.

Ålder: 57 år.

Bor: Täby.

Familj:  Man, tre 
utflugna barn och ett 
barnbarn.

Fritid: Umgås med 
familj och vänner, 
böcker, musik, och 
olika friluftsaktiviteter.

Så firar jag jul och 
nyår:  Jul i Täby med 
familjen, nyår på 
spanskt vis i Spanien 
med goda vänner.
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skickar överklagandet direkt till oss. Det 
blir en omväg. Det ska vara ställt till över - 
klagandenämnden, men skickas till skolan.
Vad gör man om rektor undviker att 
fatta beslut, så att det inte finns något 
att överklaga?

– Det är ett problem vi inte kan göra 
något åt, men som man kan anmäla till 
Skolinspektionen. 
Har ni mycket diskussioner i nämnden 
innan ni fattar beslut?

– Ja, alla är pålästa och bidrar utifrån 
sina expertkunskaper, vilket känns 
roligt. Man blir alltid klokare av diskus-
sionerna. Alla är väldigt engagerade.
Är det vanligt att ledamöterna har olika 
uppfattningar?

– Nej, det är inte särskilt vanligt, oftast 
kommer vi fram till en slutsats som alla 
ställer sig bakom.
Blir det som föredragande jurist före - 
slagit?

– Inte alltid! Och det vittnar om att det 
är levande diskussioner.
Får du reaktioner på era beslut?

– Det är ganska tyst! Ibland kan för- 
äldrar ringa och vara upprörda, ibland 
rektor, men det är sällsynt. Personligen 
har jag inte behövt ta några upprörda 
samtal.

– När vi upphäver ett åtgärdsprogram 
skickar vi tillbaka det och då ska rektor 
skyndsamt göra en ny prövning. Det 
fungerar jättebra. Ofta blir det inget nytt 
överklagande utan den klagande är nöjd.
Hur känns det att fatta beslut som har 
så stor betydelse – och inte kan överkla-
gas?

– Det är något att vara ödmjuk inför.  
Vi måste vara noga med hur vi utformar 
beslut så att de är tydliga.

Barbro Molander 
tillträdde som ordföran-
de i april 2013. Nämnden 
huserar i samma lokaler 
vid Norrtull i Stockholm 
som Skolinspektionen, 
som också är arbetsgiva-
re för nämndens kansli-
personal.

Hon sköter uppdraget på deltid, 
parallellt med ett arbete som domare på   
förvaltningsrätten i Stockholm, där hon 
beslutar i ärenden om bland annat LSS, 
assistansersättning och bistånd.

Barbro Molander har alltså ganska stor 
erfarenhet av frågor som rör funktions-
nedsättningar.

– Tidigare har jag även arbetat på Hög- 
skoleverket med ett uppdrag om studen-
ter med funktionsnedsättningar. Det var 

år 2000. Jag minns att vi tyckte att psykiska 
funktionsnedsättningar kom i skymun-
dan och att man borde göra något åt det.
Har du upplevt några överraskningar 
som ordförande?

– Nej det kan jag inte säga men det är 
otroligt stimulerande att alla i nämnden 
är så engagerade. Jag är glad för det, det 
är inte alltid självklart.

– Jag är också stolt över 
att vi har snabb handlägg-
ning. När ett ärende är 
klart för avgörande tas det 
direkt. Tiden från överkla-
gande till beslut är sällan 
mer än tre månader. 
Var har varit svårast?

– Åtgärdsprogram är ett 
hett område, eftersom det 

finns en departementspromemoria om 
att minska administrationen och i 
samband med det även ta bort kravet på 
åtgärdsprogram. Det är vi kritiska till, 
vilket vi har framfört i ett yttrande. l 

TEXT: VALTER BENGTSSON
info@faktapress.se

FOTO: LINNEA BENGTSSON
info@faktapress.se

Ibland kan föräld-
rar ringa och vara 
upprörda, IBLAND 
REKTOR, MEN DET ÄR 
SÄLLSYNT. 

Överklagandenämnden sammanträder regelbundet på Sveavägen i Stockholm.  
Här är hela nämnden samlad för ett sammanträde.

Magnus Åhammar

Barbro Molander

Görel Bråkenhielm

Lars Werner

Birgit Blomqvist

Gunilla Thole

Einar Jakobsson

OFTA BIFALL PÅ 
ÅTGÄRDSPROGRAM
n Överklagandenämnden får 
allt fler ärenden. Mellan 2010 
och 2012 ökade antalet beslut 
från 212 till 519. 

n Ökningen har hållit i sig 
under 2013. Till och med 
augusti i år hade nämnden 
tagit 353 beslut.

n Beslut om placering i för- 
skoleklass utgör den största 
gruppen ärenden (40 procent).

n Näst vanligast är beslut om 
grundskola vilket utgör 23 pro - 
cent. Det handlar om åtgärds-
program, anpassad studie-
gång och skolplaceringar.

n Av alla beslut innebär cirka 
18 procent att de som över - 
klagar får rätt.

n För åtgärdsprogram är 
andelen som får rätt betydligt 
högre, eller cirka 50 procent.

n När det gäller skolplacerin-
gar får endast någon pro cent 
bifall på överklagande. 

 Din helhetsleverantör inom socialrätt

JP Infonet Förlag
www.jpinfonet.se

Webbtjänster inom socialrätt och LSS
Med våra juridiska informationstjänster får du allt du behöver för att hålla dig uppdaterad
- lagar, förarbeten, lagkommentarer, domar, referat, omvärldsbevakning, expertanalyser m.m. 

Snabb och personlig rådgivning
Du kan även få hjälp med rättsläget av våra erfarna konsulter. Vi utför både kortare och längre uppdrag i frågor som rör 
exempelvis SoL, LSS och LVU.

Aktuella kurser 

07
feb

16
jan

21
jan

18
feb

LSS- en grundkurs om lagstiftningen
STOCKHOLM

Tvister och omprövningar av personlig assistans
MALMÖ

Barnavårdsutredningar av god kvalitet
STOCKHOLM

Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn
UMEÅ
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 Din helhetsleverantör inom socialrätt

JP Infonet Förlag
www.jpinfonet.se

Webbtjänster inom socialrätt och LSS
Med våra juridiska informationstjänster får du allt du behöver för att hålla dig uppdaterad
- lagar, förarbeten, lagkommentarer, domar, referat, omvärldsbevakning, expertanalyser m.m. 

Snabb och personlig rådgivning
Du kan även få hjälp med rättsläget av våra erfarna konsulter. Vi utför både kortare och längre uppdrag i frågor som rör 
exempelvis SoL, LSS och LVU.

Aktuella kurser 

07
feb

16
jan

21
jan

18
feb

LSS- en grundkurs om lagstiftningen
STOCKHOLM

Tvister och omprövningar av personlig assistans
MALMÖ

Barnavårdsutredningar av god kvalitet
STOCKHOLM

Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn
UMEÅ

n En omstridd fråga är om 
elever har rätt till särskilt stöd 
över nivån godkänt. I ett beslut 
har överklagandenämnden 
slagit fast att man inte får dra 
bort stödet utan en ordentlig 
utredning.

– Vi hade ett ärende där 
rektor beslutade att dra in en 
resursperson. Nämnden 
utttalade då att så kan man inte 
göra, säger Barbro Molander.

– Skolan måste först göra en 
utredning om det särskilda 
stödet fortfarande behövs för 
att nå ”de kunskapskrav som 
minst ska nås”. Man måste vara 
säker på att eleven uppnår 
godkäntgränsen även om man 
tar bort stödet.

– Man kan inte dra bort ett 

särskilt stöd för att eleven har 
uppnått kunskapskraven utan 
att verkligen göra en ordentlig 
utredning som visar att eleven 
klarar sig utan stödet.

Samtidigt anser nämnden att 
man inte har rätt till särskilt stöd 
över nivån godkänt. 

– Det har satts en gräns i 
lagstiftningen vid de kunskaps-
krav som ”minst ska uppnås”. 
Men det kan ju hända att man 
faktiskt uppnår högre resultat 
och ändå inte skulle klara 
godkänt utan särskilda stödet.

Om det finns minsta risk för att 
halka under godkänt så har 
man fortsatt rätt till stödet?

– Ja, absolut.

n Överklaganden som gäller 
skolplaceringar är svårbedöm-
da. 

Enligt skollagen kan skolor 
neka en elev plats för att det 
finns ”betydande ekonomiska 
och organisatoriska svårighe-
ter”. Men Barbro Molander upp-
lever att lagen är otydlig. 

En så luddig formulering 
som ”betydande svårighet” gör 
det svårt att avgöra vem som 
har rätt – skolan eller eleven. 

För överklagandenämnden 
blir det extra krångligt av att det 
kan vara oklart om en skolpla-
cering ska överklagas till 
nämnden eller till förvaltnings-
rätten.

– Styckena i skollagen går i 
varandra vilket gör det trassligt. 
Ett och samma beslut om skol- 
placering kan överklagas till 
både förvaltningsrätten och till 
överklagandenämnden. Kom- 
muner hänvisar ibland till alla 
grunder i ett och samma beslut 

– närhetsprincipen, organisato-
riska och ekonomiska. 

När det sedan överklagas 
kan det hamnade både hos 
överklagandenämnden och 
förvaltningsräten. 

– Kommunerna är förvirrade. 
Vi är förvirrade. Det är svårt för 
alla att få grepp. 
Hur löser ni detta?

– Jag har inte varit med om 
att någon funktionshindrad elev 
nekas plats för att det kostar för 
mycket. I de ärenden vi har haft 
har det snarare handlat om 
platsbrist, vilket är en ekono-
misk svårighet som man kan 
godta. Man kan inte kräva att 
skolor ska bygga nya lokaler, 
när det finns andra skolor som 
har utrymme. Vi har avslagit de 
överklaganden där skolorna har 
hänvisar till ren platsbrist. Om 
man däremot skulle hänvisa till 
att ”Kalle inte kan få plats” för 
att Kalle har så stora problem, 
då är det en annan prövning. 

HUR LÅNGT KAN EN ELEV 
FÅ SÄRSKILT STÖD?

NÄR KAN EN ELEV NEKAS PLATS?
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Nya skolplattformen är tydligare. 
Den ställer fler krav än tidigare. 
Detta ska göra det enklare för 

medlemsförbunden att kräva åtgärder 
mot brister.

– Det är ett stort problem idag att 
många skolor inte lever upp till lagar. 
Sanktionssystemet måste förbättras, 
säger Annika Jyrwall Åker berg, utredare 
på Handikappförbunden.

Dagens skolpolitik beskrivs som ”rena 
vilda västern”.

– Allt som oftast kommer nya förslag 
som sedan dras tillbaka. Problemet är 
ofta att man inte samråder med vare sig 
elever, föräldrar eller handikapporgani-
sationer – de som sitter på kompetensen. 
Om man hade gjort det hade man aldrig 
gått ut med förslaget om slopade åtgärds-
programmen.

– Nu måste regeringen börja om från 
början och inse att våra erfarenheter är 
grundläggande för att få en bättre skola. 
Eftersom situationen är så oerhört dålig 
bör ministern bjuda in till dialog.

Handikappförbunden är redo för en 
sådan dialog.

I den nya skolplattformen ger man en 
kort beskrivning av nu-läget: Unga med 
funktionsnedsättningar får sämre ut- 
bildning. De har inte samma frihet att 
välja skola, på grund av bristande till- 
gänglighet. Många får inte heller rätt stöd.

Störst fokus lägger Handikapp förbun-
den på konkreta åtgärder. Man betonar 
att skolorna måste vara flexibla och 
anpassa sig efter enskilda elevers behov.

Förbunden betonar också att skolorna 
måste satsa på delaktighet och inflytande 
för att motverka utanförskap.

Man efterlyser ökad kunskap hos skol - 
personalen, både om miljöns betydelse 
och om funktionsnedsättningar.

NÅGRA AV DE KRAV SOM FRAMFÖRS:

n  Den lagliga rätten att få stöd och 
anpassningar utifrån behov måste 
förverkligas. Någon diagnos ska inte 
behövas för att få särskilt stöd.

n  Alla elever ska få stöd hela vägen för 
att nå ”sin fulla potential”.

n  Skolmiljöerna ska vara tillgängliga för 
alla. Inte bara den fysiska miljön utan 
även den kommunikativa, pedagogiska 
och psykosociala tillgängligheten. Även 
toaletter och matsituationen måste vara 
tillgänglig.

n  Läromedel och pedagogik ska 
anpassas utifrån olika behov.

n  Lösningarna måste vara flexibla och 
förändras efter elevens behov.

n  Även utbildningar för vuxna ska 
individanpassas.

Skollagen behöver utökas med rätt till 
specialpedagogiskt stöd. Riktlinjer 
behövs för att garan tera en likvärdig 

bedömning av elever. Handikappför-
bunden vill förbjuda skolor att neka 
elever plats med hänvisning till elevens 
behov av stöd.

Hjälpmedel ska få användas även vid 
nationella prov. 

Kommuner måste garantera att elever 
med funktionsnedsättning får samma 
chans som andra att komplettera sin 
grund- och gymnasiebehörighet.

Skollagen måste ändras så att även 
elever vid kommunal vuxenutbildning får 
rätt till nödvändigt stöd.

Rätten till skolskjuts behöver utökas. 
Begrepp som ”integrering” och 

”inkludering” används sparsamt i 
skolplattformen.

– Vi pratar hellre om en skola för alla 
utifrån enskilda elevers behov. Det måste 
finnas valmöjligheter och ibland är en 
specialskola bättre för eleven och då 
måste det accepteras. Om man talar om 
inkludering finns alltid risk att det 
feltolkas som att det måste vara en 
rumslig inkludering, att alla ska undervi-
sas i samma lokal, säger Annika. l

TEXT: VALTER BENGTSSON
info@faktapress.se

Rege ringen måste 
börja om från 

början och inse att 
våra erfarenheter 
är grundläggande 
för att få en bättre 

skola, säger 
Annika Jyrwall 

Åkerberg. 

Elever måste  
få stöd hela  
vägen

HANDIKAPPFÖRBUNDEN:

Handikappförbunden går till offensiven.  
I oktober enades de 38 funktionshinder- 
förbunden om ett gemensamt program 
för skolan. ”Skollagen måste ändras”, 
säger Annika Jyrwall Åkerberg.

Handikappförbunden är en samarbetsorganisation för  
38 svenska funktionshinderförbund, som tillsammans  
representerar cirka 400 000 människor.

foto: LINNEA BENGTSSON
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När remisstiden gick ut i oktober 
fick förslaget mycket hård kritik av 
alla skolmyndigheter.

– Det är positivt att minska tiden för 
administration men vi är tveksamma till 
att förändra så att föräldrar och elever 
själva måste ta initiativ till åtgärdspro-
gram, säger Greger Bååth, generaldirek-
tör för SPSM, Specialpedagogiska skol - 
myndigheten.

– Det kan innebära att föräldrar som 
redan har hög belastning får ytterligare 
krav på sig att vara aktiva och det kan 
tunna ut skolans kompensatoriska roll.

– Det är också en rättssäkerhetsfråga. 
Det är viktigt att kunna se vad som gjorts 
och inte gjorts för att eleven ska nå 
målen. Om man minskar dokumentatio-
nen kring barn med funktionsnedsätt-
ning leder det till en mer osäker situa-
tion, säger Greger Bååth som också är 

oroad över att förslaget påverkar möjlig-
heterna att överklaga åtgärdsprogram.

SPSM tycker alltså det är bra att admi-
nistrationen ska minskas. Men den nya 
modellen för att hjälpa elever som 
behöver extra stöd avstyrker man. Skälen 
sammanfattas så här:

•  Den nya skollagen har bara haft kort 
tid på sig att verka.

•  En konsekvensanalys ur barnrättsper-
spektiv saknas.

• Ökad risk för minskad rättsäkerhet.
•  Rätten att överklaga stödet riskerar att 

urholkas.
•  Ojämlikheten mellan elever riskerar att 

öka, inte minst riskerar elever med 
funktionsnedsättning att påverkas 
negativt.

•  På sikt kan förslagen minska skolans 
kompensatoriska roll.

Även Skolverket och Skolinspektionen 
är starkt kritiska till förslaget.

– Det skulle vara en väldigt olycklig 
utveckling om åtgärdsprogram skrivs för 
elever vars föräldrar ställer krav medan 
andra elever, som verkligen haft glädje av 
ett åtgärdsprogram, inte får det, säger 
Skolverkets generaldirektör Anna 
Ekström till Svenska Dagbladet.

Skolinspektionen är kritisk till försla-
get eftersom det kan leda till att det blir 
upp till enskilda lärare att bedöma behov.

Till TT säger Jan Björklund att han vill 
genomföra förslaget ”i huvudsak”, men 
att det finns behov av mer dokumenta-
tion för elever som behöver omfattande 
stöd. Samtidigt säger han att ”det finns en 
väldigt stark kritik i skolväsendet mot att 
Skolinspektionen är för petimätermässig 
vad gäller dokumentation i stället för att 
granska undervisning”. l

Jan Björklund 
lyssnar på  
kritiken från 
skolmyndig
heterna.

Åtgärdsprogram kan  
räddas efter massiv kritik
Förslaget om minskade krav åtgärdsprogram kan stoppas. Efter hård kritik 
från skolmyndigheter och organisationer säger utbildningsminister Jan 
Björklund att förslaget ska omarbetas. Ett nytt förslag väntas före årsskiftet.

www.enigmaomsorg.se

Grundskola och grundsärskola för elever 
med Aspergers syndrom, ADHD och autism.

• Mellansjö skola är en 
grundskola för elever 
med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. 
Skolan är belägen i 
Täby Kyrkby.

• Marcusskolan är en 
särskola med inriktning 
mot elever som har 
autism. Skolan ligger i 
Spånga.

Vill du ha mer information om våra skolor är du 
välkommen att kontakta Pierre Selim, 08-768 44 47.

Häggviks Gymnasium
Höstterminen 2014 erbjuder vi följande  
program vid gymnasiesärskolan:

• Hotell, restaurang och bageri

• Samhälle, natur och språk

• Estetiska verksamheter

• Skog, mark och djur

• Individuella programmet 

Läs mer på www.haggviksgymnasium.se

Häggviks Gymnasium ingår i Utvecklingspedagogik Sverige AB

Välkommen till

upab fk 1306_86x128.indd   4 2013-11-08   15:47
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Höghammarskolan
Gymnasiesärskolan i Bollnäs

Höghammarskolan erbjuder ett brett utbud av nationella och indivi- 
duella program. Alla blivande elever erbjuds kostnadsfri praktik- 

period samt att bo på ett av våra elevboenden. Läs mer om Utökat 
program på www.idrottsgymnasiet.com Boka ett besök redan nu! 

www.hoghammar.se    I    tfn 0278-25800

höghammarskolan fk 1306_86x60.indd   4 2013-10-20   16:43

Allt under ett tak!

Habiliteket
Kanalvägen 17 i Täby

Telefon: 08-544 76 460
www.habiliteket.se

Habiliteket erbjuder barn med flerfunktions-
nedsättning plats i en specialanpassad förskola, 

grundsärskola, fritids, korttidstillsyn  
och korttidsvistelse.

habiliteket 86x128 fk 1306.indd   1 2013-10-02   19:56

ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Vi vänder oss till personer 
med funktionsnedsättning. 

Vi anordnar även yrkes-
utbildningar inom området.

Öppet hus 12 april

www.fellingsbro.fhsk.se
tel: 0581-89 100

HET DEBATT  
PÅ DYSLEXIMÄSSAN
n Uppemot 2000 besökare kom till årets upplaga av Dyslexi- 
mässan, som ägde rum i Sollentuna i slutet av oktober. Debat- 
ten om hjälpmedel vid nationella prov var en av höjpunkterna.  

Att hjälpmedel inte tillåts vid läs- och skrivsvårigheter gjorde 
många besökare upprörda. Skolverkets representanter motiverade 
beslutet, men det var inte många som blev övertygade.

– Vi upplevde ingen förändring i Skolverkets syn på grundfrågan, 
men deras representanter sa efter debatten att de vill träffas för att 
fortsätta diskutera frågan, berättar Sven Eklöf, kanslichef för 
Dyslexiförbundet.

ANDRA FÖRELÄSNINGAR SOM DROG FULLT HUS

JOHANNA KRISTENSSON: ”Logopeden i skolan”, och hennes 
tips om appar som verktyg för läs- och skrivutveckling.

MARKUS BJÖRNSTRÖM föreläste inför fullsatta rader när han 
pratade om ”Första hjälpen vid dyskalkyli”.

PETRA OCH NIKLAS: ”Dysse”, två unga föreläsare som vet det 
mesta om hur det är att ha dyslexi, lockade också stor publik.

LÄS MER OM 
SKOLAN PÅ 
FORALDRAKRAFT.SE n Inför 2014 planerar 

Dyslexiförbundet att ändra 
inriktningen på mässan 
något, avslöjar Sven Eklöf.

– Nästa år blir den på 
Europaporten i Malmö den 
24-25 oktober och kommer 
troligen byta namn till 
Dyslexidagar. Det blir mer 
fokus på föreläsningar och 
debatter och lite mindre på 
utställningar.

NYHETER: 
MÄSSAN 
2014
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Att gå på Valjeviken folkhögskola är ett bra sätt att 
förbereda sig för vuxenlivet. Du får kunskaper, prova på 
eget boende och möjlighet att växa som människa.

Valjeviken är en tillgänglig anläggning för dig med 
funktionsnedsättning där du, insprängt i skolschemat, 
har tillgång till sjukgymnastinsatser och träning.

Exempel på utbildningar med start hösten 2014
•	 Allmän kurs med inriktning musik/hälsa
•	 Allmän kurs med inriktning behörighet
•	 Allmän kurs med inriktning växande
•	 Allmän kurs med inriktning idrott/hälsa
Gå in på vår hemsida eller beställ vår kurskatalog.

Utveckla dina intressen, lär dig 
mer tillsammans med andra
eller läs in behörigheter!

0456-151 15 / www.valjeviken.se

n ”Skandal att elever med dys- 
lexi inte får använda talsyntes på 
nationella proven!”

Marie Wågnert hade rest från 
Skara med sönerna Sander, 12 
år, och Elias, 9 år, för att ta del av 
Dysleximässans föreläsningar 
och tips från utställare.

Hon var dock inte nöjd med 
Skolverkets besked att inte tillåta 
hjälpmedel på de nationella 
proven.

– Det är diskriminering att 
våra barn inte får använda tal - 
syntes trots att det är tillåtet att 
använda både glasögon och hör- 
’apparat. Det är en kränkning av 
barn som har dyslexi, sa Marie.

Hon hade hoppats på mer 
positiva besked från Skolverkets 
representanter på Dysleximässan.

– Det borde vara fritt fram att 
använda hjälpmedel för alla som 
har behov av det, oavsett om det 
handlar om glasögon eller tal- 
syntes, säger Marie.

Hon anser att förbud mot 
hjälpmedel vid läs- och skrivsvå-
righeter innebär att man bryter 
mot skollagen. När Föräldrakraft 
träffade henne på Dysleximäs- 
san var hon osäker på hur hon 
skulle ställa sig till de nationella 
prov som hennes egna barn 
kommer att möta på Gällkvist- 
skolan i Skara. Veckan därpå 

kom dock ett mer positivt besked.
– Efter mässan har jag pratat 

med skolans rektor och han lovar 
att ge anpassningar till barn med 

läs- och skrivsvårigheter i de 
nationella proven i svenska  
och engelska, säger Marie 
Wågnert. l

”Elever med dyslexi  
diskrimineras på nationella prov”

Marie Wågnert 
besökte 
Dysleximäs- 
san med Elias 
och Sander.
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Tillsammans med sin man 
Peter har hon fått kämpa för 
en fungerande skolgång för 
nu 13-årige sonen Danne. 
Ganska tidigt fick de fick klart 

för sig att sonen hade en språkstörning. 
Pia konstaterar att han hade ett eget 
språk, men att han inte utvecklade det på 
samma sätt som hans två äldre systrar, 
som idag är 15 och 17, hade gjort. 

När Danne var liten hade han problem 
med hörseln och han fick rör inopererade 
i hörselgången vid tre och ett halvt års 
ålder. Pia berättar att läkaren förklarade 

för dem att dessförinnan hade han hört 
allt som om han varit under vattnet i ett 
badkar.

– Sedan grät jag mig till att han skulle 
få en extraresurs i förskolan, och det blev 
bra, han fick en resursperson som var 
förskollärare och själv intresserad av 
språk, berättar Pia.

I Brunns skola på Ingarö började 
Danne sedan i en förskoleklass – och då 
togs stödet bort och det blev kaos. Tack 
vare att en lärare, som Pia beskriver som 
fantastisk, alltid såg till att ha Danne nära 
intill sig så kunde det ändå fungera.

Skoltiden har varit en 
kamp för att få en fungeran-
de undervisning, en kamp 
som i och för sig har under-
lättats med byte av rektor 
och lärare. Det var mest 
under de första skolåren som 
Pia själv ibland var med på 
lektioner, men hela Dannes skoltid har det 
varit otaliga möten med rektor och annan 
skolpersonal. 

Steg för steg har Pia känt att hon har 

kunnat påverka. En sådan sak tog hon 
med sig från en rikskongress med logo- 
peder och specialpedagoger:

– Det berättades där att i Malmö hade 
man vänt på situationen. I stället för att 
de som inte hängde med på lektionen fick 
misslyckas och gå till en liten grupp så 
fick de istället först gå till den lilla grup - 
pen, träna och förberda sig. Sedan kunde 
de vara med i stora sammanhanget, räcka 
upp handen och få frågan som andra barn.

Pia har själv utbildat sig till lärare, efter 
att tidigare ha arbetat som undersköterska 

på Karolinska sjukhuset. Nu 
är hon också utbildad 
specialpedagog, i höst har 
hon varit sjukskriven men 
förra läsåret arbetade hon på 
en folkhögskola som stödre-
surs åt en kille med språk-
störning och aspergers 

syndrom. Hennes man Peter är inte 
yrkesverksam inom skolan, men hans 
engagemang har förstås också betydelse:

– Det verkar som en del, främst kvinn - 
liga, lärare lyssnar mer när pappan är 

Mamman som tar  
   hjälp av Facebook

Nästan tusen medlemmar  
har Facebook-gruppen ”Språk-
störning – tala, lyssna, förstå”, 
som Pia Borg på Ingarö har 
startat. ”Det finns många olika 
sorters språkstörning och ett 
stort behov av att utbyta  
erfarenheter”, konstaterar Pia.

Pias Facebook
grupp om språk
störning är öppen 
så alla kan läsa  
allt utan att vara 
medlem. ”Blir du 
medlem och 
ställer din fråga  
så garanterar jag 
att du får svar 
både av peda
goger och  
föräldrar”, 
säger Pia.

Steg för steg 
har Pia känt 
att hon HAR 
KUNNAT PÅVERKA. 
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Från hemmet på Ingarö utanför 
Stockholm gör Pia det möjligt 
för föräldrar och professionella 
att hjälpas åt med elever som 
har språkstörningar.
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med på mötena… och det är förstås bra 
att båda är engagerade. Att jag är utbildad 
på detta betyder inte att det alltid är jag 
som kommer på de bästa lösningarna, 
säger Pia.

Det finns olika 
varianter av att ha svårt 
med språket. Den som 
har dyslexi kan ha svårt 
med själva läsningen, 
men sedan ha lättare för 
att förstå innehållet i en 
mening. Om språkstör
ningen är grammatisk 
kan ett enstaka ord 
förstöra en hel mening. En mening som 
”När vi har ätit lunch ska vi gå ut i 
skogen” kan till exempel tolkas som att 
klassen ska gå ut i skogen för att äta där.

– Vi brukade förklara för Danne att vi 
alla har ett bibliotek inne i huvudet där 

man sorterar in böckerna, och för den 
som har en språkstörning så tar det 
längre tid att sortera, säger Pia.

Hon berättar att familjen hela tiden har 
varit öppen med att prata 
om Dannes funktionsned
sättning, och att det idag 
fungerar bra med 
kamraterna, som är 
uppmärksamma på 
förutsättningarna för att 
undvika missförstånd. 
Annars kan språkstör
ningar vålla problem i 
kamratgruppen: barn 

som växer upp talar fortare och fortare, 
och det kan bli svårt att hänga med och 
ännu svårare att våga säga stopp.

Inte sällan finns det andra funktions
nedsättningar med i bilden när ett barn 
har en språkstörning, men att det skulle 

vara så i Dannes fall har man inte fått 
några indikationer på.

Att vara med i en lagsport som fotboll 
kan vara svårt för den som har en 
språkstörning. Danne har i stället hittat 
karate som en bra sport att ägna sig åt, 
där handlar det inte så mycket om verbal 
utan mer om visuell kommunikation. Det 
visuella, och faktiskt också en del 
japanska ord, fungerar bra för honom.

Med såväl yrkesmässig som föräldra
erfarenhet startade Pia för två år sedan 
Facebookgruppen ”Språkstörning – tala, 
lyssna, förstå”, som idag (slutet av okto  
ber) har 976 medlemmar.  Den vänder sig 
till alla intresserade, kuratorer, psykolo
ger, skolsköterskor och fritidspedagoger. 

Just fritidspedagoger skulle Pia gärna 
se fler av, hon menar att den sociala biten 
är viktig – är rasterna bra så blir lektio
nen också bra, är det jobbigt på rasten 
riske rar det att påverka lektionen 
negativt.

I Facebookgruppen lägger hon in, 
under filer, sådant som kan vara bra för 
alla, pedagoger som föräldrar, informa
tion om rättigheter och skyldigheter, 
forskning med mera.

Gruppen finns förstås också till för 
föräldrar, som kan hämta kunskap och 
inspiration. 

– Det är kul att gruppen växer, 
kommenterar Pia, men tillägger att det i 
början var lite marigt. En del föräldrar 
såg den som en ventil för att skriva av sig 
sina aggressioner mot skolan, och det var 
inte tanken. Däremot är förstås frågor 
och inlägg på temat ”vad ska jag göra 
när…” från föräldrar välkomna. Men en 
positiv ton vill Pia ha i gruppen – det 
finns andra ställen där föräldrar kan 
”skriva av sig”.

Bland medlemmarna finns en del 
kända namn och auktoriteter på områ
det, och Pia gläds bland annat åt att ha 
Astrid Frylmark, ordförande för logope
dernas riksorganisation, som medlem. 
Hon försöker själv dagligen vara inne i 
gruppen, och säger att även om det inte 
är så många olika författare till inlägg, så 
är det många som går in och ”gillar”.

– Många lärare och specialpedagoger, 
hinner inte med att skriva inlägg, men 
det är många som är inne och kollar, 
säger Pia Borg. l

En del föräldrar såg 
den som en ventil 
för att skriva av sig 
sina aggressioner 
mot SKOLAN, OCH DET 
VAR INTE TANKEN. 

Pia och Danne 
tycker att det är 

värdefullt att tala 
öppet om frågor 

som rör språk- 
störning.

TEXT: ANDERS LINDSTRÖM
info@faktapress.se

FOTO: LINNEA BENGTSSON
info@faktapress.se
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”Dragon dictation” en app till 
iPhone och iPad. Här talar man 
in det man vill skriva. Texten 
mailas sedan och kan därefter 
läggas in i ett worddokument. 
Kan vara bökigt i början, och 
det krävs träning. När texten 
ligger i Worddokumentet så 
kan man sedan använda 
talsyntes och rättstavningspro-
gram.

Dragon dictation finns som 
gratisapp, men även som 
betalapp. Betalappen har fler 
ord i sitt register.

Scannermouse, en datormus 
som scannar av delar av texten 
eller en hel sida (det man vill) 

och omvandlar texten in i ett 
worddokument.

C-pen, en läspenna som man 
drar över rad för rad som 
sedan hamnar i worddokumen-
tet. Kräver träning så man 
håller pennan i rätt läge när 
man drar den över textraden.

MISSA INTE! Aktiv fritid är ett 
tvåårigt projekt som Arvs- 
fonden har gett pengar till. Det 
vill ge barn och ungdomar med 
språkstörning i hela landet 
möjlighet till aktivitet och till att 
bli mer delaktiga inom idrott 
eller kultur.
Projektet presenteras på www.
funkaportalen.se/Reportage/

Livsstil-Relationer/Fritid/
Projektet-Aktiv-fritid-for-barn-
och-unga-med-sprakstorning

TRE RÅD FRÅN PIA TILL 
FÖRÄLDRAR TILL BARN 
MED SPRÅKSTÖRNING

n  Var lugn! Jag har märkt att  
ju lugnare jag är desto mer 
lyssnar skolan, och går inte i 
försvarsställning.

n  Ta med dig någon som kan! 
Till möten med skolan, ta 
gärna med en specialpeda-
gog eller en logoped som 
gjort utredningen om ditt 
barns svårigheter.

n  Sök digital hjälp! Det finns 
flera appar och andra 
användbara hjälpmedel  
för den som har en  
språkstörning.

SMARTA HJÄLPMEDEL

Solhaga
gruppen

LÄR MED TYDLIGGÖRANDE PEDAGOGIK

 

www.solhagagruppen.se

Hos oss vet du vet vad du ska göra under skoldagen, du vet 
hur länge den pågår och vad som ska hända sedan.
Du har många lärare omkring dig som ser vad du behöver.
Du vet vem du ska fråga om hjälp.
Du vet varför du går i skolan och känner att du får lära dig 
nya saker utifrån dina behov och förmågor.

Vi utgår från aktuella läroplaner och tydliggörande pedagogik
som är anpassad för elever med Asperger, ADHD, autism 
och utvecklingsstörning. Vi har förskola, grundskolor, grundsär-
skolor och gymnasiesärskolor.

Vi erbjuder en helhetslösning bestående av både undervisning 

och serviceboende. Vi har rymliga och ändamålsenliga lokaler 

för undervisning i små grupper eller enskilt. Skolan följer det 

individuella programmet som består av yrkesträning och 

verksamhetsträning.

Kontakta oss eller besök gärna vår hemsida för mer information.

För ungdomar med behov av stöd

www.salbohedskolan.se | 0224-566 00

Vi erbjuder en helhetslösning bestående av både undervisning 

och serviceboende. Vi har rymliga och ändamålsenliga lokaler 

för undervisning i små grupper eller enskilt. Skolan följer det 

individuella programmet som består av yrkesträning och 

verksamhetsträning.

Kontakta oss eller besök gärna vår hemsida för mer information.

För ungdomar med behov av stöd

www.salbohedskolan.se | 0224-566 00

Har ni ungdomar som behöver byta miljö? Vi erbjuder  
en helhetslösning bestående av både undervisning och 
boende året om. Vi har rymliga och ändamålsenliga  
lokaler för undervisning i små grupper eller enskilt. 
Gymnasiesärskolan har det individuella och det  
nationella estetiska programmet.

Kontakta oss eller besök vår hemsida för information.

salbohed 86x128 fk 1306.indd   1 2013-11-05   11:25
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Skolinspektionens arbete uppmärk-
sammas mest när den ingriper där 
det fungerar mindre bra, men det är 

en myndighet som också kan dela ut 
beröm. 

När man hade besökt denna ganska 
lilla högstadieskola i västgötastaden stod 
det bland annat i rapporten: 

”Gemensamt för lärarna är en grund-
tanke om att alla elever kan lyckas uti- 
från sina egna högst individuella förut-
sättningar. Utmärkande för relationen 
mellan lärare och elever 
vid skolan är att den 
präglas av förtroende.”

– Det är en helt vanlig 
skola, men många söker 
sig hit för att lärarna är 
så duktiga på att möta 
elever med särskilda 
behov. Och det känns 
förstås bra att Skol-
inspektionen har tittat 
på det och uttalat sig så 
här, konstaterar Ann-
Christin Pinola.

Gustav Adolfsskolan 
ligger i centrala Alingsås och har plats för 
cirka 300 elever i årskurserna 6–9. 
Upptagnings om rådet är kommunens 
västra och syd västra delar, men utifrån 

det fria skolvalet söker sig även elever 
från andra kommundelar och angränsan-
de kommuner hit.

Ann-Christin Pinola säger att man 
strävar efter att utgå från det som är bra 
hos varje elev, att basera arbetet på vars 
och ens styrkor, i stället för svagheter. 

Hon ritar en figur med en rund ring 
med en liten mörk fläck i ena sidan. 
Ovanpå det ritar hon ett hjärta, där 
fläcken hamnar utanför, och demonste-

rar på det sättet skillna-
den mellan synsättet 
MBD, minimal brain 
dysfunc tion och MBC, 
maximal brain capacity. 
Här vill man hellre tala 
om MBC och låta alla 
växa utifrån sina egna 
förutsättningar. 

– Någon liten fläck 
som vi inte är nöjda med 
har vi väl alla, frågan är 
om vi tillåter den växa 
och bli stor, säger Ann- 
Christin Pinola.

Hon utgår från att varje barn, varje 
människa, i grunden har en vilja att göra 
sitt bästa. Konsten är att planera arbetet i 
skolan utifrån dem som har problem av 

olika slag – då kan alla få chansen att 
göra sitt bästa. För det är inte fråga om att 
hålla igen de som har lättare för sig. För 
att återvända till liknelsen om oriente-
ring: när det handlar om rullstol eller 
inte så räcker det att man samlas vid 
foten av berget – då kan de som har 
möjligheter välja att ge sig vidare upp på 
berget, medan de i rullstol kan ta sig fram 
på den plana marken nedanför.

Att överföra detta till mentala förmå-
gor som rör läsning, koncentration med 
mera är förstås inte alltid så enkelt. 
Viktigt är då att tänka att de elever som 
är stökiga inte är det för att de vill ställa 
till problem för läraren eller för andra 
elever. Det gäller att ge akt på när det 
fungerar bättre och sämre, och fundera 
över varför den ena eller andra situatio-
nen är svår.

Det är viktigt att inkludera, att få alla 
att känna att de hör till, men inkludering 
betyder inte att alla alltid ska vara med i 
det stora sammanhanget. Man vill också 
ge utrymme för den som vill arbeta 
ensam eller i ett mindre sammanhang.

– Som vuxen kan man söka sig till 
arbeten där man arbetar på egen hand 
eller i mindre grupp, därför ska inte 
skolan alltid tvinga sina elever att vara i 
de största grupperna när de arbetar här.

Här kan alla växa till
GUSTAV ADOLFSSKOLAN:

”Om vi har ett rullstolsburet 
barn i klassen så har vi inte 
samling för orientering längst 
upp på berget. Det borde vara 
självklart att tänka likadant 
för barn med dolda funktions-
nedsättningar.” 
Så beskriver Ann-Christin 
Pinola, rektor på Gustav 
Adolfsskolan i Alingsås, en 
del av filosofin på en skola 
som har fått positiv 
uppmärksamhet.

Det är viktigt att 
inkludera, att få alla 
att känna att de hör 
till, men inklude-
ring betyder inte 
att alla ALLTID SKALL 
VARA MED I DET STORA 
SAMMANHANGET.

”Alingsås bästa skola” tycker Sofia Persson, längst t.v., och Amelia Ekstrand bredvid henne fyller  
i att skolan är bra för man reder ut bråk och tar tag i det ordenligt. Med på bilden tillsammans med 
rektor Ann-Christin Pinola är också Felicia Heed och Filippa Ekstrand.
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TEXT & FOTO: Anders Lindström
info@faktapress.se

Vad gör man när barnet 
gång på gång får fel mat 

trots att man har pratat med 
skolkökspersonalen om 
barnets matallergier?

– Boka ett möte med rektor 
som är ytterst ansvarig för att 
maten är säker för eleverna. 
Behöver man hjälp i diskussio-
nen kan skolsköterskan hjälpa 
till. Om problemet inte kan 
lösas av rektor kan man ta 
hjälp av klagomålshanteringen 
i kommunen.

Hur kan skolan anpas- 
sa omgivningen för ele- 

ver som har pälsdjursallergi?
– I första hand ska man 

informera föräldrar och 
klasskamrater hur de kan 
minska pälsdjursallergen i 
klassrummet. Det gör man 
genom att ha rena (ny - 
tvättade) kläder på sig, och 
inte klappa sitt djur innan man 
går till skolan på morgonen.  
I riktigt svåra fall har skolan 
infört skolkläder för att barnet 
ska kunna gå till skolan. 

Vad kan man kräva när det 
gäller fukt och mögel-
skador i skolan?

– Det finns regler i Miljö-
balken om att fukt och mögel 
bör bedömas som en 
olägenhet om det påverkar 
hälsan. Bedömningen görs av 
miljökontoret i kommunen. 
Alternativt kan arbetsmiljö-
lagen användas, den omfattar 
elever från årskurs 1.

Vilka problem är det då som är 
svårast att lösa när det 
gäller allergi i skolan? 

Inte oväntat handlar det ofta 
om pengar.

– Upprustning av byggna-
der i form av att åtgärda fukt- 
och mögelskador och 
förbättringar av ventilations-
system kan kosta mycket 
pengar. Det finns en digital 
checklista, som hjälper skolan 
att upptäcka och åtgärda 
risker i den fysiska miljön.

Vad kan föräldrar göra om 
skolan inte lyssnar?

– Som enskild 
förälder känner man sig 

ofta ganska maktlös. Det är 
lättare om man kan intressera 
föräldraföreningen. Man kan 
också vända sig till miljökonto-
ret i kommunen.

Hon konstaterar andelen barn med 
någon form av diagnos har ökat, något 
som kanske beror på att samhället på 
olika sätt har blivit svårare. Men hon 
understryker också att det inte krävs 
någon diagnos för att man skall kunna ta 
hänsyn till ett barns särskilda behov.

Nu ska inte allt detta tolkas som att 
rektorn tror att hennes skola är en felfri 
värld:

– Nej, det betyder inte att allt är per - 
fekt här, vi har stora utmaningar. Dagens 
unga är i sig stora utmaningar, de är 
mycket mera individualister och är 
utsatta för mycket intryck och flöden. 

Efter 13 år som rektor på Gustav 
Adolfsskolan kan hon fortfarande känna 
att ingen dag är den andra lik. Hon 
strävar efter att vara en närvarande 
rektor, såväl genom att spontant prata 
med sina elever ute på rasterna, som 
genom att vara med på lektioner. Varje 
dag som hon är på skolan försöker hon 
vara med i något klassrum, med en 
ambition att besöka alla klasser någon 
gång varje vecka, liksom att lära sig alla 
elevers namn.
Hur påverkar det eleverna att rektorn 
sitter med i klassen?

– De bryr sig inte alls, säger Ann-
Christin, och låter mig förstå att högtid-
ligheten kring rektorsämbetet tillhör en 
förfluten tid. Samtidigt understryker hon 
att dagens ungdomar som hon känner 
dem på skolan är mycket schysta och 
artiga, när de är ute och intervjuar på 
arbetsplatser så tror många företagare 
att skolan bara skickar ut de artigaste och 
finaste!

Också skolans kurator, Eva Björk, 
lämnar gärna sin expedition och är ute 
bland eleverna i olika sammanhang. Hon 
menar att det faktiskt är en fördel att 
skolan fysiskt är ganska liten: det blir 
inga långa korridorer och man ser från 
ena ändan av byggnaden till den andra, 
personalrummet ligger mitt i skolan och 
så vidare. 

Hon ser också utmaningar i sin om - 
givning, det är ett ständigt förändrings-
arbete som pågår, och det dyker upp nya 
bekymmer i tiden. Samtidigt som skolan 
finns på en inflyttningsort så är ungdoms - 
arbetslösheten stor och det finns stor 
till gång till droger i storstaden Göteborgs 
närhet.

Även Eva Björk understryker gärna att 
skolans goda resultat överlag hänger på 
en skara duktiga pedagoger med ett stort 
engagemang. l

Ann-Christin Pinola, 
rektor, trycker på 
vikten av att utgå 
från elevernas 
styrkor och inte på 
deras svagheter.

SÅ HJÄLPER DU  
SKOLELEVER MED ALLERGI
Problem med allergi blir allt vanligare i skolan. Under 
Barnallergiåret satsar Astma- och Allergiförbundet  
på ökad kunskap med en ny webbplats fylld med tips.

Maritha Sedvallson, ordförande för Astma och Allergiförbundet. 

5 frågor till Maritha Sedvallson
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5

n Ny webb om allergi i skolan www.allergiiskolan.se
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Vi tar emot barn med  
särskilda behov.  
Individanpassad helhets-
plan utifrån den antropo- 
sofiska människosynen.

Elevhem 3-18 år.
Korttidshem 3-18 år.
Förskola, grund- & särskola 
F-9.
Vi finns i Järna i Sörmland.
Telefon: 08-551 700 34
Mejl: info@morapark.se
www.morapark.se

Välkommen till
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Jenny berättar om många års kamp 
för att förbättra förutsättningarna i 
skolan för Ingrid, som idag går i 
nian i en träningsklass i en särskola i 

Helsingborg.
Ingrid föddes elva veckor för tidigt 

med en lindrig utvecklingstörning. När 
hon kom hem från sjukhuset efter åtta 
veckor fick hon epileptiska anfall och 
föräldrarna förstod att något inte var som 
det skulle. Hon medicinerades i flera år, 
är numera fri från epilepsin och är i stort 
sett en väldigt frisk tonåring. Men det 
finns andra begränsningar:

– Hon pratar inte, så vi använder oss av 
TAKK, tecken som alternativ kommuni-
kation. Mentalt är hon annars som en 
3–4-åring. Om hon kommer att förbli där? 
Det vet man inte, hon har definitivt gjort 
framsteg och till exempel har hon ändrat 
sin musiksmak från barnvisor till pop, 
berättar Jenny – som 
föregående kväll har 
varit med Ingrid på ett 
disko i hemstaden.

Jenny berättar att 
Ingrid har som sin 
uppgift att duka hemma, 
hon har också börjat 
sortera strumpor och vet 
att man lägger prickiga 
vid prickiga och så 
vidare eftersom hon har fått träna ”lika 
på lika” under många år. Sammantaget 
kan hon och maken Kristofer ge Ingrid ett 
gott liv. Men det är skolan som är och har 
varit den stora stötestenen.

Från början gick Ingrid i skolan i 
Ängel holm, och där var det väldigt bra. 
Jenny berättar att varje barns behov 

möttes, lärarna kunde teckenspråk och 
använde mycket bilder och färger. Det 
fanns många vuxna i klassen, och arbetet 
var inte så kollektivt. Varje dag fick 
föräld rarna hem ett blad med foton, som 
en bilddagbok och stöd för samtal med 
barnen, man kunde ställa frågor och få 
svar om hur det hade varit i skolan idag.

Men när Jenny flyttade till Kristofer i 
Helsingborg, efter Ingrids första termin, 
så blev det helt annorlunda. I nya skolan 

kunde några pedagoger en 
del tecken, men inte alla. 
Man arbetade med pikto-
grambilder, ett bildspråk. 
Färgkodning enligt Bliss 
hade fungerat fint i 
Ängelholm, men det var 
inget som man kände till i 
Helsingborg. Även idag är 
det många pedagoger som 
jobbar med Ingrid som inte 

fokuserar på kommunikation.
I den nya kommunen var det färre 

vuxna och mycket mer av kollektivt 
tänkande, ibland kom Ingrid på för låg 
nivå i klassen, men oftare på för hög. Det 
var mycket av skoltänkande, med slöjd 
och gymnastik på schemat men aldrig 
kommunikation.

– I min värld ska skolan vara en 
utbildning för vuxenvärlden, och om 
man tittar på vad Ingrid kommer att 
behöva när hon är 25 så inte är det matte, 
naturkunskap eller slöjd. Skit i att tova ull 
– undervisa i kommunikation och 
tillhandahåll hjälpmedel, tycker Jenny. 

Ingrid har nu äntligen har fått en 
kommunikation som fungerar. På mässan 
Leva & Fungera hittade hon hos Special-
pedagogiska skolmyndigheten en app 
som heter Gridplayer, och genom ha - 
bilitering och logoped fick hon veta att 
man kunde få en taldator som hjälpme-
del, och den kom i bruk tidigare i år.

Genom åren har det varit mycket av 
kamp för att få vettiga förutsättningar för 
skolgång, och Jenny ger en rad exempel:

– Varför är det två trappsteg utan 
ledstång när de vet att Ingrid och andra 
barn kan ramla där? Vilket Ingrid också 
gjorde och dagen efter så kom ett räcke 
upp. Varför finns det inte dörröppnare 
där barn med funktionsnedsättning ska 
gå? Ingrid orkar inte öppna och barn i 
rullstol klarar det definitivt inte själva. 
Hur kan en städmaskin få stå kvar i 
korridoren så barnen kan snubbla över 
den? frågar sig Jenny. 

”Skolan ska vara en utbildning  
för vuxenvärlden”
JENNY KRUUSE:

”Vi kan inte gå inte gå in i väg-
gen, för vem skulle då plocka upp 
bitarna efter oss?” Jenny Kruuse  
i Helsingborg beskriver vad 
många kämpande föräldrar  
känner. I hennes fall handlar  
det främst om en fungerande  
och meningsfull skola för  
15-åriga dottern Ingrid.

När man trampar 
på mig och allra 
mest på min  
dotter, DÅ BLIR JAG  
SÅ FÖRBANNAD SÅ  
JAG GRÅTER! 

– Om tio år ska Ingrid förhoppningsvis vara förberedd för att kunna flytta hemifrån och leva vuxenliv, 
säger Jenny Kruuse, här tillsammans med dottern som idag är 15 år.
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TEXT: ANDERS LINDSTRÖM
info@faktapress.se

Hon kör själv Ingrid till skolan varje dag, 
skulle dottern ha fått åka taxi skulle 
Jenny inte ha samma koll. Det behövs, 
menar hon, när skolan inte tänker hela 
vägen. Information från kommunen fick 
henne också att reagera. I ”löften från 
Helsingborgs kommun” på kommunens 
hemsida står det att ”vi garanterar att alla 
barn kan läsa och skriva efter sitt första 
skolår och att alla barn kan räkna efter 
sitt andra skolår.”

– Är mitt barn inte ett barn? De skulle 
kunna få till nian på sig om det vore så, el-
ler så kunde de ha ändrat texten till något 
om ”efter varje barns förutsättningar”.

Särskolan har fått en annan rektor och 
Ingrid en ny lärare, förändringar till det 
bättre, tycker Jenny. Men annars har hon 
ofta känt sig i ett svårt underläge på 
möten där hon varit ensam och där 
rektor, kurator, elevassistenter och lärare 
alla har känts som motståndare.

– Och när man trampar på mig och 
allra mest på min dotter, då blir jag så 
förbannad så jag gråter! 

Nästa läsår är det gymnasieskola som 
gäller, och Jenny är inställd på att det blir 
en ny kamp för vettiga förutsättningar.

Vad hoppas du på för Ingrids framtid?
– Att hon ska få vara glad och trivas 

med livet. Om tio år ska hon förhopp-
ningsvis ha kunnat flytta hemifrån. Vi 
som har jämnåriga barn i samma 
situation vill att de ska få bo tillsammans, 
om vi så ska köpa ett hus och driva ett 
boende själva! 

– Vi hoppas att hon blir bemött med 
respekt och får den omvårdnad hon 
behöver. Att det finns en daglig verksam-
het där hon får göra något roligt och 
meningsfullt. Jag blir så trött när jag läser 
om de som får sätta ihop byggsatser som 
personalen sedan tar isär för att persona-
len inte har något annat att hitta på under 
dagen. Då kunde de väl baka bullar eller 
gå en promenad med dem i stället. l

JENNY KRUUSES RÅD TILL  
ANDRA FÖRÄLDRAR

n  Engagera er i föreningar! Jag har just 
gått in i FUB, tillsammans med andra 
föräldrar är man starkare och har mer 
möjlighet att påverka kommunen och 
andra myndigheter.

n  Nätverka! Sitt inte ensam, för tillsam-
mans med andra föräldrar inser du att 
du inte är ensam.

n  Orka! Det finns många som går in i 
väggen men vi måste studsa tillbaka 
igen, för vem skulle plocka upp bitarna 
efter oss?

n  Gå med i en Facebook-grupp för att få 
stöd! Det finns till exempel ”Älskade 
funktionshindrade barn”. I Helsingborg 
med omnejd har vi också en grupp med 
34 mammor som vi kallar ”Välkommen 
till Holland” – namnet från en liknelse 
om att livet inte alltid blir som man har 
trott, på en resa till Italien kan man 
komma att landa i Holland istället.

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. Individuella 

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

utvecklingsplaner tas fram i samarbete med vårdnadshavare och 
elever. Elever som har svårt att kommunicera erbjuds alternativ 
kommunikation som bildstöd, pecs, samtalsmatta m.m.

Verksamheten erbjuder även boende, fritids och kort -
tidstillsyn 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 1206 ny logo.indd   4 2012-10-16   21:00
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TEMA Skola & särskilt stöd

Skolan måste vara tillgänglig för 
alla, oavsett funktionsförmåga, 
säger Greger Bååth, generaldirektör 

för SPSM, Specialpedagogiska skolmyn-
digheten.

Det handlar inte bara om den fysiska 
tillgängligheten. Lika viktig är den peda - 
gogiska, psykosociala och kommunikati-
va tillgängligheten. Allt för att alla elever 
ska få chans att utvecklas och få den 
kunskap som krävs för att kunna gå 
vidare till högre utbildning eller till en 
anställning.

Mycket återstår att förbättra – men nya 
verktyg gör det enklare för skolorna.
SPSM testar just nu en ny modell för 
utvärdering av skolors tillgänglighet, 
både fysiskt, pedagogiskt, socialt och 
kommunikativt.

– Vi provar på några skolor nu i höst 
och har hittills bara fått positiva reaktio-
ner. Till våren räknar vi med en bred 
lansering, säger Greger Bååth.

Med den nya modellen för tillgänglig 
utbildning blir det enklare att hitta 
brister i stödet för alla elever. Skolor kan 
få snabba besked om vad som behöver 
förbättras. I samråd med SPSM blir det 
möjligt att genomföra effektiva åtgärder.

– Vi samarbetar även med handikapp-
organisationerna som håller på att 
utveckla motsvarande verktyg, kallat 
DATE, för eleverna och deras frågeställ-
ningar. Vårt eget material riktar sig till 
lärare och skolpersonal. När båda 
verktygen är klara i början av nästa år 
kommer vi att koppla ihop dem och 
lansera dem bredare, säger Greger Bååth.

Förhoppningsvis blir det då ny fart på 
arbetet med att göra all utbildning tillgäng - 
lig. Med den nya modellen blir det tydligt 
vad som behöver göras, när och av vem. 

– Det ska vara enkelt, så att man snabbt 
kan få en god uppfattning och inte upp - 
lever dem som en belastning. Vi ska höja 

golvet för vad skolorna förmår när det 
gäller tillgängligheten.

SPSM har också ett intressant samar-
bete med Skolinspektionen.

– Vi hoppas att de kommer att följa upp 
användningen av instrumentet.

Greger Bååth tror att kopplingen till 
DATE, som visar elevernas perspektiv på 
tillgänglighet, är särskilt värdefull.

– Det är mycket möjligt att det finns 
olika syn på tillgänglighet.

Bakgrunden till satsningen är att SPSM 
för två år sedan lämnade en rapport till 
regeringen om myndighetens arbete med 
tillgänglighet för elever med funktions-
nedsättning. Rapporten visade att det 
fanns stora brister.

– Mycket handlar om att öka medve-
tenheten om hur viktigt det är att arbeta 
strukturerat. Visst händer det mycket, 
men för att det ska få bättre effekt be - 
höver arbetet bli mer strukturerat. Om 
man får mer kunskap kan man göra 
många förbättringar som inte handlar om 
pengar, säger Greger Bååth.

SPSM:s insatser spelar stor roll för det 
specialpedagogiskt stödet runt om i 
landet. 

– Förra året hade vi någon form av 
samarbete med 289 kommuner, men vi 
ser gärna att de använder oss ännu mer 
och utnyttjar vår kunskap. Vi vill helst 
jobba med specialpedagogiskt stöd på 
strukturell nivå, inte i första hand med 
enskilda individer. Vi vill förbättra lär - 
miljöerna. Ofta börjar det med att en 
skola vill ha hjälp med en enskild elev, 
sedan utvecklas det till större förändringar.

Det är inte alltid så enkelt att kombine-
ra det övergripande arbetet och det 
elevnära. SPSM utvecklar nya verktyg för 
att nå ut till fler. Ett sådant exempel är 
den digitala läromedelsarenan.

– Vi utvecklar en digital arena för 
läromedel som är anpassade för elever 

med särskilda behov. Under 2014 blir det 
möjligt för lärare och andra intresserade 
att få en överblick över alla anpassade 
läromedel. 

En ny webbsida ska rymma värdefull 
information om läromedlen, inte bara en 
lista utan även en bedömning av vilken 
nytta de har. 

– Webben blir öppen så att vem som 
helst kan använda den, även om vi 
utvecklar arenan med pedagoger som vår 
målgrupp, säger Greger Bååth.

 Han hoppas att detta även stimulerar 
till framtagning av fler anpassade lärome-
del. SPSM ger varje år bidrag till förlag 
som gör läromedel tillgängliga. Myndig-
heten tar även fram egna läromedel där 
det inte finns en kommersiell marknad.

– Utbudet är långt ifrån fullmatat, 
behovet av att utveckla är stort. Vår nya 
arena kommer att underlätta väsentligt 
för pedagoger.

Många föräldrar och elever skulle också 

Nytt verktyg hjälper åtgärda brister 

”Skolan måste vara  
tillgänglig för alla”
GREGER BÅÅTH:

Nu ska landets skolor förbättra tillgängligheten. Och det får  
inte stanna vid vackra ord. SPSM lanserar en modell som ger  
snabba besked om vad som behöver åtgärdas och av vem.

Vi ska höja golvet för vad skolorna förmår när 
det gäller tillgängligheten, säger Greger Bååth.

foto: LINNEA BENGTSSON

Vi vet att alla kan lära nytt, utvecklas och må bra

För dig som använder teckenspråk eller alternativa kommunikationsätt är Mo Gårds 
verksamheter bara ett samtal bort. Var i landet du än bort ska du veta att vi alltid gör vårt 
bästa för att du ska känna dig nöjd med våra tjänster.  
 
Hos oss finner du gemenskap, kunskap och möjligheterna till en verklig utveckling genom hela livet. Oavsett om 
du är intresserad av boende inom vår LSS eller HVB-verksamhet, vill läsa på gymnasiesärskolan eller kanske 
studera på vår folkhögskola, så är vi övertygande om att det är helheten - allt det som ett liv innehåller - som är 
viktig. Vi eftersträvar alltid att anpassa verksamheten så att den passar just din behov. Vill du veta mer om oss är 
du alltid varmt välkommen att kontaka oss, vem du än är och var du än bor.  
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n  – Vi räknar med att 
alla skolor och förskolor, 
både kommunala och 
fristående, kommer att 
medverka, säger Björn 
Johnson, controller för 
skolorna i Danderyd.

Cirka 5000 elever i ett 
20-tal grundskolor. Och 
det handlar lika mycket 
om den sociala och 
pedagogiska tillgänglig-
heten som den fysiska.

Att Danderyd är först i 
landet med att använda 
SPSM:s verktyg är inte 
så konstigt, enligt Björn 
Johnson.

– Vi har haft otroligt 
goda studieresultat och 
toppar SKL:s rankningar. 

Vad ska man göra om 
man tillhör de bästa? Då 
måste man försöka bli 
ännu bättre. Vi som har 
väldigt bra resultat i 
alllmänhet måste spänna 
bågen jättehögt och göra 
vårt bästa även för de 
sista eleverna så att 
ingen lämnas utanför.

– Man kan vara bra för 
många, men att vara bra 
för alla är den absolut 
högsta målsättningen.

Han menar att det 
alltid finns risk att man 
har ”vita fläckar”. 

– Man får en känsla av 
att alla skolor tycker att 
man är öppna för alla 
men jag tror ändå att det 

kan bli svårt i ”skarpa 
lägen”. Alla har en 
upp fattning att man inte 
gör åtskillnad på elev - 
erna, men hur kollar men 
det i verkligheten?

I december sätter 
Danderyd igång arbetet 
som ska ge svar på den 
frågan.

vilja ha expertråd från SPSM. Men 
myndighetens uppdrag är att stödja 
skolorna – och därigenom bidra till att 
stödja eleverna.

Det räcker inte, menar många föräld-
rar. Så här skrev en läsare nyligen i en 
kommentar på Föräldrakrafts webb:

”SPSM måste få ett utökat uppdrag att 
även nå brukarna. Föräldrar och skola 
måste veta och göra samma sak för att 
kunna ge rätt stöd och samma stöd, i 
hem som skola, för elevens bästa vid en 
grav språkstörning eller annan funktions - 
nedsättning. Annars uppstår otrygghet 
och en lojalitetskonflikt för barnen.”

– Det är inte primärt vårt uppdrag att 
ge specialpedagogiskt stöd till föräldrar, 
men det är intressant att man skriver en 
sådan kommentar. Det visar att man har 
förstått att SPSM har kunskap som 
föräldrar är måna om att skolorna 
utnyttjar. Att vara väl kända och efterfrå-
gade är viktigt för oss. l

Björn Johnson.

DANDERYD VILL INTE HA NÅGRA VITA 
FLÄCKAR I SKOLORNAS TILLGÄNGLIGHET
Danderyds kommun är först ut med att analysera skolornas tillgänglighet 
i stor skala. Under december kör kommunen igång arbetet med hjälp av 
SPSM:s nya verktyg.

TEXT: VALTER BENGTSSON
info@faktapress.se
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Vi vet att alla kan lära nytt, utvecklas och må bra

För dig som använder teckenspråk eller alternativa kommunikationsätt är Mo Gårds 
verksamheter bara ett samtal bort. Var i landet du än bort ska du veta att vi alltid gör vårt 
bästa för att du ska känna dig nöjd med våra tjänster.  
 
Hos oss finner du gemenskap, kunskap och möjligheterna till en verklig utveckling genom hela livet. Oavsett om 
du är intresserad av boende inom vår LSS eller HVB-verksamhet, vill läsa på gymnasiesärskolan eller kanske 
studera på vår folkhögskola, så är vi övertygande om att det är helheten - allt det som ett liv innehåller - som är 
viktig. Vi eftersträvar alltid att anpassa verksamheten så att den passar just din behov. Vill du veta mer om oss är 
du alltid varmt välkommen att kontaka oss, vem du än är och var du än bor.  
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Testat:

7  
surfplattor  

EXKLUSIVT 
TEST! 

Surfplatta som hjälpmedel  
  – vilken är bäst?

TEXT: Tina Wiman
info@faktapress.se

Utbudet av surfplattor 
ökar ständigt. 
Föräldrakraft har testat 
ett antal modeller ur 
funkisperspektiv. Vi 

valde surfplattor i olika storlekar och 
prisklasser, för att kunna jämföra 
dem i sin storleksgrupp. Plattorna är 
testade i hemmiljö. Utöver att surfa, 
spela eller se på film har vi testat att 
använda varje surfplatta som 
hjälpmedel på olika sätt.

Vi har tänkt oss två användare, 
dels ett barn som använder plattan till 
bildschema, bildstöd och talplatta, 
dels en ung vuxen som använder 
plattan för ljudinspelningar, 
anteckningar och påminnelser.

Vi har också lyssnat på ljudkvalite-
ten hos varje platta – har du en 
hörselskada eller perceptionssvårig-
heter fungerar det dåligt med 
skrapigt och orent ljud. På skärmen 
har vi testat olika ljusinställningar, 
invertering av färger och den 
inbyggda skärmläsaren med en 
svensk talsyntes, och testat hur den 
svarar på svaga eller inexakta tryck.

Vi har delat upp betygen i sex 
olika områden, kvalitet, prestanda, 
skärm, kamera, ljud och prisvärde. 

Totalbetyget kan som mest bli 30. 
Ingen av plattorna når upp till det.

Plattorna i testet är i olika prisni-
våer och storlekar. Billigare surfplat-
tor har genomgående sämre skärm, 
högtalare, kamera och ljudinspel-
ning. Dyrare surfplattor är oftast 
större och mer stryktåliga. Att man 
får det man betalar för är en sanning 
med modifikation, testets billigaste 
platta, Slate 7, har till exempel en 
bättre ljudkvalitet än flera av de 
andra plattorna, och en av de 
dyraste, ElitePad 900, är också en av 
de långsammaste.

Storleken på plattan spelar också 
roll. En mindre surfplatta, på sju 
eller åtta tum, ger mindre bild och 
text, det är svårt att träffa rätt med 
fingrarna och det är jobbigt att 
scrolla när vi zoomar. Mindre plattor 
har ofta billigare och därmed 
långsammare processorer, och det 
gäller även plattorna i vårt test. 
Däremot är de smidigare att ha med 
sig och att de väger lite gör att det är 
mindre ansträngande att hålla i 
dem. l

Surfplattor står högt på önskelistorna inför julen. Men vilken modell  
är bäst om man inte bara surfar och ser film utan även vill ha den som 
hjälpmedel? Föräldrakraft har genomfört ett unikt test av sju plattor 
ur funkisperspektiv, däribland den helt nya iPad Air.
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n Slate 7 är den billigaste surf - 
plattan i testet, men ingalunda 
den sämsta. Plattan känns 
gedigen och bra att hålla i. Den 
är lite åt det tyngre hållet för 
storleksklassen, och den röda 
eller silvergrå baksidan är be - 
haglig. Man får en känsla av att 
med rätt skal tål den en hel del.

Att spela vanliga spel, se på 
film eller läsa text på Slate 7 går  
i normal fart, men att surfa på 
nätet går riktigt långsamt. Så 
långsamt att man hinner undra 
om man verkligen tryckte på den 
där länken eller om man mis - 
sade. Det är väldigt irriterande.

Bildskärmen på Slate 7 är en 
aning mer avlång än hos de 
flesta surfplattor, och resultatet 
är att allt känns... avlångt. Att 
läsa en bok på en 7-tums skärm 
är inte optimalt till att börja med, 
men på Slate 7 känner man av 
det ännu mer än vanligt. Samma 
sak gäller inne i appar eller på 
nätet. Bildskärmen känns trång 
och texten liten. Det är synd, för 
skärmen är annars trevlig. Den 
svarar okej när man trycker på 

den och ljuset går att 
justera väl, men om 

man tittar på 
skärmen snett 
från sidan ser 
man inte så 
väldigt bra.

Vi hade inga 
högre förhoppningar 

om kameran på Slate 7, 
men i bra belysning funkar den 
faktiskt helt okej. Den tar inte 
bilder du kommer att vilja spara  

i fotoalbumet, men för scheman 
och påminnelser fungerar 
kameran bra, bara ljuset räcker 
till. För det är just det: Kameran 
har ingen blixt.

Slate 7 är billig och trots att 
den inte har så mycket minne gör 
den sin grej bra. Du får inte plats 
med så många appar, så den är 
ett alternativ för dig som inte 
behöver ha många stora appar, 
men har känsliga öron. Därmed 
inte sagt att ljudet inte kunde 
vara bättre, men i den här pris- 
klassen låter många plattor som 
krossat glas. Så icke Slate 7.

Ljudet är förvånansvärt klart 
för pris- och storleksklassen. 
Inställningen Beats Audio är i 
princip ett lite rundare ljud med 
något mer bas, men det låter 
okej jämfört med det mesta. Att 
spela in röster fungerar bra på 
nära håll och okej på längre håll. 
Med hörlurar är ljudet bra.

För dig som vill prova på om det 
här med surfplatta kan vara 
något, är Slate 7 ett prisvärt köp. 
När det gäller text känns skär - 
men dock liten, och vill du ha en 
riktigt snabb platta finns bättre 
alternativ, men knappast till 
samma pris. Som hjälpmedel kan 
den fungera både som bildstöd 
och för anteckningar och 
påminnelser. Den är tålig, men 
skärmen är liten och i ett ovanligt 
avlångt format. Det gör att den 
kan vara svår att använda för dig 
som har nedsatt motorik eller 
syn. Ljusinställningarna fungerar 
dock bra. l

Kvalitet: 4 Prestanda: 2 Skärm: 3

Kamera och bild: 3 Ljud och inspelning: 3  Prisvärde: 4

TOTALBETYG: 19/30

HP SLATE 7
Skärmstorlek: 7 tum Mått: 116 x 197 x 10,7 mm Vikt: 370 g

Operativsystem: Android 4.1 Minne: 8 GB 

Plats för minneskort: Ja Nätverk: WiFi, Bluetooth

Pris: ca 1 300 kr Länk: www.hp.se

SKYDDA PLATTAN
Surfplattor är dyra prylar. Skydda plattan med ett 
skärmskydd och ett fodral. Extra tåliga fodral finns 
bland annat hos tillverkarna Speck, Griffin, OtterBox 
och LifeProof, men främst för mer kända märken och 
modeller. I testet har plattan Kurio 7S ett eget skal som 
följer med direkt vid köp.

Generellt är surfplattor ganska tåliga vid normal 
användning. De klarar att man trycker hårt eller skakar 
dem. Vanligast är repor, som för det mesta är ett 
kosmetiskt problem, utom då de drabbar skärmen. Det 
som är verkligt farligt är att tappa plattan mot en kant 
eller i vatten. För en del märken finns vattentäta fodral, 
för användning på båt eller badhus.
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n Utvecklingen i surfplattevärl-
den går med en rasande fart. Vill 
man ha det senaste får man vara 
beredd att köpa nytt flera gånger 
om året.

Eftersom det hela tiden 
kommer nya modeller minskar 
surfplattorna snabbt i pris. 
Därför är en platta i mellanklas-
sen, 2–3 000 kr, ofta mest 
prisvärd.

Ett allmänt råd är att titta mer 
på vad man behöver och mindre 
på prislappen. I testet vi gjort är 
Slate 7 mest prisvärd och samti-
digt billigast i 7-tumsklassen, och 
det mest prisvärda köpet i 
10-tumsklassen är Asus MeMO 
Pad FHD 10.

Köper du en väldigt billig platta 
(upp till ca 1 900 kr i skrivande 
stund, november 2013), får du 
räkna med att den känns omo-
dern efter bara något år. Sedan 
blir den för långsam för att klara 
av uppdaterade operativsystem, 
och den blir svår att använda. 

Lägger du till en tusenlapp har 
du en surfplatta som är bra idag, 
ok om ett år och för långsam om 
två år.

Har du råd kan du givetvis 
köpa det senaste av något du 
gillar. Det lönar sig ibland bättre 
att sikta lite högre än mellanni-
vån, men strunta i de allra 
dyraste modellerna. De plattor 
som är dyrast idag kommer att ha 
dykt i pris om ett halvår. l

NYA MODELLER RASAR SNABBT
De plattor som är dyrast idag kommer troligen att vara 
betydligt billare om ett halvår. Det kan därför löna sig att 
sikta in sig på mellannivån eller lite högre prismässigt.

FÖRÄLDRAKRAFTS 
TESTPILOT

Tina Wiman började 
programmera som 
åttaåring men 
tröttnade vid 
tjugofem och blev 
journalist i stället. 
Som tekniknörd  har 
hon fler surfplattor 
än hon vågar 
erkänna, men färre 
än hon behöver. På 
fritiden föder Tina 
upp höns och 
kaniner, en skön 
kontrast till den 
högteknologiska 
vardagen. Givetvis 
planerar hon all avel 
i en app.

”Om du vill ha  

en riktigt snabb 

platta finns bättre 

val, men knap-

past till samma 

pris.”
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n Kurio 7S, mellanbarnet i 
Kuriofamiljen, släpptes i somras 
med ett grönt skyddsskal och 
40 förinstallerade appar, mest 
spel. Kurio 7S är en surfplatta 
som uttalat riktar sig mot 
barnfamiljer. Med föräldrakontot 
finns möjlighet att ställa in upp 
till 8 olika barnanvändare, 
vilka appar de ser, vilka 
tider de får spela och 
hur länge. Men 
Google Play för att 
hämta hem nya 
appar finns inte 
förinstallerad och för 
att få in den måste man 
ha teknikkunskaper långt 
över genomsnittet.

Kurio 7S är billig, men ändå 
gjord för att klara lite tuffare 
användning. Batteritiden är 
ganska kort när vi använder 
plattan, men det medföljande 
silikonskalet är stadigt och 
plattan klarar nog en del stötar 
utan att gå sönder.

Prestandamässigt får man 
förstås vad man betalar för, i 
form av en långsam processor. 
Att spela spel eller se på film på 
Kurio 7S fungerar i stort sett bra, 
men att surfa eller spela 
flashspel på nätet är bara plåg - 
samt. Plattan går långsamt, 
hänger sig och det är tydligt att 
den inte är avsedd för mer 
krävande uppgifter.

Skärmen får godkänt. Den 
svarar okej och det är ganska 
lätt att läsa från plattan. 
Upplösningen är rätt dålig, men 

den fungerar till spel och 
barnfilmer. Om man tittar på 
skärmen snett från sidan ser 
man inte så bra. Det är dumt om 
man försöker spela något 
tillsammans.

Kamerafunktionerna är 
dåliga. Kurio 7S har kamera 

både på fram- och baksida. 
Bilderna blir gryniga även 

i god belysning, och 
det finns ingen blixt. 
Jobbar du med 
bildschema eller 
bildstöd är det här 

inte plattan för dig, 
bildkvaliteten är dålig 

och den orkar inte driva 
bildschemaprogram på ett bra 
sätt. Ljudet i plattan är skränigt, 
turligt nog låter den inte särskilt 
högt. Att spela in röster fungerar 
inte alls bra, inspelningen blir 
raspig och låter illa. Är du 
känslig för dåligt ljud? Då är den 
här plattan inget för dig.

Kurio 7S är tänkt för barn, som 
en enkel, tålig och billig 
spelplatta. Det klarar den bra, 
trots att både bild och ljud är 
sådär. När det ska till lite mer 
avancerade appar, då orkar den 
inte. Att man inte enkelt kan 
använda Google Play för att 
ladda hem appar irriterar.

Plattan har många brister, 
men just till barnspel och de 
pedagogiska appar som följer 
med är den klart godkänd. Som 
hjälpmedel är det mer tveksamt. 
Den klarar på sin höjd att 
fungera som timstock. l

n Det första intrycket av Galaxy 
Note 8.0  är att den är perfekt att 
hålla i. Skärmen känns rymlig, 
men plattan är ändå lätt och 
ligger bra i handen. Och man 
håller den ofta med en hand, 
medan man skriver eller ritar 
med den medföljande pennan 
S-Pen med andra handen. Den 
kan tolka både handskrift, 
geometriska figurer och 
matematiska formler till text, och 
det funkar riktigt bra. För den 
som ofta antecknar är den här 
plattan definitivt användbar.

Kvalitén är helt OK. Baksidan 
är i plast, vilken kanske inte är 
det mest hållbara, men den 
känns skön att hålla. Men vill du 
ha en platta som tål verkligt tuffa 
tag är det här nog inte den du 
ska ta i första hand.

Apparna vi testar fungerar 
bra, och plattan är 
snabbare än 
väntat. Bildskärmen 
är trevlig, men har 
egentligen inte 
särskilt hög upplös-
ning. Den svarar bra 
när man trycker på den 
och att skriva är en alltige-
nom positiv upplevelse, mycket 
beroende på S-Pen. Ljusstyrkan 
går inte att reglera särskilt 
mycket, vilket är synd. Med 
negativ färg känns plattan en 
aning ljussvag. Trots det 
överväger fördelarna och 
intrycket av skärmen är mesta-
dels positivt.

Kameran på baksidan är en 
klar besvikelse. Bilden blir grynig 
och det finns ingen blixt, så du 
behöver bra belysning för att 

kunna ta foton. Du som vill 
använda bildscheman eller 
videosamtal ska nog undersöka 
så du verkligen är nöjd med 
bilderna innan du köper. 

Högtalarna låter dock ganska 
bra, och det går att få ut en 
ganska bra ljudnivå. I hörlurar är 
ljudet bra. Att spela in tal 
fungerar bra på nära håll, och 
okej på lite längre håll.

Galaxy Note 8.0 kostar unge- 
fär lika mycket som Samsungs 
större surfplattor. Om du vill ha 
en större skärm kan du få det för 
samma pengar, och vill du ha en 
platta i liknande storlek kan du få 
liknande kvalitet billigare. Det 
som skiljer ut den från många 
andra är pennan S-pen, som 
tillför mycket för dig som vill 
använda plattan till anteckningar, 
skisser och planering.

Utöver den dåliga 
kameran finns inget 

riktigt negativt att säga 
om Galaxy Note 8.0. 
Formatet på 8 tum 
känns överraskande 
bra i handen och gör 

den enkel att ta med 
sig. Det här är en 

surfplatta som gör det den 
ska, utan att man funderar så 
mycket över det. Nåt som i sig är 
ett bra betyg.

Som hjälpmedel känns Note 
som en bra lösning för dig som 
behöver göra ljudinspelningar, 
anteckningar, ha påminnelser 
och liknande. Den klarar 
bildscheman och bildstödsap-
par bra, men pennan och det lilla 
formatet gör att den känns mer 
inriktad mot text och ljud. l

Kvalitet: 2 Prestanda: 2 Skärm: 2

Kamera och bild: 1 Ljud och inspelning: 2  Prisvärde: 3

TOTALBETYG: 12 /30

Kvalitet: 3 Prestanda: 4 Skärm: 4

Kamera och bild: 2 Ljud och inspelning: 3  Prisvärde: 4

TOTALBETYG: 20 /30

KURIO 7S
Skärmstorlek: 7 tum Mått: 200 x 127 x 12,5 mm Vikt: 350 g

Operativsystem: Android 4.2 Minne: 8 GB

Plats för minneskort: Ja Nätverk: WiFi

Pris: ca 1 500 kr Länk: www.kurioworld.com

GALAXY NOTE 8.0
Skärmstorlek: 8 tum Mått: 210,8 x 135,9 x 8 mm Vikt: 338 g

Operativsystem: Android 4.2 Minne: 16/32 GB

Plats för minneskort: Ja Nätverk: WiFi, Bluetooth. 3G/4G i dyrare

modeller. Pris: från ca 2 600 kr Länk: www.samsung.se

”Enkel, billig och 

tålig för barnen. 

Tveksam som 

hjälpmedel.”

”Inte lämpad  
för tuffa tag men 

klockren som 
hjälpmedel för 
text och ljud.”
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n Galaxy Tab 3-familjen finns i 
olika storlekar, och vi har testat 
den största, 10-tumsvarianten. 
Galaxy Tab 3 har Samsungs 
vanliga plastbaksida. 

Den är snygg och känns 
gedigen, även om den förstås 
inte har samma hållbarhet som 
ett aluminium skal. Plattan är 
påfallande lätt och känns skön 
att hålla i. Med ett bra skal 
kommer du långt, och eftersom 
Samsung är en  
av de största tillverkarna av surf - 
plattor finns mycket att välja på 
även bland mer avancerade 
skydds skal.

Prestandan räcker bra till att 
surfa, spela och titta på film, och 
alla appar vi testar fungerar bra. 
Galaxy Tab 3 är inte blixtsnabb, 
men den fungerar fint.

Bildskärmen svarar bra men 
har inte särskilt bra 
upplösning, och det 
känns lite störande 
på en såpass stor 
skärm. Den har 
dock rätt bra 
ljusstyrka och 
intrycket är positivt 
även om det inte är 
överväldigande.

Kameran fungerar bättre än 
väntat trots att Samsung Galaxy 
Tab 3 10.1 saknar blixt. Bilderna 
blir bra även i inomhusbelysning. 

För att ta bilder till instruktioner 
och scheman, eller videosamtala 
är plattan helt okej.

Ljudet är trevligt och i 
hörlurarna låter det bra. Att spela 
in tal på nära håll fungerar 
utmärkt, på längre håll är det ok.

Galaxy Tab 3 10.1 är en mellan- 
platta på många sätt. Den har 
medelprestanda till ett medel-
pris, och är med andra ord 
utmärkt prissatt i förhållande till 
vad den gör.

En surfplatta som fungerar 
bra till det mesta. Men den lyfter 
liksom aldrig. Missförstå mig rätt, 
Galaxy Tab 3 10.1 är bra. Det är 
bara det att av Samsung har vi 
kommit att förvänta oss lite mer.

Som hjälpmedelsplatta har 
den dock klar potential. Galaxy 

Tab 3 är ett bra val för båda 
våra tänkta användare. 

Alla hjälpmedelsappar 
vi testar fungerar bra, 
ljudet är behag ligt, 
och kameran 
fungerar ganska bra. 

För dig som har  
nedsatt syn är det positivt 

att plattan har okej ljusinställ-
ningar. Det större formatet är  
bra för dig som har svårt med 
motoriken. l

n Asus MeMO Pad FHD 10  
känns bra i handen. Baksidan 
har en trevligt gummerad 
struktur och plattan är tunn och 
känns lätt att hålla i. Asus variant 
av Android är enkel att manövre-
ra och man känner sig snabbt 
som hemma.

Kvalitetsmässigt ger den 
inget strålande första intryck. 
Men när man använder 
plattan får man mer 
och mer känslan av 
att den är stabil och 
hållbar. Sätt på ett 
bra skal på Asus 
MeMO Pad  FHD 
10 så tål den 
antagligen en hel del. 
Och den gummerade 
baksidan gör att även testbarnen 
håller den stadigt.

Apparna vi testar fungerar 
bra. Att surfa, spela normala 
spel eller titta på film är inga 
problem. Faktiskt känns plattan 
överraskande snabb jämfört 
med flera andra i testet.

MeMO Pad FHD 10 har 
HD-upplösning på sin skärm, 
eller egentligen lite mer ändå, 
om man ska vara petig. Skärmen 
kunde ha varit ljusare, men är bra 
och även när man inte ser den 
rakt framifrån kan man se bilder, 
film eller text. Den svarar bra när 
man trycker eller drar på den.

Kameran är förvånandsvärt 
bra. Den saknar blixt, så om du 
tar bilder i för lite ljus blir de 

gryniga och otydliga, men med 
bra belysning fungerar den fint. 
Ljudet får godkänt, men när man 
själv spelar in tal får det en stö- 
rande knastrig biton. Står man ut 
med det fungerar det bra att spe- 
la in tal, både nära och på långt 
håll. I hörlurar låter ljudet bra.

Det är svårt att beskriva 
MeMO Pad utan att hamna i ett 

mellansyskonkomplex. Inte 
billigast, inte dyrast, inte 

snabbast och inte 
långsammast. Men 
den gör det den ska 
och skärmen är bra.

Sammanfattningsvis 
är Asus MeMO Pad 

FHD 10 en bra surfplatta i 
storleksklassen, och till ett bra 
pris. Det enda jobbiga är att 
inspelat tal är lite skränigt och 
att skärmen hade kunnat gå att 
få ljusare. Genomgående får vi 
dock känslan av att den här 
plattan borde kosta mer än den 
faktiskt gör när vi använder den.

Som hjälpmedelsplatta är 
den här ett bra val för båda våra 
tänkta användare. För dig med 
nedsatt syn är skärmen lite 
ljussvag, så se till att testa den 
innan du bestämmer dig. 
Formatet gör att du slipper en 
massa scrollande i förstorad 
text, och är du inte ovanligt 
ljudkänslig fungerar ljudet bra. 
Det större formatet gör det 
också lättare att träffa rätt på 
plattan. l

Kvalitet: 4 Prestanda: 4 Skärm: 4

Kamera och bild: 4 Ljud och inspelning: 4  Prisvärde: 3

TOTALBETYG: 23/30

Kvalitet: 4 Prestanda: 4 Skärm: 4

Kamera och bild: 4 Ljud och inspelning: 3  Prisvärde: 4

TOTALBETYG: 23/30

”Det större 

formatet är bra 

för dig som har 

svårt med 

motoriken.”

”Känslan är att 

den här plattan 

borde kosta mer 

än den gör.”

GALAXY TAB 3 10.1
Skärmstorlek: 10.1 tum Mått: 243,1 x 176,1 x 7,9 mm Vikt: 510 g

Operativsystem: Android 4.2 Minne: 16/32 GB

Plats för minneskort: Ja Nätverk: WiFi, Bluetooth. 3G/4G i dyrare

 modeller. Pris: från ca 2 700 kr Länk: www.samsung.se

ASUS MEMO PAD FHD 10
Skärmstorlek: 10.1 tum Mått: 264,6 x 182,4 x 9,5 mm

Vikt: 580 g Operativsystem: Android 4.2 Minne: 16/32 GB

Plats för minneskort: Ja Nätverk: WiFi, Bluetooth. GPS.

Pris: från ca 2 900 kr Länk: www.asus.se
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Kvalitet: 4 Prestanda: 3 Skärm: 4

Kamera och bild: 3 Ljud och inspelning: 3  Prisvärde: 2

TOTALBETYG: 19/30

Kvalitet: 4 Prestanda: 5 Skärm: 5

Kamera och bild: 4 Ljud och inspelning: 5  Prisvärde: 4

TOTALBETYG: 27/30

”Dyr men en  platta som fung-erar bra till allt  vi testar. ”

”Den här  plattan är mest tänkt för affärs- ändamål.”

n HP ElitePad 900 är en stadig 
platta som klarat kvalitetstester 
och hård behandling. Skalet är 
av aluminium och glaset extra 
starkt. Av plattorna i testet är det 
den tyngsta, vilket förstärker 
känslan av kvalitet. Samtidigt är 
den ganska smidig. Det finns 
många tillbehör som man mer 
eller mindre måste köpa till, till 
exempel USB-port.

HP ElitePad 900 har ingen 
superprestanda, tvärtom är den 
långsam. På den positiva sidan 
finns tillgången till skrivbordslä-
get, som innebär att du kan köra 
vanliga Windowsprogram i ett 
vanligt Windowsgränssnitt.

Bildskärmen är välgjord 
och även när man inte 
tittar rakt framifrån 
går det lätt att se 
bilder och text. Den 
har inte så hög 
upplösning, men 
färgerna är ganska 
klara.

Tyvärr hänger processorn inte 
alltid med. Under testets gång 
kommer vi på oss själva med att 
trycka både två och tre gånger 
innan plattan svarar, för att den 
tar så lång tid på sig. Det går bra 
att se på film, och batteritiden är 
bra. Mer avancerade spel 
fungerar dåligt, och att surfa på 
nätet tar lång tid. Processorn 
orkar helt enkelt inte.

Kameran har blixt och tar 
ganska bra bilder. Kameran på 
framsidan duger till videosamtal, 
men det är inte mer. Video-
inspelningen fungerar sådär, 
särskilt ljudet blir burkigt.

Ljudet är ok för en surfplatta, 

men lite tunt. I hörlurar låter det  
bra. Att spela in tal på nära håll 
fungerar också ganska bra, men 
när personen står en bit bort 
uppstår ett sorts tunnel eko, som 
ibland gör det svårt att höra.

HP ElitePad 900 kostar, som 
många Windowsplattor, lite mer. 
Den har onekligen ett tåligt yttre. 
Den är tung för att vara en 
surfplatta, men om man tänker 
mer på den som en bärbar dator, 
vilket den snarare påminner om, 
är vikten ok.

Den här plattan är tänkt för 
jobbet snarare än för privatper-
soner. För dig som vill ersätta en 
laptop med surfplatta kan den 
vara intressant, och det finns 

många tillbehör att välja på. 
Men generellt känns HP 

ElitePad 900 väldigt 
långsam, och det gör 
den svår att trivas 
med, trots ett tilltalan-

de yttre.
Som hjälpmedel är 

HP ElitePad 900 mest 
intressant för dig som har 
speciella Windows-program 
som du vill kunna använda även 
på surfplattan. Den är tålig mot 
smuts, fukt och stötar och du 
kan enkelt växla mellan surfplat-
te- och skrivbordsläget. Utbudet 
av appar för bildstöd är än så 
länge litet, så plattan lämpar sig 
bäst för en ungdom eller vuxen 
som behöver arbeta med text. 

Det större formatet och den 
fina skärmen gör att den 
antagligen kan passa dig med 
nedsatt syn bra, om du hittar det 
du söker i övrigt bland de appar 
och tillbehör som finns och trivs 
med Windowsformatet. l

n iPad Air är Apples rykande 
färska 10-tumsplatta. Den är 
kanske inte lätt som luft, som 
namnet antyder, men den väger 
oväntat lite. iPad Air är mindre än 
sina föregångare både till stor - 
lek, tjocklek och vikt, trots att 
skärmen är lika stor som förut. 
Baksidan är av aluminium och 
och med eller utan skal tål 
plattan en hel del. Den har en 
hörlursutgång och en specialut-
gång med USB-kabel för att 
koppla till dator eller laddning, 
det är allt. Ingen plats för minnes-
kort eller sticka, så välj en modell 
med gott om plats från början.

iPad Air är snabb. Apparna vi 
testar fungerar bra, det går 
snabbt och problemfritt att surfa, 
se på film eller spela spel. 

iPad Air har en högupplöst 
skärm där målet varit att ögat 
inte ska kunna urskilja några 
punkter. Det har Apple lyckats 
med. iPad Air har nästan fyra 
gånger så hög upplösning som 
de andra plattorna i testet. 
Däremot tycker vi att skärmen 
kunde ha gått att få lite ljusare. 
När vi drar upp den på max är vi 
fortfarande inte riktigt nöjda.

iPad Air tar bra foton och har 
oväntat bra ljusupptagning. Vi 
saknar en blixt. Men redan nu blir 
bilderna såpass bra i halvmörker 
att iPad air överglänser de andra 
plattorna i testet. Ljudet är bra 
och det fungerar bra att spela in 
tal på nära håll. På längre håll är 
det ok. I hörlurarna låter det bra. 

iPad Air kostar mer än de 
flesta plattorna i testet. Den har 
också bättre prestanda på alla 
punkter, och är nyare.

Operativsystemet iOS 7 
skiljer sig från Android på många 
sätt, och det går inte att förneka 
att antalet hjälpmedelsappar är 
större för iPad än för andra 
surfplattor. Många av apparna 
som finns för flera system är av 
bättre kvalitet i iOS-versionen. I 
synnerhet på bildstödssidan 
leder iOS-apparna stort. 

Dessutom har iOS mer stöd 
inbyggt. Det finns till exempel en 
svensk talsyntes med bra röst.

Med tanke på att Apple var 
först med ett funkisfokus i sitt 
operativsystem är det förvånan-
de och lite störande att Apple 
fortfarande inte har möjlighet att 
få påminnelserutor med bild eller 
inspelat ljud att visas i en annan 
app än den som larmar.

Som hjälpmedelsplatta är 
iPad Air ett bra alternativ för 
båda våra användare, i synnerhet 
för barnet som använder bildstöd 
och AKK. 

Det går inte att utöka minnet. 
Därför är det klokt att satsa på 
en modell med 32 GB minne 
eller mer. För dig med nedsatt 
syn är skärmen bra, men 
kontrollera att du är nöjd med 
ljusstyrkan. Det större formatet 
gör det lätt att träffa rätt, och 
plattan har inbyggda 
funktioner för att 
sortera bort 
oavsiktliga tryck, 
bra för dig med 
motoriska 
svårigheter. 
Ljudet är bra och 
utbudet av appar stort. 
Nackdelen med iPad Air jämfört 
med de andra plattorna i testet är 
priset. l

HP ELITEPAD 900
Skärmstorlek: 10.1 tum Mått: 261 x 178 x 9,2 mm Vikt: från 630 g

Operativsystem: Windows 8 Pro 32 Minne: 32/64 GB

Plats för minneskort: Ja Nätverk: WiFi, Bluetooth, 3G/4G.

Pris: från ca 5 500 kr Länk: www.hp.se

IPAD AIR
Skärmstorlek: 9,7 tum Mått: 168,5 x 240 x 7,5 mm Vikt: från 469 g

Operativsystem: iOS 7.0 Minne: 16/32/64/128 GB

Plats för minneskort: Nej Nätverk: WiFi, Bluetooth. 3G/4G i dyrare 

modeller. Pris: från 4 400 kr Länk: www.apple.se

Bäst 
   i test
FÖRÄLDRAKRAFT 

2013 

2013, # 6 FÖRÄLDRAKRAFT     79

FK_1306_s74-81_surfplattetest_v02.indd   79 2013-11-20   12:13



80     FÖRÄLDRAKRAFT # 6, 2013

Klar testvinnare blir 
Apples senaste modell 
iPad Air. Det är väntat 

att en nyare och dyrare modell 
har bättre kvalitet och pres- 
tande. Men det är inte hela 
sanningen. Kamera och ljud- 
inspelning är betydligt bättre 
än för de andra surfplattorna  
i testet, och den inbyggda tal- 
syntesen (med skärmläsar-
funktion) låter bra på svenska 
utan att vi be höver installera 
extra program. 

Vidare har iPads operativ-
system iOS mer genomtänkta 
och välfungerande funkis-in-
ställningar än de andra 
plattorna. Utbutdet av 

funkisappar är inte bara 
större för iOS, utan de appar 
som finns är också generellt 
av bättre kvalitet, i synnerhet 
när det gäller bildstöd. Vi har 
flera gånger under testet 
misslyckats med att hitta mot - 
svarigheter till iOS-appar för 
Androidplattor.

 Nackdelen är det höga 
priset. iPad Air är en av de 
dyraste plattorna. Även om 
kvaliteten får priset att kännas 
befogat är den dyr jämfört 
med alla andra utom HP 
ElitePad 900.

För dig som vill satsa 
mindre pengar men ändå få 
en bra platta är Samsung 

Galaxy Tab 3 och Asus MeMO 
Pad FHD 10 bra val. Båda är 
prisvärda och fungerar bra 
med alla appar vi testat. 
Samsung Galaxy Tab 3 har 
något bättre ljud- och foto - 
kvalitet, medan Asus MeMO 
Pad FHD 10 har en väldigt bra 
skärm. Båda plattorna kör 
operativsystemet Android och 
det finns alltså ett mindre 
utbud av hjälpmedelsappar 
för dem än för testvinnaren 
iPad Air. 

Däremot har Android en 
del finesser som iOS och iPad 
saknar, som möjligheten att 
lägga klockor, listor och 
liknande direkt på hem- 

skärmen(så kallade widgets) 
och mer användarvänliga 
funktioner för alarm med 
bilder eller inspelat tal. 
Android har också en lösning 
för flera inloggningar på 
samma surfplatta på väg. 

Ingen av plattorna under  
1 600 kr får särskilt höga 
betyg. En mindre och billigare 
platta kan vara ett bra val om 
den ska användas till en 
begränsad uppgift, till 
exempel enbart som bildsche-
ma eller klocka/påminnare. 
Prismässigt är det dock bättre 
att räkna med att en surfplatta 
som hjälpmedel kostar från  
2 000 kronor och uppåt. l

Modell

Storlek

Mått

Vikt

Operativsystem

Skärm

Processor

Arbetsminne

Lagringsminne

Minneskortsplats

Nätverk

Övrigt

Pris (per 1 nov 2013)

Betyg

HP Slate 7

7 tum

116 x 197 x 10,7 mm

370 g

Android 4.1

HFFS WVA LCD  
(1024 x 600)

ARM Cortex™-A9  
Dual-Core (1,6 GHz)

1 GB

8 GB

1 microSD

Kombinerad 802.11b/g/n  
med Bluetooth 2.1 EDR

Beats Audio™ med  
stereohögtalare

ca 1 300 kr

19/30 poäng

Kurio 7S

7 tum

200 x 127 x 12,5 mm

350 g

Android 4.2

Kapacitiv skärm  
(1024 x 600)

Allwinner Dual core A20

1 GB

8 GB

1 microSD

802.11 b/g/n

Levereras med  
silikonhölje

ca 1 500 kr

12/30 poäng

Galaxy Note 8.0

8 tum

210,8 x 135,9 x 8 mm

338 g

Android 4.2

WXGA  
(1280 x 800)

Quad Core 1,6 GHz

2 GB

16/32 GB

1 microSD

802.11a/b/g/n 2,4 + 5 GHz,  
BT 4.0. Dyrare varianter  
LTE, HSPA+

S-Pen  
medföljer

från ca 2 600 kr

20/30 poäng
Billigast

FAKTA OM  
MODELLERNA

7  
surfplattor  

EXKLUSIVT 
TEST! 

TESTVINNARE SURFPLATTOR
Vad är viktigast för dig – hög kvalitet eller lågt pris? Även om Apples iPad Air 
utses till testvinnare, kan det vara så att konkurrenterna är mer prisvärda.

PASSAR FÖR 
BARNFAMILJEN

LÄTT ATT SKRIVA PÅ
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Galaxy Tab 3 10.1

10,1 tum

243,1 x 176,1 x 7,9 mm

510 g

Android 4.2

16M TFT  
(1280 x 800)

Quad Core 1,6 GHz

1 GB

16/32 GB

1 microSD

802.11a/b/g/n 2,4 + 5 GHz,  
BT 4.0. Dyrare varianter LTE, 
HSPA+

från ca 2 700 kr

23/30 poäng

ASUS MeMO Pad FHD 10

10,1 tum

264,6 x 182,4 x 9,5 mm

580 g

Android 4.2

LED-bakbelyst WUXGA 
(1920x1200)

Intel® Atom™ Z2560  
Dual-Core, 1,6 GHz

2 GB

16/32 GB

1 microSD

WLAN802.11 a/b/g/n*1, 
Bluetooth 3.0

från ca 2 900 kr

23/30 poäng

HP ElitePad 900

10,1 tum

261 x 178 x 9,2 mm

från 630 g

Windows 8 Pro 32

WXGA  
(1280 x 800)

Intel® Atom™ Z2560  
Dual-Core, 1,5 GHz

2 GB

32/64 GB

1 microSDHC

802.11a/b/g/n (2x2), BT,  
4.0, HSPA+.

Utökade  
säkerhetsfunktioner

från ca 5 500 kr

19/30 poäng

iPad Air

9,7 tum

168,5 x 240 x 7,5 mm

från 469 g

iOS 7.0

IPS TFT  
(2048 x 1536)

Apple A7 APL5698,  
1,6 GHz

1 GB

16/32/64/128 GB

Nej

802.11a/b/g/n + MIMO 2,4 +  
5 GHz, BT 4.0. Dyrare varianter 
LTE, HSPA+, DC-HSDPA

från ca 4 400 kr

27/30 poäng

Bäst 
   i test
FÖRÄLDRAKRAFT 

2013 

SCANNA IN OCH LÄS MER OM IT OCH DATORER !
Vill du veta mer om appar, surfplattor och datorer? Läs då in QR-koden till vänster med din platta 
eller smartphone, så kommer du till Föräldrakrafts webb och våra senaste artiklar om datorer och IT. 
QR-koden går till http://www.foraldrakraft.se/category/topic/it-och-datorer

LÄTT & SKÖN ATT HÅLLA I

BRA BILDSKÄRM

ENKEL ATT MANÖVRERA

Tel 0225-774000 www.permobil.se TIMRÅ, HEDEMORA, LOMMA, BORÅS, JÖNKÖPING, STOCKHOLM SYD, STOCKHOLM NORD  

Boka  

visning  

och prov- 

körning!

Tänk dig möjligheterna!
Kör in i bilen utan att lämna din rullstol. Vi anpassar den bil Du 
redan har eller den nya, oavsett bilmärke eller modell. Boka 
en visning eller kontakta våra specialister på en filial nära dig!
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IDROTT Rugby

Stefans väg  
till toppen
Från nybörjare till rullstolsrugbyns världselit. 
Nyblivna europamästaren Stefan Jansson berättar 
om den långa vägen till toppen. 

När Sverige vann rugby-EM i 
augusti var Stefan Jansson, med 
över 200 landskamper på merit-

listan, en av de tongivande spelarna. En 
månad efter guldet ses vi i Solnahallen 
utanför Stockholm, där han – uppbackad 
av Norrbacka HIF –  håller i nybörjarträ-
ningar.

– Det är svårt att få hit nya spelare, 
men vi vill skapa möjligheter för de som 
vill komma igång med rugby. Vi behöver 
få in nya spelare i sporten för att öka 
konkurrensen, annars har vi till slut 
inga att spela med. Jag är nästan 
tvungen att skapa mitt eget motstånd, 
säger Stefan Jansson och skrattar.

Den här kvällen har det kommit tre 
deltagare i olika åldrar. Lars är äldst och 
den med mest rutin – han har hållit på 
något år och spelar redan med Stefans 
lag Köping Hillbillies. De andra två är 
riktiga nybörjare – Sakib är här för andra 
gången och Malcom, som bara är 14 år, 
för den första.

– Nu är vi bara fyra stycken som kör. 
Normalt sett är man fyra i ett lag, så idag 
blir det mest teknikövningar. För 
nybörjare handlar det mycket om att 
hitta lite känsla i stolen.

Efter uppvärmningen övar man åk - 
teknik och svängar – som i klassiska 
övningen ”Idioten”, där man kör så fort 
man kan mellan olika koner. Efter en 
stund rullar Malcom ut för att linda om 
ett ömmande finger.

– Gör det ont? Frågar Stefan.
– Ja, svarar Malcom.
– Vet du vad – smärta, det är bara 

vekhet som lämnar kroppen, säger 
Stefan och flinar.

Stefan har en nervskada sedan födseln, 
som ger nedsatt funktion i armar, ben 
och fötter. Men han kunde gå utan hjälp - 
medel tills han var tolv år.

– Det är en progressiv sjukdom som 
gör att man blir sämre och sämre, och 
när jag var tolv orkade inte kroppen 

Peter Svensson, 
projektledare, tar 
gärna plats i en 
rullstol för att 
etablera kontakt 
med besökare i 
samma situation.

STEFAN JANSSON

Ålder: 28 år.

Bor: Telefonplan, Stockholm

Intressen: Allt som är kul – kolla på hockey, bio, 
middagar, konserter och festivaler, resor och åka 
ut med båten.

Senast lästa bok: Den långa vägen ut ur helvetet, 
om Marilyn Manson. Ganska sjuk bok, men 
intressant.

Lyssnar på: Allätare, men oftast är det svensk 
punk som gäller.

Förebild: Inte direkt, men jag har två hjältar i livet 
– mina föräldrar Sören och Ann-Britt.

foto: LINNEA BENGTSSON
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längre. Men på sätt och vis kändes det 
skönt att börja använda rullstol, för då 
kunde man haka på i samma tempo som 
alla andra, säger Stefan Jansson, som 
idag är extremt skicklig i stolen. 

Han berättar att sjukdomen, CMT, 
påverkar alla muskler i kroppen.

– Ju längre bort från det centrala 
nervsystemet, desto svagare är jag. Så 
jag har dålig handfunktion, jättesvaga 
armar och kan inte stödja på benen. Men 
sjukdomen har stannat upp i och med att 
jag slutat växa. Så förhoppningsvis blir 
jag inte sämre nu.

Stefan började själv att spela rugby när 
han var i Malcoms ålder. Innan dess hade 
han provat bland annat friidrott och 
luftgevärsskytte.

– Vi bodde i Köping och där fanns inte 
direkt jättemånga aktiviteter för unga 
med rörelsenedsättning. Men min 
mamma var rätt ihärdig och letade 
järnet efter saker att prova på. 

Han började pendla till Västerås en 
gång i veckan för att kunna träna 
friidrott, och där hörde han talas om en 
kombinerad kurs- och rehabiliteringsre-
sa till Florida. Deltagarna skulle få prova 
en rad olika sporter och Stefan, som var 
13 år, ansökte om att få åka med.

– Jag var klart yngst på hela resan. 
Den näst yngsta var 21 eller något sånt. 
Vi fick testa bland annat vattenpolo, 
gymnastik, tennis – och rugby.

Han fastnade direkt för rugbyn och 
frågade om det gick att 
spela ”på riktigt”. Det gick 
det, och några månader 
efter att han kommit hem 
till Sverige fick han en 
inbjudan till ett nybörjarlä-
ger i Frösunda. 

– Så jag körde i två dagar 
och fick sedan kontakt med 
ett lag från Solna. Efter det 
började jag pendla en gång 
i veckan från Köping till 
Stockholm, nästan 30 mil 
tur och retur. 

Efter ett tag fick Stefan kontakt med 
en annan rugbykille från Köping, och de 
började åka tillsammans, två gånger i 
veckan. 

– Även om det var jobbigt att åka 60 
mil i veckan så var det lätt värt det. För 
det gav så otroligt mycket. Träningarna 
var skitkul och det passade mig verkli-
gen med en fartfylld lagidrott. 

Baksidan var just all pendling och de 
sena kvällarna den medförde. Stefan fick 
lägga ner väldigt mycket tid på rugbyn 
och resorna till och från Solna. Ofta kom 
han hem ett på natten, med skola dagen 
efter.

– Men i slutändan har det inneburit 
att jag fått göra massor av andra, roligare 
resor. Jag har till exempel varit med 
landslaget i USA, Kanada, Singapore, 
Tyskland, Finland, Holland och Belgien.

Stefan fick mycket uppmuntran redan 
från början. Bland annat jämförde 

ledarna honom med en 
amerikansk spelare som 
ansågs vara en av de bästa i 
världen.

– Inte för att jag var i 
närheten av hans nivå, utan 
mer för min körstil och hur 
jag rörde mig på planen, 
säger Stefan.

Han berättar att det tog 
några år innan han blev 
”konkurrenskraftig”. De två 
första åren spelade han i 

Solna, därefter bytte han till ett lag i 
Nacka och efter det blev det spel i 
Göteborg några år – med andra ord en 
hel del resor från Köping.

– Men sen startade vi vårt eget klubb- 
lag, Köping Hillbillies, 2006 tror jag det 
var. Jag och kompisarna var trötta på 
pendlandet. Dessutom hade vi alltid 
känt att vi inte riktigt tillhörde lagen lika 
mycket som de andra, vi har alltid varit 
lite vid sidan av – de där bönderna.

I början bestod laget av fyra grabbar 
– Stefan, Roger, Jocke och Micke. Efter 
ett tag anslöt även Glenn. 

– Vi är fortfarande samma fem killar, 
samma grundstomme. Det är mycket 

jobb att dra igång ett nytt lag, men vi 
hade massor av idéer som vi brann för 
och ville genomföra. Det är lättare att 
göra nu, vi är ett bra gäng som håller ihop.

Men pendlandet till träningarna 
slipper han inte, eftersom han numera 
bor i Stockholm…

Som 19-åring kom Stefan med i landsla-
get. Sedan dess har han spelat över 200 

Träningarna 
var skitkul och 

det passade 
mig VERKLIGEN 

MED EN FARTFYLLD 
LAGIDROTT.

Med sina över 200 landskamper tillhör Stefan Jansson stommen i det svenska rugbylandslaget.

042-442 27 40
ASSISTANSPOOLEN.SE

Sveriges bästa
personliga assistans

FK_1306_s82-85_idrott_StefanJansson_v05.indd   83 2013-11-20   15:11



84     FÖRÄLDRAKRAFT # 6, 2013

IDROTT Rugby

landskamper och vunnit två EM-guld, ett 
EM-silver och två EM-brons. Han var även 
med i Paralympics i London 2012, där 
Sverige slutade på sjätte plats.

– Vi satte tyvärr höga, alldeles för 
höga, mål. Vi hade inte placerat oss 
bättre än fyra i något VM med det här 
laget, och det var helt enkelt för lite 
saker som tydde på att vi skulle kunna ta 
ett guld, säger Stefan.

Han berättar att han, och medspelar-
na, kände en enorm besvikelse 
trots att själva arrangemanget 
var riktigt häftigt.

– Många tror att Para lym-
pics är det största i mitt 
idrotts liv. Och visst, det var 
jäkligt maffigt och kul när man 
vann någon match, men för 
mig är det resultaten som är det vikti-
gaste.

Men om Paralympics var en av de 
stora besvikelserna i Stefans idrottskar-
riär så fick han och landslaget gruvlig 
revansch i årets EM. Det var inte många 
som trodde på laget inför turneringen. 
Man hade tappat sin coach och ett par av 
nyckelspelarna, och ett tag låg hela rugby- 
organisationen på is. Under en period, 
innan man hittat en ny coach, fick Stefan 

själv hålla i landslagsträningarna på 
Frösunda.

– Jag var faktiskt rätt less på rugbyn 
före EM. Men det blev en av de häftigaste 
turneringarna jag spelat. Och då får man 
tillbaka det där, att man vill satsa och 
hålla på med det här. 

Han berättar att gruppen fungerade 
bra och hade riktigt roligt tillsammans.

– Det var en sån lättnad att åka där - 
ifrån med ett guld och visa att vi fortfa-

rande är med i toppen. Det 
behövdes, inte minst inför 
satsningen mot VM 2014.

När nybörjarna Sakib och 
Malcolm rul lar av planen efter 
90 minuters rugby ser de både 
trötta och glada ut. Kanske har 

Stefan lyckats tända en gnista som gör att 
grabbarna kommer fortsätta med sporten.

Men vad krävs det egentligen för att 
bli riktigt, riktigt bra. Är det bara 
stenhård träning som gäller?

– Själv skulle jag dö av tristess om jag 
bara tränade. Jag försöker att inte välja 
bort något. Jag måste jobba, umgås med 
folk, segla, fiska… och spela rugby. Då 
blir det roligast. Hela livet påverkar hur 
man beter sig på planen, säger Stefan.

Han poängterar att det är olika från 
person till person, och att det är svårt 
att ge råd som gäller alla.

– Du måste känna det själv – hur 
mycket tid och kraft kan du lägga ner på 
en sport och ändå tycka att det är roligt.

Och även om rugbyn har tagit massor 
av tid och energi menar Stefan att den 
har gett mer tillbaka – även utanför 
idrotten.

– Att jag blivit bra på rugby är något 
jag tar med mig i det vanliga livet. Går 
jag på lite motgångar så vet jag att jag i 
alla fall är grym på något annat. Jag har 
alltid varit en driven person, men 
rugbyn har pushat mig ytterligare i den 
riktningen. Samtidigt så har jag pushat 
mig själv till att hålla på med rugbyn, så 
det går nog åt båda hållen, säger Stefan.

Han avslutar med en uppmaning till 
alla som är sugna på att testa någon 
sport.

– Det är bara att våga, våga vara 
nybörjare! Sätt inte upp för höga mål, 
utan se till att det är roligt. Och prova en 
mängd olika idrotter tills du hittar något 
som passar dig. l

Det är bara 
att våga, 
VÅGA VARA 

NYBÖRJARE! 
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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

TEXT: TOMAS TIRÉN
info@faktapress.se
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LARS VARNERUD 
Ålder: 30

Hur länge har du spelat 
rugby? 
– Ungefär ett år, spelar 
med Köping Hillbillies.

Varför blev det just rugby?
– Jag provade på ett nyskadeläger, där 
man fick testa många olika idrotter, och 
fick blodad tand direkt.
Vad är roligast? 
– Att det är fart och hela tiden händer 
något, men samtidigt måste man tänka till. 
Det är som ett aggressivt schackspel.
Har du något mål?
– Jag vill komma med i landslaget och 
siktar på Paralympics i Rio 2016. Jag 
tränar rugby tre gånger i veckan och ett 
par styrkepass däremellan. 

USAKIB HOSSEIN
Ålder: 22

Hur länge har du spelat?
– Det här är andra 
träningen.
Hur hittade du hit?
– För ett år sedan träffade 

jag Stefan i Solna centrum. Han presentera-
de sig och frågade om jag inte skulle komma 
och prova. Då kunde jag inte, men nu 
frågade han mig igen. Jag åkte och testade 
och det var mycket jobbigare än vad jag 
hade trott, men jättekul.
Vad har varit roligast?
– Jag gillar ”Idioten”, det blir jobbiga 
intervaller. Och matcherna såklart.
Kommer du fortsätta med rugby?
– Ja, jag hoppas det. Jag har kvällskurser 
med skolan, men om det inte krockar så 
kommer jag att köra på.
Hur är det att köra med Stefan?
– Han är kul, han skojar och får en att 
kämpa. Han pushar verkligen på och får 
alla att känna sig delaktiga. Och han är 
väldigt duktig, kan tänka mig att han är 
riktigt grym när han kör för fullt. 

MALCOM 
HALVARSSON
Ålder: 14

Hur var det att köra 
första gången?
– Det var kul, men ganska 

ovant med lånestolen.
Vad var roligast?
– När vi körde match på slutet. Det var kul 
att krascha in i folk. Jag kör basket också, 
och där får man inte göra det, så jag måste 
vänja mig.
Hur länge har du spelat basket?
– Fyra år. Det skiljer sig lite åt, det här med 
klistret på bollarna och hjulen. Men det 
finns en hel del likheter också.
Kommer du att fortsätta med rugbyn?
– Jag ska komma nästa vecka också, och 
sen bestämmer jag mig.

TRE NYBÖRJARE I RUGBY

Det är som ett  
AGGRESSIVT SCHACKSPEL.

DET VAR KUL att  
krascha in i folk.

• Duchennes muskeldystrofi*, den 14-15 januari

• Varför blir det som det blir? En kvällsföreläsning om Neuropsykiatriska  

   funktionsnedsättningar, den 22 januari

• Galaktosemi*, den 28-29 januari

• Dravets syndrom*, den 4-5 februari

• Svårbehandlad epilepsi med ytterligare funktionsnedsättning*, den 18-19 februari

• Dystrofia myotonika*, den 4-5 mars

• Hjärntumör - Barncancerfonden*, den 11-12 mars

• Narkolepsi i samband med Pandemrixvaccination*, 25-26 mars 

• CAH, Adrenogenitalt syndrome (Familj- och vuxenvistelse)*, den 1-2 april

• Spielmeyer-Vogts sjukdom*, den 6-7 maj

• Ehlers-Danlos syndrom*, 13-14 maj

• Duchennes muskeldystrofi*, den 10-11 juni

Ågrenska erbjuder kurser, seminarier, skräddarsydda utbildningar  
och konferenser, speciellt med inriktning på sällsynta diagnoser 
och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Kurser på Ågrenska

Utbildningsdagar för professionella och övriga i samband  
med våra familjevistelser för sällsynta diagnoser*. Se hemsidan för mer information.

Våren 2014

 www.agrenska.se 
Nationellt kompetenscentrum

 031-750 91 00

foto: TOMAS TIRÉN
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DEBATT Kommentarer

Peter Svensson, 
projektledare, tar 
gärna plats i en 
rullstol för att 
etablera kontakt 
med besökare i 
samma situation.

”AVSLAG  
TILL VARJE 
PRIS”
n Om nu 
kommun
anställda så 
gärna vill gå på 
utbildning. Vore 
det ju kanske bättre att de fick 
utbildning på lagarna och 
konventionerna. Får gärna ingå 
någon slags charmkurs också, 
så dom får lära sig att bemöta 
människor på ett respektfullt 
sätt!

SUZAN JONS SARKIS

STÖDPERSON NÄR JAG 
TRÄFFAR MYNDIGHETER
n Saknar en tjänst: Stödperson 
som följer med till möten med 
myndigheterna. Är man slutkörd 
och söker hjälp är det lätt att bli 
överkörd. Man är trött och 

okoncentrerad och desperat att 
få hjälp. Lätt att bli övertalat till 
något som man i normala fall 
inte säger ja till. Jag känner mig 
oftast ensam i dessa möten och 
hade behövt ett extra öra.

YVONNE

EN STILLA UNDRAN 
n ... om man måste gå till media 
för att få saker att hamna på 
politikers bord. Det måste till 
bättre metoder så att inte media 
får bli en styrande faktor. Har 
själv erfarenhet av att media 
valde att inte ta upp det faktum 

att tusentals barn inte får ut 
bildning för man ansåg att det 
inte berörde så många läsare.

METRA

KANTRAD DISKUSSION
n Diskussionen har åter kantrat 
till att bli Personlig Assistans – 
en insats som inte är stor i 
kommunernas budget. Det är 
de andra insatserna i LSS som 
kommuner avvisar med hjälp av 
jurister. En grupp ska exklude
ras som kommuninnevånare, 
vad är det för etik och attityd?

HARALD STRAND

78     FÖRÄLDRAKRAFT # 5, 2013

TEMA Arbete stöd

För två år sedan hjälpte hon fyra 
unga personer med ADHD i kontakterna med handläggare inom arbetsförmedling, socialtjänst och vård.  Bemötandet var mycket blandat. Hon mötte handläggare som var engagerade och ambitiösa – men också de som var nonchalanta eller medvetet undvek att hjälpa till.

Hon jobbade intensivt för att de fyra arbetssökande skulle få rätt hjälp i form av boendestöd, lönebidrag, personligt biträde, coach och andra insatser. 
Till slut lyckades hon vända utvecklingen för Maria, Jenny, Anna och Danne. Hon kunde glädja sig åt att de hade fått jobb eller åtminstone hade kommit betydligt närmare arbetslivet.

Marie Eklunds jobb bekostades av privatägda Misa, som ville få koll på hur stödet till personer med ADHD fungerar på arbetsmarknaden. Analysen blev klar under 2011 under namnet ”Myndighetslabyrinten”. 

Rapportens namn avspeglar den viktigaste slutsatsen: Att myndigheterna i praktiken inte ger så mycket hjälp utan ofta försvårar, förvirrar och ibland förhindrar att personer 
med funktionsnedsätt
ningar ska få jobb.

– Det var ett förtviv
lans jobb att ta sig an de 
som ville komma vidare 
för att få jobb. Jag ägnade 
över 100 timmar åt att 
hjälpa dem att slåss med 
myndigheter, berättar 
Marie.

– Jag har sett hur handläggare på Arbetsförmedling och socialtjänst stenhårt värnat sina områden, av rädsla för förändringar och för att undvika göra fel. Och de handläggare som vill göra ett bra jobb är hårt pressade av ekonomi och att hela tiden redovisa resultat. 
Marie klandrar inte handläggarna. Hon anser att det främst är strukturen som är felet. 

– Det finns många handläggare med stora hjärtan, men de är chanslösa mot de kortsiktiga ekonomiska målen. Jag har också mött en del gamla handläggare som säger att de struntar i reglerna, ”nu gör jag som jag vill, de får skjuta mig”. Vi måste vara jätterädda om de handläggare som det går att jobba med, för de blir allt färre.

Marie undrar ibland hur det är möjligt för handläggare att vara en del i en så negativ utveckling, utan att göra uppror.– Jag är själv gammal socionom och minns hur jag en gång uppmanades att 
förhala ärenden för att 
kommunen ville spara 
pengar. Då svarade jag att 
”det kan du glömma, det 
gör jag aldrig”. Jag tog 
alla utredningar till 
nämndpolitikerna för att 
lägga ansvaret på rätt 
nivå.

Men idag är tjänste
mannakåren ofta tyst och viker ned sig, menar hon. 

– När jag själv började jobba som socionom i Rinkeby 1980 så var vi 
minsann ingen tyst grupp. Vi såg till vad personen ifråga behövde för att komma på fötter. Nu avslås sådant som borde vara självklart. Eller så nonchalerar man behovet och undviker att fatta beslut. Då blir det inte heller möjligt att överklaga. Det leder till rättsosäkerhet.

Hur ska utvecklingen vändas? 
 Genomför Funkautredningen och gå vidare med de metoder som är bevisat verksamma. 
 Men det behövs även ett uppror nedifrån. Klienterna själva orkar inte driva, utan det behöver komma från fack, handläggare, chefer. De som idag är dödstysta, säger Marie Eklund.

Myndigheter ska stödja personer som vill ha jobb. Men ofta  gör de tvärtemot, enligt Marie Eklund. Hon har följt jobbjakten  för flera personer med ADHD.

Det finns många 
handläggare med 
stora hjärtan, MEN 
DE ÄR CHANSLÖSA MOT 
DE KORTSIKTIGA EKO-
NOMISKA MÅLEN. 

”Chefer och handläggare borde
göra uppror”

– Bedrövligt, suckar Marie 
Eklund när hon ska samman-
fatta myndigheternas stöd till 
unga arbetssökande som har 
neuropsyki atriska funktions-
nedsättningar.
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DET ÄR ETT  
OMÖJLIGT UPPDRAG
n Jag arbetar på Arbetsför
medlingen inom rehabilite
ring. Alla dessa personer har 
en funktionsnedsättning, de 
vanligaste är psykisk och 
neuropsykiatrisk. Jag skulle 
önska att jag kunde stödja 
dessa personer på bästa sätt 
på alla plan. Se över deras 
resurser och förmågor vilket 
alla har.

Problemet är att jag i 
dagsläget har hand om 130 
personer som jag ska hjälpa, 
stödja ut i arbetslivet. Det 
spelar ingen roll hur stort 
hjärta jag än har. Jag räcker 
inte till. Det har börjat gå ut 

över min egen familj. Jag 
förs tår varför många 
handläggare inom 
Arbetsförmed lingen och 
Försäkrings kassan byter 
arbetsuppgifter eller arbete 
ofta. Vi orkar helt enkelt inte. 
Det gör ingen människa.

Om jag kan förändra min 
situation? Absolut! Genom 
att byta arbete.

Om jag kan påverka att ha 
hand om färre sökande? 
Tyvärr inte, min chef anser att 
jag ska kunna rehabilitera 
dessa personer ut i arbete... 
Vilket är ett omöjligt uppdrag!

MAMMA FÖRST OCH 
FRÄMST

Åsikter:  

Kalla Fakta-
programmet

November  
2013.

Åsikter:  

Intervjun med 
Marie Eklund

Föräldrakraft  
nr 5.

JAG BLIR SÅ IMPAD
n HEJA! Jag blir så impad över någon som säger detta rakt ut! Jag 
är snart 50 och har stött på samma hinder under min väg tillbaka ut i 
arbete. Även som yngre och nyutbildad mötte jag denna attityd. 
Mycket beror på vem man möter på vägen. Jag ser fram mot att 
Funkautredningen blir verklighet, och att de resurser som finns 
används till det de ska.

CORNELIA MOÉN

Tyck till genom ett mejl till info@faktapress.se eller ett brev till 
Föräldrakraft, Målargatan 7, 111 22  Stockholm

Myndigheter ska stödja 
personer som vill ha 
jobb. Men ofta gör de 
tvärtemot. Chefer och 
handläggare borde  
göra uppror, sa Marie 
Eklund i en intervju  
i förra numret. 
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”Intensivträning  
behövs även  
efter 20 års ålder”

Äntligen är beslutet fattat om att 
metoden med Konduktiv pedago-
gik nu ingår i vårdvalet gällande 

intensivträning för barn och ungdomar 
med rörelsenedsättningar och andra 
neurologiska funktionsnedsättningar.

Men lika viktigt som det är att kunna 
välja den träning som passar bäst för det 
individuella behovet när man är barn är 
det förstås att kunna fortsätta träna enligt 
samma metod när man fyllt 20 år.

När RBU i Stockholms län fick beskedet 
i oktober 2012 om att Hälso- och sjuk-
vårdsnämnden beslutat att inte längre 
erbjuda intensivträning med konduktiv 
pedagogik till barn med CP-skador och 
andra neurologiska funktionsnedsätt-
ningar reagerade vi och våra medlemmar 
med bestörtning.

Att frånta barn och ungdomar med 
cerebral pares (CP) och andra neurologis-
ka funktionsnedsättningar rätten att 
träna med konduktiv pedagogik (KP), 
som många gjort sedan starten år 2000, 
var helt oacceptabelt.

Metoden, som varit mycket framgångs-
rik och populär, är så mycket mer än en 
sjukgymnastisk behandlingsmetod. 
Tanken är att inlärning och problemlös-
ning är minst lika viktigt som den fysiska 
träningen och målet är så stor självstän-
dighet som möjligt

Ilskan bland RBU Stockholms medlem-
mar var enorm och beskedet spred sig 
snabbt på nätet och i sociala medier, där 
man tydligt visade sitt missnöje mot 
Stockholms landstingspolitiker som fattat 
beslutet. 

Efter en veckas intensiva protester 
drog politikerna tillbaka sitt beslut och 
återremitterade frågan till tjänstemän-
nen.

Nu äntligen, efter ett års kamp, har vi 
fått det glädjande beskedet att barn- och 

ungdomar med rörelsehinder kan 
fortsätta att välja KP som metod för 
intensivträning genom vårdvalet LOV 
(lagen om valfrihetssystem).

Tyvärr upphör möjligheten att välja 
intensivträning med KP när man fyller  
20 år.

Därför fortsätter vi i RBU Stockholm 
kampen för att även ge vuxna samma 
möjlighet.

I Stockholm finns det idag ett hundratal 
barn som tränat enligt 
KP-metoden sedan 
starten 2000. De tillhör 
idag den vuxengrupp 
som är i fortsatt behov av 
KP. Ytterst är det en 
rättvisefråga och precis 
som bostadsort inte 
borde vara avgörande för 
den vård man får, borde 
inte heller ålder vara det. 
RBU Stockholm har länge 
förordat att även vuxna 
med rörelsehinder ska ha 
möjlighet att intensivträ-
na med den metod som 
passar individen bäst.

Stockholms läns landsting genomför 
nu en upphandling av intensivträning för 
vuxna med rörelsehinder.

Precis som förra året väljer SLL att 
bortse från brukarorganisationernas 
erfarenhet och behov genom att utesluta 
KP som en valbar träningsmetod.

Vi anser att landstinget bör erbjuda både 
barn och vuxna med rörelsehinder rätten 
att välja den träning som passar indivi-
dens behov bäst och anpassad efter den 
egna diagnosen. Därför behövs vårdval 
självklart får både vuxna och barn.

RBU Stockholm (som företräder både 
barn, unga och unga vuxna) anser att det 

finns en djup inkonsekvens i att inte 
upphandla KP som en valbar behand-
lingsmetod även för vuxna. Behoven av 
att få intensivträna upphör inte när den 
unga vuxna fyller 20 år. Vi anser också att 
det strider mot den i svensk vård starkt 
förankrade likvärdighetsprincipen att 
kunna erbjuda en likvärdig insats oavsett 
ålder. 

För även om det är så, som sjukvårds-
förvaltningen hävdar, att vårdval i detta 
fall är kostnadsdrivande – är dessa 

kostnader otvetydigt 
investeringar för personer 
med livslånga och beståen-
de skador.

Inte bara att minska 
smärtor, utsatthet och 
framtida kostbara insatser 
utan framför allt öka 
livskvalitet, självständig-
het som på sikt kommer 
bespara vården resurser. 

RBU Stockholm 
uppmanar Hälso- och 
sjukvårdsnämnden att 
utöka omfattningen av 

förfrågningsunderlaget gällande upp-
handlingen avseende ”Intensiv träning för 
vuxna med rörelsenedsättning 2013” så 
att ett vårdval som omfattar minst två 
alternativa diagnosspecifika träningsfor-
mer, varav en är KP, blir tillgängligt för 
vuxna med rörelsehinder inom en snar 
framtid. l

Ingrid Näsman Björk  
ordförande i RBU Stockholm

Rickard Friberg  
styrelseledamot i RBU Stockholm

Lill Hultman  
styrelseledamot i RBU Stockholm

Ingrid Näsman Björk, Lill Hultman och 
Rickard Friberg sitter alla i styrelsen 
för RBU Stockholm.

DEBATTARTIKEL FRÅN RBU STOCKHOLM:

Både barn och vuxna bör få välja vad  
som passar bäst för just deras behov!

Ytterst är det  
en rättvisefråga 
och precis som  
bostadsort inte 

borde vara avgö-
rande FÖR DEN VÅRD 
MAN FÅR, BORDE INTE 

HELLER ÅLDER  
VARA DET.
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Här är 
”Hamstern Holger 
och geggamojan”. 
Den gillar du 

nog.

Jaså? Hur bra kan den vara 
om den inte går som tecknad 

film i TV?

Hoppas kvällens 
saga är mindre 

trist än 
den IGÅR. Den 
fick mej att 

somna.

Lugn. DEN HÄR 
sagan håller 
dej vaken hela 

natten.

Jaså? Vad 
heter 
den?

”Den 
avhuggna 

handen som 
ströp folk”.

Åh, toppen! Så läskigt! 
En skräckhistoria! En 
avhuggen hand! Oj!

Handen skulle faktiskt 
kunna … ÅH, NEJ!! DÄR 

ÄR DEN!

DEN T-TAR MEJ!! GAAK!! … Kalle? 
…, Kalle? …

Borde ha kommit på 
det här för länge 

sen.

Och vet du vad som 
är ALLRA läskigast? 
Dom hittade den 

aldrig! Än idag vet 
ingen var handen är!

Det är så stor brist på bostäder för 
personer med funktionsnedsätt-
ning, så kallade LSS-bostäder, att 

Stockholm stad tvingats bryta mot lagen.
Staden har därför dömts att betala en 

miljon kronor i skadestånd för att två 
personer med funktionsnedsättning fått 
vänta över ett år på boende.

Idag står cirka 250 personer i kö till 
LSS-bostad i Stockholm.

Det är bra att Stockholm stad har dömts 
till skadestånd för att visa att lagen skall 
följas, men med dagens ansvarsfördel-
ning vad gäller bostadsbyggandet mellan 
stadsdelsnämnderna och Stockholm stad 
ser jag inte hur man skall kunna uppfylla 
lagen.

Varje stadsdelsnämnd får idag själva 
bestämma om de ska bygga LSS-boenden 
utifrån om de anser att det finns behov av 
detta inom deras stadsdel. Trots att det är 
brist på LSS-bostäder i Stockholm väljer 
vissa stadsdelsnämnder att inte bygga 

– utan hänsyn till att det på andra ställen 
i kommunen finns 250 personer som 
väntar på att få plats på ett boende.

Att Stockholms stad nu har blivit skyl- 
digt att betala ett miljonbelopp i skade-
stånd förvånar nog ingen. Så lär det också 
fortsätta om inte Stockholm stad tar över 
stadsdelsnämndernas ansvar att bestäm-
ma var det ska byggas och, när det byggs, 
ser till att det i större utsträckning även 
byggs boenden för funktionshindrade.

Om ingen förändring sker kommer 
väntetiderna vara fortsatt långa och allt 
fler rättsprocesser kommer att sluka de 
medel som annars kan användas till att 
bygga LSS-boenden. Vi vill ha fler 
LSS-boenden och vi kräver att 
Stockholms stad agerar! l

Ulf Uddsten, 
Ordförande FUB Stockholm 

Ulf Uddsten kritiserar stadsdelsnämnderna  
i Stockholm för att de struntar i att se till att 
det byggs LSS-bostäder. Stockholms stad 
centralt måste ta över ansvaret för bygg-
planeringen, anser Uddsten.

DEBATT Kommentarer

”Skadestånd slukar medel som borde 
användas för nya LSS-boenden”

DEBATTARTIKEL AV ULF UDDSTEN:

Väntetiderna kommer 
vara fortsatt långa och 
allt fler rättsprocesser 
kommer att sluka de 
medel SOM ANNARS KAN 
ANVÄNDAS TILL ATT BYGGA 
LSS-BOENDEN.
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Tidningen Föräldrakraft är 
den perfekta  julklappen till för
äldrar och anhöriga till barn, 
unga och vuxna med funktions
nedsättningar. För 395 kronor in
klusive moms kan du ge bort 6 nummer som är 
fyllda med tips och praktisk vägledning, intervjuer, 
teman och r eportage. (Priset gäller inom Sverige.)

Sänd in kupongen med din beställning före  
årsskiftet så kommer tidningen med start i januari.

Fyll i adressuppgifterna på baksidan av d enna 
sida och posta till oss. Portot är betalt.   
Det går också bra att mejla uppgifterna till  
info@faktapress.se

Talongen ovan kan du klippa ut och överlämna 
som ett presentkort till julklappens mottagare!

GE BORT FÖRÄLDRAKRAFT 

SOM JULKLAPP!
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OCH DU FÅR SJÄLV PRESENTKORT
PÅ 2 BIO-BILJETTER!

Tidigt ute. Nästa års första utgåva  
kommer redan den 9 januari 2014.

MISSA INTE: NÄSTA NUMMER!

Tema Baby- & Barnspecial. En stor 
special med massor reportage och guider, för 
alla nyblivna föräldrar. Om den första tiden med 
barnet och värdefulla tips om hur man hittar rätt 
hjälp och stöd.

Tema Kollo & resor. Nu är tid att planera och 
förbereda årets höjdpunkter med hjälp av vårt tema 
om kollo, läger och resor.

Tema Personlig assistans. Hur blir framtidens 
assistans? 20 år efter reformens införande står vi 
inför ett vägskäl – utveckling eller neddragning?

n  Måns Möller i stor 
intervju.

n  Du skyddar din 
tonåring om du pratar 
om sex. 

n  Munhälsans betydel-
se för välmåendet.

n Folkhögskoleguide.

”Ingen kan säga vad 
som händer. Aldrig 
vet vi vad som 
kommer ske.” 
Så sjunger Viktor 
Johansson om sin 
son Vincent, 2, som 
har en cp-skada. 
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KALENDARIUM

➤  10–11 MARS 2014
Livets möjligheter. Nka anord-
nar konferens i Stockholm. 

➤  8–9 MAJ 2014
Funka för livet, mässa på 
NCC Arena i Växjö. 

➤  12–13 MAJ 2014
Särskolans rikskonferens i 
Borlänge.

➤  15–16 MAJ 2014
NPF-forum anordnas på 
Kistamässan i norra 
Stockholm.

➤  20–21 MAJ 2014
Hjultorget på Kistamässan.

➤  20–21 MAJ 2014
Anhörigriksdagen i Varberg.

➤  1 JULI 2014
Vägen till arbete – Föräldra-
kraft anordnar debatt i 
Almedalen, Visby, kl 15.45. 
Därefter stort mingel kl 17. 
Wisby Strand Congress & 
Event.

➤  OKTOBER 2014
Dysleximässan i Malmö.

HÖJDPUNKTER 2014

@ Alltid uppdaterat på FORALDRAKRAFT.SE/EVENTS

ANNONSÖRER I DETTA NUMMER:
A-Assistans  .................................52
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Somna  ...........................................21
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Vivida Assistans ..........................10
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G
å gärna in på w
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ana.se och läs m
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 oss.

D
itt barn klarar en hel del.Till exem

pel att bestäm
m

a
över Sveriges största företag inom

 personlig assistans. 
V

i arbetar efter ledstjärnan att alla har rätt till ett bra
liv. O

ch hur det ser ut vet bara du och ditt barn. D
å är

det ju inte m
er än rätt att ni också bestäm

m
er hur vi

bäst hjälper till. D
et är m

ånga som
 känner likadant. 
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ånga barn och ungdom
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et känns väl som
 ett tryggt val?
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VI HAR TESTAT 7  
SURFPLATTOR SOM 

HJÄLPMEDEL!
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ANNONSTORG

Teckenkurser

Tecknologen AB
Håkan Ernklev  0511 - 290 18 el 0705 - 66 48 22  

www.tecknologen.se info@tecknologen.se

- din resurs när det gäller tecken -

Grundkurser  
Stockholm 20 - 24 januari 5 dagar 4 990:-
Götene 9 - 11 december 3 dagar 3 190:-

Under en inspirerande, rolig och effektiv kurs får du lära dej massor med 
användbara tecken och får dessutom kunskap och tips om hur du kan 
använda dem på bästa sätt i ditt arbete eller i din familj.

Våra kurser ger dej den kunskap du behöver!

Alla priser inkl material, repetitionskurs på nätet och fika
 (Moms tillkommer. Går du kursen privat och betalar själv får du 20% rabatt)

Kurserna vänder sig till föräldrar och personal som använder teckenkom-
munikation (TAKK) hemma eller i sitt arbete med barn i behov av tecken. 
En repetitionskurs på nätet ingår i alla våra kurser. Repetitionskursen inne-
håller genomgångar och olika övningar samt en teckenordlista på video. 

Teckenalmanackan - teckenkurs på nätet!
Vårt inspirerande teckenpaket - teckenkurs och kultur - för familj, 
förskola och skola. Räcker ett helt år!  www.teckenalmanackan.se

Förälder på vår Facebooksida:
”Vill tacka för otroligt effektiva och bra dagar! Har fått med mig 
massor med tecken men bäst av allt är de tankar om språk och 
kommunikation som förmedlades med mycket humor och värme. 
Kursen har verkligen väckt ett driv att lära mer.”

Ny sång- och tecken-DVD: ”Teckenjul”
Lagom till allt julstök finns nu vår nya DVD: ”Teckenjul”. Jul-DVD:n inne-
håller kända och okända julsånger i olika stämningslägen, alla med både 
sång och tecken. Perfekt både som inspiration och som avkoppling!   
                   www.tecknologen.se/dvd

URIFORM

TUMLE
kudden

Uriform AB • Timmermansgatan 38
118 55 Stockholm • Tel: 08-6402955

tumle.uriform.se

Vi har öppnat webshop!
En hjälpmedelsbutik alltid nära dig.

webshop.uriform.se

”Värdefull 
Föräldrakraft är tidningen 
för Dig som är förälder eller 
anhörig till barn med 
funktions nedsättning och 
särskilda behov. Varje 
nummer innehåller massor 
med tips och praktisk 
vägledning, intervjuer, 
teman och reportage. 

Beställ en helårsprenume-
ration (6 nr) för 395 kr 
 genom att fylla i kupongen 
här intill. Eller ta två år direkt 
(12  nr) för endast 790 
kronor så missar du 
ingenting!

LÄSNING FÖR DIG SOM  
FÖRÄLDER OCH PROFESSIONELL!”

OM BARN, UNGA & VUXNA I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD!

Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adress: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postnr och ort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-post:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Övrigt meddelande: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ja tack, jag beställer:
6 nummer för 395 kronor inkl moms
12 nummer för 790 kronor inkl moms
Information om annonsering

Välj ett   
alter nativ!

Klipp ut & posta kupongen 
i ett kuvert till FaktaPress, 
Målargatan 7, 111 22  Stockholm.  
Eller mejla till:
pren@faktapress.se

Ljud- &  
iPad-tidning  

UTAN EXTRA 
KOSTNAD!
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Returadress: 
FaktaPress AB
Backebogatan 3
129 40  Hägersten

B-POSTTIDNING

adressutrymme 155 mm x minst 25 mm

OAVSETT. 
Vi erbjuder personlig assistans som du vill ha den. Antingen 
vill du att vi tar ett helhetsgrepp om din assistans eller så 
vill du sköta den mer självständigt. Oavsett, vi är en trygg 
arbetsgivare för dina personliga assistenter och vi finns nära 
dig med våra lokala assistanskontor.

Hos oss får du också till gång till en rad fördelar som:

• Juridiskt stöd och hjälp med ansökningar och omprövningar

• Kundombudsman

• Vi har lokala assistanskontor i hela Sverige

…och mycket annat. Läs mer på frosunda.se

Kontakta oss om personlig assistans
0771-FRÖSUNDA (37 67 86 32)
kundkontakt@frosunda.se

GillAr du  
GEmEnSkAp Och  
En AkTiV friTid?
Vi erbjuder ett stort utbud av 
aktiviteter att ta del av; allt 
ifrån kulturupplevelser till 
mer fysiska aktiviteter eller 
bara möjligheten att umgås.

Kolla in vår På gång-kalender 
på frosunda.se/pa-gang
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