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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 bestämmaöver Sveriges största företag inom personlig assistans. Vi arbetar efter ledstjärnan att alla har rätt till ett braliv. Och hur det ser ut vet bara du och ditt barn. Då ärdet ju inte mer än rätt att ni också bestämmer hur vibäst hjälper till. Det är många som känner likadant. För inget företag har lika många barn och ungdomarsom Humana. Så om det känns tryggt, känn er varmtvälkomna till Humana. 

Av 1 800 kunder är hälften barnoch ungdomar.
Det känns väl som ett tryggt val?
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”Jag och syrran   
     håller ihop”
      Ayla Kabaca om syskonglädje

Personlig assistans: FLYTTA HEMIFRÅN  
OCH LEVA SITT LIV 

Tema vård:  
KAN ETT GOTT  
SKRATT RÄDDA LIV? 

Hjälpmedel: 
FÖRSTA DAGEN MED 
ROBOTHANDSKEN

l Lär dig fokusera med yoga
l Allt om ”Vägen till arbete”
l Böckernas lättlästa värld 

V AV SÄRSKILT 

”Jag och syrran   
ihop”

Ayla Kabaca om syskonglädje
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Särskola 

GUIDE TILL  

RÄTT PROGRAM

Föräldrastöd  

INGET SKA FALLA  

MELLAN STOLARNA

Köpa anpassad bil 

SÅ GJORDE FAMILJEN  

HÄLLSTRÖM

Bostad 

RUM FÖR ESKIL

NPF 

TRÄNA HJÄRNAN FÖR 

ETT ENKLARE LIV
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Arbete 
NU KAN INGETSTOPPA KEVINELENOR: ”HUNDVÅRDÄR DRÖMJOBBET”

IT-hjälpmedel  
SIMON HJÄLPER DIG ATT HITTA RÄTT BLAND PRYLAR 

OCH APPAR

Nytt anhörigstöd 
HÄR SLIPPER  FÖRÄLDRAR HÅLLA  REDA PÅ ALLT

Psykisk hälsa 
VI MÅSTE PRATAMER OM DÖDEN
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24 sidor 
special!

STORA BARN- 
NUMRET

Assistans 
• SÅ FICK WILMA, 3  

PERSONLIG ASSISTANS
• DETTA SKA ALLA

ASSISTENTER KUNNA 

Måns Möller  
KOMIKERN SOM

FÅR PUBLIKEN 
ATT GRÅTA

Kollo 
SARA, 19, VANN 

MOT KOMMUNEN
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Att Föräldrakraft är en innehållsrik tidning 
känner du säkert till. Men som prenumerant 
på papperstidningen får Du mycket mer!

Du får bland annat full tillgång på webben till 
alla guider, teman och intervjuer vi publicerat 
ända sedan starten för mer än 11 år sedan.

Allt detta får du  
som prenumerant!

Beställ genom att mejla till pren@faktapress.se

För endast 395 kr per år eller 790 kr för två år får du:

• 4 VÄLFYLLDA PAPPERSUTGÅVOR PER ÅR.
•  HELA TIDNINGEN DIGITALT FÖR IPAD ETC.

•  EXKLUSIV TILLGÅNG TILL ALLA TIDIGARE  
UTGÅVOR PÅ HEJAOLIKA.SE

Prenumerera på

”Jättebra tidning.
Den stärker och v ärmer 
när det är som tuffast.”

– Förälder

Vi har många personliga assistenter som 
är ”världsbäst”. En av dem är Annica, 
en favorit hos sin kund. Men vad händer 
om Annica blir sjuk?

Vi har unika förutsättningar att lösa 
snabba bemanningar. Vi är självklart 
också bra på att hitta nya favoriter. 
Allt för att du ska få vardagsflyt.

För en trygg assistans – hör av dig idag!

020-30 31 00
www.humana.se

Vi har fler Annica  
än någon annan.
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Vi har många personliga assistenter som 
är ”världsbäst”. En av dem är Annica,  
en favorit hos sin kund. Men vad händer 
om Annica blir sjuk?

Vi har unika förutsättningar att lösa 
snabba bemanningar. Vi är självklart 
också bra på att hitta nya favoriter.  
Allt för att du ska få vardagsflyt.

För en trygg assistans – hör av dig idag! 

020-30 31 00 
www.humana.se   

Vi har fler Annica  
än någon annan.
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Våga ta steget!
Det behövs �er trygga vuxna som 
har möjlighet att hjälpa och stötta 
ett barn, ungdom eller vuxen.

Besök oss gärna!
www.familjehemsbanken.se
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Chefredaktör &  
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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.

Kommer (V) att 
göra det enda rätta 
och rädda LSS?
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Chansa inte, 
köp Primass!
Många har redan gjort och �er blir det. 
Primass växer så det knakar. Med oss får 
ni allt i ett. Inga extraavgifter eller påslag. 
Vi lyssnar, tänker och bygger skräddar-
sydda lösningar för er. 
Kontakta oss redan nu för demo & pris.

Eva Börjesson
070 522 91 50
 

Andreas Björk
070 417 54 71

www.primass.seEva Börjesson Andreas Björk www.primass.se
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dena på sidan 43

Jonas Sjöstedt har just nu en fantastisk 
chans att rädda LSS, och återställa lagen 
om stöd och service till dess ursprungliga 
intentioner. Men först behöver han inse att 
Vänsterpartiet inte kan få allt, utan måste 
välja. Och välja rätt. 

Med lite kompromissvilja så borde vänstern dock 
kunna komma överens med alliansen om LSS. 

Vad är egentligen viktigast för Vänsterpartiet; ett  
värdigt liv för de tiotusentals personer som har behov 
av LSS-insatser – eller ett förbud mot vinster i  
välfärden?

DET ÄR NU Jonas Sjöstedt bör agera. Situationen är 
desperat. Nio av tio som söker personlig assistans får 
avslag. Fler än 1000 personer har förlorat sin assistans. 
Även övriga LSS-insatser är under hård press eftersom 
många kommuner sparar och inför egna begränsningar.

Kommer Jonas Sjöstedt att fånga denna möjlighet?  
I tidigare förhandlingar med regeringen har det uppen-
barligen inte varit viktigast att stå upp för de mest 
utsatta och fattigaste. Klyftorna har fortsatt att växa 
under den V-stödda regeringen. 

För V har det varit viktigare att bekämpa privata 
företag än att förbättra levnadsvillkoren för personer 
med funktionsnedsättningar.

DET BORDE VARA en självklarhet för V att prioritera 
utsatta människors behov, före ett förbud mot vinster. 
Nu i oktober, i riksdagens partiledardebatt, väckte Sjö-
stedt nytt hopp om detta. Han sa sig vilja trä�a allian-
sen för att hitta en lösning på LSS-krisen. RBU, Rörel-
sehindrade barn & ungdomar, hängde på. Dagen efter 
bjöd organisationen in både V och allianspartierna till 
konkreta samtal om hur LSS-krisen kan lösas.

FÖR ATT NÅ en lösning krävs dock inte bara att V visar 
kompromissvilja, utan även alliansen. Förslagsvis kom-
mer man överens med V om bättre kontroll av verk-
samheter som får skattepengar, det finns nog olika sätt 
att förbättra insynen på.  

Att återupprätta LSS vore en stor seger för både  
Vänsterpartiet och allianspartierna, 
och ett stort och tyvärr välförtjänt 
nederlag för regeringen. Â
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RBU:S ORDFÖRANDE

LSS-utredningen
kan leda till 
en katastrof
– vad som helst
kan hända

Maria Persdotter, ordförande 
för RBU, Rörelsehindrade barn 
och ungdomar, slår larm om 
nya oroväckande tankar om 
kommunal assistans.
FOTO: LINNEA BENGTSSON
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INTERVJU   Maria Persdotter

MOVE WALK

LSS-utredningen har gått in i en 
ny, allvarlig fas. Och den hetaste 
frågan nu är om kommunerna 

ska överta all personlig assistans.
– Det vore en katastrof. När man 

förlorar den statliga assistansen och 
hamnar hos kommunen kan vad som 
helst hända, säger Maria Persdotter, 
ordförande för RBU.

Det har hela tiden funnits med i 
LSS-utredningens uppdrag att titta på 
huvudmannaskapet för assistans, idag 
delat mellan statliga Försäkringskas-
san och kommunerna.

Men det är först nu som frågan har 
blivit aktuell på allvar.

– Vi har fått starka indicier om att 
det lutar mot att LSS-utredningen fö-
reslår en samlad huvudman, och i så 
fall kommunerna, säger Maria Pers-
dotter, som ingår in en av referens-
grupperna för utredningen.

Hon menar att det vore ”jätte-
farligt” att göra kommunerna 
till ensam huvudman.

– Redan nu fungerar det inte speci-
ellt bra med assistansen i kommuner-
na. Många kommuner är inte vuxna 
uppgiften, vissa saknar både resurser 
och vilja, andra kommuner är riktigt 
dåliga. Och i små kommuner blir det 

extra svårt, på grund av litet 
befolkningsunderlag och 
tajt budget, även om man 
skulle ha en politisk vilja.

– Det finns också kommu-
ner som är bra och har hög 
ambitionsnivå. Det är det 
som är lotteriet. Det kan 
blir riktigt illa när man vän-
der sig till sin kommun, men 
det behöver inte bli så. I 
detta ligger en enorm rätt-
sosäkerhet, det blir helt en-
kel avgörande var man bor 
för vilket stöd man får.

DET DELADE HUVUDMANNA-
SKAPET för assistans har diskuterats 
flera gånger tidigare. Uppdelningen 
innebär att personer med stora behov 
får statlig assistans via 
Försäkringskassan. Om behoven 
understiger 20 timmar grundläggande 
behov per vecka övergår ansvaret till 
kommunen.

I debatten tidigare har det ofta fun-
nits argument för att helt förstatliga 
assistansen för att skapa ett rättvist 
och e�ektivt system.

Men i den nya utredningen pekar 
det mesta mot en kommunalisering.

– Det beror nog på att utredningen 

har ett så tydligt direktiv att 
begränsa statens kostnader. 
Direkten talar också om att 
medel från assistansen ska 
kunna stärka kvaliteten på an-
dra LSS-insatser, som är kom-
munala, säger Maria Persdot-
ter.

Det kan bli hur kaotiskt och 
rättsosäkert som helst

För RBU, med många famil-
jer som har barn och unga i 
behov av assistans, vore en 
kommunalisering ett mycket 
allvarligt bakslag.

– Vi har länge pratat om att 
assistans är ett lotteri, men 

det verkliga lotteriet börjar när man 
blir beroende av sin kommun. Då har 
man ingen aning om vad som kan hän-
da. Det kan bli hur kaotiskt och rätts-
osäkert som helst. Den dag man står 
där med sitt avslag så är det inget an-
nat än en katastrof.

MARIA PERSDOTTER ÄR mycket besvi-
ken på rege ringens agerande.

– Det är horribelt att ingen har nå-
got vettigt att säga. Helst duckar man 
bara för frågorna, och när man kom-
menterar något så visar man att man 
inte tar det på allvar. Â

RBU:S ORDFÖRANDE

LSS-utredningen
kan leda till 
en katastrof
– vad som helst
kan hända

Vi ser möjligheter där andra ser svårigheter

Vi finns vid din sida genom hela ditt liv inom: 

#Personlig assistans #Särskola #Re/habilitering #Daglig verksamhet

www.movewalk.se    www.facebook.com/movewalk

 NU I BOKHANDELN 
    CP-UPPRORET
  av Lars Mullback

Det är 
horribelt 

att re-
geringen 

bara 
duckar 
för alla 
frågor
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REPORTAGE   Vård, egenvård och assistans

”VI HAR 
BÖRJAT 

LEVA IGEN”

TVÅ ÅRS KAMP GAV OLOF RÄTT 
TILL PERSONLIG ASSISTANS:

Efter nästan två års kamp 
mot Försäkringskassan 
har Olof, 3, äntligen fått 

rätt till personlig  
assistans. Mamma  
Karolina och pappa  

Magnus är obeskrivligt 
lättade över att veta att 

Olof har det bra, samtidigt 
som de kan ägna tid åt 

syskonen, laga mat,  
jobba och sova. Leva  

igen helt enkelt. 
text och foto Anna Pella

Karolina och 
Magnus inledde 
processen om 

personlig assistans 
när Olof fyllt ett år. Idag 

har han hunnit bli tre år. I 
familjen finns även en 

storebror på sex år 
och en lillasyster 

på två år.
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Olof slår upp sina stora vackra 
ögon några sekunder. Han har 
haft två kraftiga epileptiska 

anfall den senaste timmen och är 
mycket trött och medtagen. Han halv-
sitter i sin assistent Marys famn som 
varsamt smeker hans händer. Värmen 
från hennes kropp verkar göra honom 
trygg, han blundar och somnar om. 

Matpumpen piper och Mary lösgör 
försiktigt sin ena hand och sträcker 
sig för att stänga av. Därefter lösgör 
hon den andra handen och snurrar 
med van hand matslangen precis så 
mycket som behövs samtidigt som 
hon håller i pegen med den andra 
handen. Sen drar hon försiktigt slang-
en rakt upp och stänger pegens lilla 
plastkork. Tack vare pegen kan Olof 
få i sig näring på ett säkert sätt, inte 
minst under dagar som denna när 
kramperna tar hans vakenhet.

Olof fortsätter sova en stund till i 
Marys famn. De sitter i soffan i hans 
tillfälliga rum i huset som ska renove-
ras och anpassas efter hans behov. 
Det är två år sedan familjen 
Hermansson flyttade ut från stan till 
den här villan strax norr om 
Stockholm, men tid att tänka på huset 
har inte funnits hittills. 

Första året gick all tid åt till att 
bara försöka överleva en dag i taget, 
samtidigt som de kämpade för Olofs 
rätt till personlig assistans. När han 
sedan fick det började arbetet med att 
försöka bygga upp en fungerande 
personlig assistans med assistenter 
som arbetar dygnet runt i hemmet. 

Men vi börjar från början. Olof föd-
des i januari 2014 som nummer två i 
syskonskaran. Mamma Karolina och 
pappa Magnus anade tidigt att något 
inte stämde eftersom Olof varken gav 

något svarsleende eller någon ögon-
kontakt, eller reagerade på ljud. När 
han var fem månader gammal fick 
han ett kraftigt epilepsianfall och 
efter det vågade de inte lämna honom 
ensam ens när de gick på toaletten. 
De turades om att övervaka honom 
dygnet runt. 

Efter otaliga undersökningar och 
provtagningar visade det sig att Olof 
har en ovanlig mutation på en gen 
som heter CDKL5, en mycket sällsynt 
diagnos med svår flerfunktionsned-
sättning som följd. 

Mamma Karolina minns att beske-
det var overkligt att få:

– Läkarna sa att Olof inte skulle 
utvecklas alls och att han skulle 
behöva mycket hjälp. Men fortfaran-
de var det svårt att ta in hur mycket. 
Vi förstod inte vidden av det då.

Via habiliteringen kom de i kontakt 

”VI HAR 
BÖRJAT 

LEVA IGEN”
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REPORTAGE   Vård, egenvård och assistans

att han hade en psykisk funktions-
nedsättning. 

Här börjar otaliga timmars skriv- 
och pappersarbete. Först skickade de 
in ett yttrande om förslaget till 
Försäkringskassen. Men när beslutet 
föll blev resultatet ändå noll timmar. 
Därefter började överklagandepro-
cessen. 

Vintern som följde beskriver 
Karolina med tre ord. De. Gick. 
Under.

– Olof hade flera sjukhusbesök i 
veckan. Magnus jobbade heltid och 
var vaken på nätterna med Olof. 
Olofs lillasyster föddes och ammade 
varannan timme dygnet runt. Jag 
hade båda barnen själv på dagarna. Vi 
var levande zombier och sov inte över 
huvud taget, säger hon och berättar 
samtidigt att Olofs tillstånd försäm-
rades under den här tiden, epilepsin 
tog nya allvarligare vägar och över-
vakningen övergick allt mer i aktiv 
vård. 

– Olof tappade i vikt, vi hade allt 
svårare att få i honom mat och de 
många mediciner han behövde varje 
dag. Han samlade på sig slem, behöv-
de ständiga inhalationer och and-
ningsgymnastik och fick allt fler 
lunginflammationer som ledde till 

sjukhusvistelser. Ibland fick han 
slemproppar som satte stopp i luftvä-
garna och han kaskadkräktes efter 
varje epilepsianfall, ibland flera 
gånger i timmen.

De små svarsleenden de anat när 
Olof var ett halvår och pappa Magnus 
väste ”Sssssupp” i örat var nu helt 
försvunna. Istället kämpade Olof för 
att överleva. 

I januari 2016 fyllde Olof två år och 
fick en plats på en specialförskola 
några kilometer hemifrån. Men det 
som skulle ge Karolina möjlighet till 
lite återhämtning, att bara vara för-
äldraledig med Olofs lillasyster på 
dagtid under våren, blev i stället ett 
logistiskt problem. Hon kunde inte 
köra Olof i bilen till förskolan och 
samtidigt hjälpa honom om han 
kräktes eller slutade andas, så istället 
promenerade hon med barnen i tvil-
lingvagnen fram och tillbaka morgon 
och eftermiddag. Totalt tre timmars 
procedur. Väl hemma igen var det 
bara tre och en halv timme innan det 
var dags att promenera och hämta 
Olof. 

 

På sommaren var det äntligen 
dags för förhandling i förvalt-
ningsrätten. Per telefon vitt-

nade två överläkare från Astrid Lind-

Vi på Nordström Assistans är övertygade om att med rätt 
hjälp och förutsättningar kan man uppnå mer. Det man en 
gång såg som möjligt vill vi ge en chans till. Vi vill förändra, 
förbättra och skapa vägen till en bättre tillvaro. Vårt uppdrag 
och mål är att du som kund ska kunna känna JAG KAN! 
Alltid. I alla lägen.
Vill du veta mer ring Kajsa på 040-601 03 44.

En läkare sa 
att han inte  

längre kunde stå 
för orden  

att ’samhället  
hjälper er att  
ta hand om  

ert barn’.

med en annan familj i liknande situa-
tion. Denna familj hade sökt person-
lig assistans till sitt barn, och efter 
ett halvår utan en hel natts sömn 
bestämde de sig för att göra detsam-
ma.

Karolina och Magnus tog hjälp 
av en assistansanordnare för 
att formulera Olofs behovsan-

sökan. Några månader senare kom 
Försäkringskassans förslag till beslut. 
Olof skulle få assistans 112 timmar i 
veckan, främst på grund av hans stora 
behov av livsuppehållande övervak-
ning. Karolina och Magnus pustade 
ut, de skulle få hjälp. De började leta 
efter lämpliga assistenter och hoppa-
des hinna bli klara med rekrytering 
och inskolning till dess att Karolina 
senare under hösten skulle föda fa-
miljens tredje barn.

Men i juli kom en dom som föränd-
rade allt. En kvinna med lungsjukdo-
men cystisk fibros som också behöv-
de livsuppehållande övervakning 
hade i Högsta förvaltningsdomstolen 
blivit av med sin assistans. Rätten 
fastslog att rätt till övervakning 
endast var aktuellt om individen även 
hade en psykisk funktionsnedsätt-
ning. Försäkringskassan ”vilandeför-
klarade” därmed alla liknande ären-
den.

Som jurister till yrket var mamma 
Karolina och pappa Magnus inte 
oroliga. Ingen skulle kunna påstå att 
Olof inte hade en psykisk funktions-
nedsättning och han skulle få det han 
behövde, även om det nu skulle dröja 
ytterligare en tid.

Så när det några månader senare 
ramlade ned ett nytt förslag till 
beslut trodde inte Magnus sina ögon. 

– Försäkringskassan tyckte att 
Olof inte skulle ha rätt till personlig 
assistans över huvud taget. De mena-
de att de inte såg någon koppling 
mellan Olofs livshotande epilepsi och 
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grens barnsjukhus om Olofs allvarliga tillstånd och 
stora livsuppehållande behov. Under förhandlingen 
ifrågasatte en av Försäkringskassans representanter 
om inte det som läkarna beskrev var så kallad 
”egenvård”, då en tidigare dom från Högsta förvalt-
ningsdomstolen fastslagit att enbart egenvårdsbe-
hov inte kan räknas som grundläggande och ge skäl 
till personlig assistans.

Men förvaltningsrätten gick på familjens linje. 
Olof skulle få assistans. Trots detta gav sig 
Försäkringskassan inte utan överklagade beslutet 
till kammarrätten. Försäkringskassan försökte 
också få förvaltningsrättens beslut fryst fram till 
att kammarrätten gett sin dom. Detta avslogs dock 
och familjen kunde pustade ut lite grand.

Under hösten började de rekrytera och bygga 
upp en fungerade assistansverksamhet runt Olof 
och i julas kom kammarrättens dom: Olof har rätt 
till personlig assistans dygnet runt enligt det så 
kallade femte behovet ”Övriga personliga behov”.

Frågan om vård och egenvård har gjort Försäk-
ringskassan allt mer restriktiv i sina bedöm-
ningar kring personlig assistans de senaste 

åren, trots att ingen annan lösning finns att tillgå för 
dem som drabbas av avslag. När det gäller Olofs 
medicinska behov så fattar hans föräldrar beslut i 
samråd med hans läkare. Assistenterna utför bara 
det som föräldrarna beslutar. 

För Karolina och Magnus är det självklart att 
inte ge assistenterna mer ansvar än de klarar av, de 
gör hela tiden avvägningar kring vilken assistent 
som jobbar och hur mycket ansvar de kan ge. De är 
alltid nåbara, eller i närheten, om en medicinsk 
akutsituation skulle uppstå. Den oro som finns att 
assistenter ska behöva ta ansvar för något de inte 
klarar av är alltså obefogad i deras fall. 

– Däremot kan man ju höja blicken och fundera 
över vilket stöd sjukvården ger till familjer med 
svårt sjuka familjemedlemmar, funderar Magnus.

Även om de fått genomgång kring hur de ska 
hjälpa Olof med hans andningsproblem  och epilep-
si vilar ansvaret för hans liv ständigt på deras 
axlar. Via assistansen får de avlastning praktiskt 
men besluten i de kritiska situationer som uppstår 
fattas ändå alltid av dem som föräldrar. Magnus 
menar att de visserligen vid det här laget har myck-
et erfarenhet av att vårda Olof men likväl egentli-
gen saknar medicinsk utbildning och kompetens. 
Det är en mycket utlämnande situation. Karolina 
fortsätter:

– En viktig fråga är under alla omständigheter 

Funderar du över  
gymnasievalet? 
Riksgymnasiet är ett unikt sätt att plugga 
på för dig som har ett rörelsehinder. 

Hos oss kan du få anpassad utbildning i en 
trygg miljö. Här hittar du allt – skola, habili- 
tering på schemat och boende på elevhem. 
Och vill du ha en aktiv fritid så finns vi här 
och stöttar upp. 

Här kan du välja att gå i stor klass eller i en 
mindre studiegrupp. Om du inte är behörig 
i alla ämnen kan du läsa in dem parallellt 
med dina gymnasieämnen.

Vill du veta mer?
Läs mer på vår hemsida, www.rgrh.nu, eller 
kom till Angered och prova på!

Förutom i Göteborg så finns vi i Stockholm, 
Kristianstad och Umeå.

Ansök senast 15 januari!

www.rgrh.nu
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att ansvaret för vårdinsatserna är 
klarlagt. Vi har ingen åsikt om vem 
som ska ta ansvaret, men det är uppen-
bart att det mycket oklara rättsläget 
när det gäller egenvård gör att barn 
som Olof kan falla mellan stolarna. 
Med inskränkningar i assistansen drar 
man undan det enda fungerande alter-
nativet innan en ny lösning finns på 
plats.

Än är inte heller alla processer 
över. Familjen kämpar nu för att 
Olof ska få rätt till assistans när 

han vistas på sjukhus. De har fått nej 
från Försäkringskassan. Dessutom har 
de fått motfrågan varför de inte utnytt-
jat alla timmar de har fått hittills. 

Karolina säger att hon blir uppgiven 
när hon tänker på det. 

– Försäkringskassans synpunkt 
gällde den tid då assistansen nyss hade 
påbörjats, när vi höll på att rekrytera 
och utbilda assistenter. Det måste 
finnas en förståelse för detta samt att 
det uppstår luckor när någon blir sjuk 
eller slutar, vi som föräldrar går ju in 
obetalt och assisterar Olof då. 

Just nu skulle de behöva ytterligare 
en assistent till assistengruppen, 

NY E-KURS:

Enkel, smidig och kostnadseffektiv kompetenshöjning som ger 

nya kunskaper och djupa insikter på riktigt! Kursledare är Jan 

Blomström, affärspsykolog och neuropsykologspecialist.

Stärk ert varumärke genom egen pro�lering av e-kursen. 

Mer information och beställning på prolead.se

Välj till en föreläsning 
med Jan Blomström 
och beställ hans bok 
Älskade assistent. 

Arbeta inom personlig assistans

NYA
PERSPEKTIV

PÅ ASSISTANS-
ROLLEN!

OLOFS HISTORIA  
I KORTHET

VÅREN 2014
Olof föds och utvecklar 
livshotande epilepsi un-
der sitt första levnadsår.

VÅREN 2015
Ansökan om personlig 
assistans lämnas in av 
Olofs familj.

SOMMAREN 2015
Försäkringskassan kom-
mer med förslag till be-
slut: 112 timmars assistans 
per vecka.
ÂHögsta förvalt-
ningsdomstolens dom 
(nr 3527-14) säger att 
personliga assistans på 
grund av livsuppehål-
lande övervakning endast 
är aktuell om personen 
även har en psykisk funk-
tionsnedsättning.

ÂFörsäkringskassan 
”vilandeförklarar” Olofs 
ärende.

HÖSTEN 2015
Olof får ett nytt förslag 
till beslut: 0 timmar. Mo-
tivering: Olofs behov av 
övervakning på grund av 
epilepsin kan inte kopplas 
till psykisk funktionsned-
sättning.
ÂFamiljen överklagar till 
förvaltningsrätten.

SOMMAREN 2016
Förhandling i förvalt-
ningsrätten där Försäk-
ringskassan ifrågasätter 
i vad mån enskilda 
moment i vården av Olof 
utgör egenvård. Detta har 
sin grund i Högsta För-
valtningsdomstolens dom 
från 2012 i mål nr 1–12 
(HFD 2012 ref, 41) där en 
hälso- och sjukvårdsåt-

gärd som bedöms kunna 
utföras som egenvård 
inte kan vara ett grund-
läggande behov. (Egen-
vård kan däremot räknas 
som andra personliga 
behov och därmed ingå i 
den totala bedömningen 
av assistansbehovet.)
ÂFörvaltningsrätten ger 
bifall för att Olof ska få 
assistans dygnet runt. 
ÂFörsäkringskassan 
överklagar till kammar-
rätten samt begär att 
beslutet om assistans inte 
ska träda i kraft förrän 
kammarrättens dom har 
fallit.

HÖSTEN 2016
Kammarrätten avslår För-
säkringskassans begäran. 
ÂKammarrätten ger 
bifall för familjen. Olof 
har rätt till personlig as-
sistans.
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Grattis till alla 
deltagare vid årets 
TCS Lidingöruset & 
TCS Lidingörullet!
Läs mer och se bilderna från årets 
lopp på ottobock.se

 Ett stort 
grattis!

samtidigt är Karolina så 
lättad och glad över att 
livet, på det stora hela, 
har blivit så mycket 
bättre sen Olof fick per-
sonlig assistans.

– Vi kommer aldrig vara en 
”normal” familj, men nu känns 
det faktiskt som att vi nästan är normala. Vi har tid 
och ork för syskonen igen, och kan ta dem till 
Skansen eller ett lekland, eller åka och bada. Både 
jag och Magnus får sova, vi kan jobba och assisten-
ten kan hämta och lämna Olof på förskolan, säger 
hon, och fortsätter:

– Olof har det också bättre. Nu finns det någon 
som håller honom, ger honom sjukgymnastik, 
tillsyn och omvårdnad dygnet runt. Nu får han det 
han behöver. Det är en sådan oerhörd lättnad att 
det finns någon där som pratar, håller honom och 
ser till att han har det bra. Vi har börjat leva igen 
allihop.

Magnus nickar. I backspegeln är det ett under att 
de orkade så länge utan att sova. De borde varit 
sjukskrivna för utbrändhet för länge sen, får man 
inte sova är man inte människa.

En av Olofs läkare berättade nyli-
gen för Magnus att han inte läng-
re kan stå för orden ”samhället 

kommer att hjälpa er att ta hand om ert 
barn”, något som han tidigare lyft fram 
när en familj fått besked om att det 
väntade barnet bär på en skada och 
funderat på om de ska behålla sitt barn 
eller göra abort. 

– Läkaren berättade för mig att han 
inte kunde stå för detta längre, för han 
vet inte om samhället ställer upp. 
Nedskärningarna i assistansen påver-
kar alltså beslut om liv och död, säger 
Magnus. Â

– Vi kommer aldrig vara en 
”normal” familj, men nu känns 

”Mary är lugn 
och trygg och 

har varit här sen 
Olof fick assistans. Vi 

anställer bara personer 
som vi känner tar hand 
om Olof på ett 100 % 

bra sätt. Sådana 
personer är inte 
lätta att hitta.”

Läs 
mer
Anna Barsk 
Holmbom om 
osäkerheten 
kring vård, 
egenvård och 
personlig as-
sistans.

Se nästa
uppslaguppslag
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REPORTAGE   Vård, egenvård och assistans

M   ånga kan förlora sin 
assistans på grund 
av att behov bedöms 

som vård – och därför inte 
ger rätt till assistans enligt 
nya hårda bedömningar. Men 
frågetecknen kring reglerna 
är många. 

Den 21 november 2017 
anordnar HejaOlika, Föräld-
rakraft samt ABH Utbildning 
och Rådgivning ett semina-
rium för att reda ut frågan 
om vilket stöd som ska och 
kan ges vid behov av vård, 
egenvård och personlig as-
sistans.

En fråga blir mer aktu-
ell för varje dag som 
går eftersom allt fler 

förlorar rätten till personlig 
assistans. RBUs kampanj om 
att bara var tionde person 
får äta och gå på toaletten i 
”assistanslotteriet” är ett av 
de många rop på hjälp som 
hörs när hjälpen försvinner 
från många av dem som be-
höver den allra bäst.

VÅRD, EGENVÅRD ELLER PERSONLIG ASSISTANS?

Många kan förlora assistans
och frågetecknen är stora

Kort innebär dagens regler:
Âassistanstimmar från stat 

eller kommun beviljas inte för 
vårdbehov
Âvårdbehov som en läkare har 

bedömts vara egenvård godkänns 
inte som grundläggande behov
Âvårdbehov som en läkare 

har bedömt vara egenvård kan 
godkännas som övriga behov om 
man har tillräckligt omfattande 
grundläggande behov först

 Ovanstående innebär till exem-
pel att vare sig sondmatning, sto-
mi eller andningshjälp räknas som 
grundläggande behov, eftersom 
det är vårdbehov. Även om en lä-
kare har bedömt att vårdbehovet 
går att tillgodose som egenvård 
räknas det som vård och beviljas 
inte som just grundläggande 
behov. Har en person tillräckligt 

många timmars grundläggande 
behov för andra saker, som t ex 
för att duscha eller klä av och på 
sig, kan uppgifter som bedömts 
vara egenvård istället beviljas som 
”övriga behov”.

 Många väntar på en dom, från 
Högsta förvaltningsdomstolen, 
om sondmatning räknas som vård 
eller, helt enkelt, som ett annat 
sätt att äta. Kammarrätten i Göte-
borg har ansett att sondmatning 
ska räknas som grundläggande 
behov. Försäkringskassan över-
klagade.

Domen blir mycket viktig ef-
tersom domar från Högsta 
förvaltningsdomstolen är 

prejudicerade.
Om domstolen kommer fram 

till att sondmatning är ett annat 

sätt att äta kommer troligen även 
stomi och andra egenvårdsupp-
gifter som kan hänföras till något 
av de fyra grundläggande be-
hoven (äta, kommunicera, klä av 
och på sig samt sköta sin hygien) 
att kunna räknas som grundläg-
gande behov. Däremot kommer 
andning sannolikt fortfarande inte 
att vara ett grundläggande behov 
eftersom det inte kan räknas till 
något av de fyra grundläggande 
behoven.

 Om en person idag mister sin 
assistans, för att de grundläg-
gande behoven inte längre är 
tillräckligt stora, så innebär det ju 
inte att själva behovet har mins-
kat. Frågan är då hur behoven ska 
tillgodoses. Är de grundläggande 
behoven mer än 6-8 timmar per 
vecka är det möjligt att söka kom-

KFO är Sveriges största fristående arbetsgivarförening för företag och 
organisationer inom kooperation, idéburen välfärd och civilsamhälle. 
Våra rådgivare och experter stöttar medlemmarna i alla arbetsgivarfrågor.

Bra assistansanordnare behöver 
bättre förutsättningar!

KFO Personlig Assistans är en branschorganisation 
för intressepolitiskt påverkansarbete. Vi vill förbättra 
förutsättningarna för idéburna och tydligt idédrivna 
assistansanordnare att bedriva långsiktig verksamhet 
utifrån FN-konventionen och intentionerna med LSS. 

Dessutom tecknar vi konkurrenskraftiga kollektivavtal och 
har en av marknadens lägsta medlems- och serviceavgifter.

Läs mer på www.kfo.se
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Livets möjligheter
Call for Abstracts
Anhöriga och flerfunktionsnedsättning – en konferens 
för anhöriga, personal och beslutsfattare.

Konferenskommittén inbjuder dig att sända in abstrakts. Det kan 

gälla muntlig presentation, workshop, seminarium eller posters. 

Huvudteman
• Möjlighet med och till kommunikation

• Inspiration till hälsa och välbefinnande

• Möjlighet till ett gott liv

Inbjudna föreläsare
Emmanuel Ezra, Kristina Nordemar, Rolf Nordemar

Mer information:

www.anhoriga.se/konferenser

Abstracts senast den 17 november

RIKSGYMNASIER 
 med Rh-anpassad utbildning för unga med svåra rörelsehinder

Riksgymnasier finns i Stockholm, Göteborg, Kristianstad 
och Umeå. Sista ansökningsdatum 2018-01-15. 
Skicka ansökan till: Specialpedagogiska skolmyndigheten, 
Box 1100, 871 29 HÄRNÖSAND
Tel: 010 473 50 00. www.spsm.se

• För dig som har avslutat grundskolan och vill fortsätta 
på gymnasiet

• För dig som behöver lugnare studietakt, stöd i undervisningen 
i en liten grupp eller vanlig klass

• För dig som behöver habilitering och personlig praktisk hjälp
• För dig som kanske också har behov av att bo i elevhem

Om du funderar på att byta assistansbolag eller väljer 
för första gången, då erbjuder vi alltid lite mer.  

HUR VILL DU HA DIN ASSISTANS?

Vill du veta ännu lite mer? Kontakta Anneli Norrlén, 031-711 15 50, anneli.norrlen@livsanda.sewww.livsanda.se

✔  ENGAGERAT
✔  FLEXIBELT
✔  NÄRA

✔  PERSONLIGT
✔  TRYGGT

munal assistans (istället för stat-
lig genom Försäkringskassan) 
men om de grundläggande är 
mindre än så kan även detta vara 
svårt att få igenom.

Då kvarstår bara möjligheten 
att få behoven tillgodosedda ge-
nom antingen andra LSS-insatser 
(till exempel gruppbostad), 
insatser enligt Socialtjänstlagen 

(SoL) eller hälso- och sjukvårds-
lagen (HSL).

En god idé, om du eller en an-
hörig riskerar att mista assistan-
sen, är att begära en individuell 
plan där ni får hjälp att reda ut 
vem som ska tillgodose vilka 
behov. Om vården är inblandad 
kan man istället begära en SIP, 
samordnad individuell plan.

 På seminariet om vård, 
egenvård och personlig assis-
tans den 21 november kommer 
bland andra Anna Ingmansson, 
Stockholms läns landsting, Carl 
Höckerfelt, Försäkringskassan, 
Bitte Fritzon, Socialstyrelsen och 
Tomas Agdalen, Inspektionen 
för Socialförsäkringen, att hjälpa 
till att reda ut vad som är rätt 

och fel och vad man som enskild 
kan göra. Seminariet är öppet 
för alla.  

Läs mer om 21 november-
seminariet på HejaOlika.
se/21november

Anna Barsk 
Holmbom

KFO är Sveriges största fristående arbetsgivarförening för företag och 
organisationer inom kooperation, idéburen välfärd och civilsamhälle. 
Våra rådgivare och experter stöttar medlemmarna i alla arbetsgivarfrågor.

Bra assistansanordnare behöver 
bättre förutsättningar!

KFO Personlig Assistans är en branschorganisation 
för intressepolitiskt påverkansarbete. Vi vill förbättra 
förutsättningarna för idéburna och tydligt idédrivna 
assistansanordnare att bedriva långsiktig verksamhet 
utifrån FN-konventionen och intentionerna med LSS. 

Dessutom tecknar vi konkurrenskraftiga kollektivavtal och 
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AKTUELLT   Finalister i Bästa LSS-kommun 2017
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21 november

DÅ AVGÖRS VEM 
SOM ÄR BÄST PÅ LSS

Nu är det bara några veckor kvar! Den 
21 november avslöjas vem som tar hem 
2017 års pris för Bästa LSS-kommun.

Platsen blir Quality Hotel Winn i 
Haninge och tidpunkten 21 november 
2017 klockan 16.00.

Prisceremonin äger rum direkt efter 
konferensen ”Vård, egenvård och per-
sonlig assistans i fokus”. Konferensen 
pågår kl 09-16 och är för betalande, för-
anmälda deltagare, men prisceremonin 
är öppen för alla (men anmäl gärna i 
förhand att du kommer).

Självklara deltagare vid prisceremo-
nin är representanter för alla finalist-
kommunerna Gävle, Hudiksvall och 
Uppsala.

Juryns arbete med att bedöma finalis-
terna pågår fortfarande och vinnaren 
utses inte förrän den 21 november.

Föräldrakraft har intervjuat nyckel-
personer i finalistkommunerna, för att 
ge en bakgrund till att just dessa kom-
muner blivit nominerade och nu gått 
vidare till final. 

Artiklarna finner du på följande sidor!

Tävlingen
ÂBästa LSS-kommun 
anordnas av Föräldrakraft /
HejaOlika och ABH Utbild-
ning och Rådgivning.

Priset ska gå till en kom-
mun som är värd att upp-
märksammas för positivt 
arbete med LSS, lagen om 
stöd och service till vissa 
funktionshindrade.

Bedömningarna görs uti-
från LSS ledord om självbe-
stämmande, inflytande, per-
sonlig integritet och 
delaktighet. Vidare kan juryn 
komma att bedöma hur kom-
munen fungerar både som 
politiskt organ, beslutsfattare 
och utförare.

I juryn ingår experter på 
LSS och representanter för 
brukar- och funktionshinder-
organisationer. Ledamöter är 
Tuva Lund, Elaine Johansson, 
Maria Johansson, Eva Olofs-
son, David Lega, Henrik Pet-
rén och Thomas Jansson. I 
juryn ingår även Anna Barsk 
Holm bom, ABH Utbildning 
och Rådgivning, och Valter 
Bengtsson, chefredaktör.

Alla artiklar om priset finns 
samlade på:  
hejaolika.se/lss-pris

JURYN 

David 
Lega

Henrik  
Petrén

Thomas  
Jansson

Anna 
Barsk Holmbom

Valter 
Bengtsson

Tuva 
Lund

Elaine 
Johansson

Maria 
Johansson

Eva 
Olofsson

För ett år sedan: 
2016 togs segern 
hem av Botkyrka 
kommun i mycket 
jämn kamp med 
stadsdelen Örgryte-
Härlanda i Göteborg 
och Enköpings 
kommun.
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Kan en kommun vara ett före-
döme, trots att man drivit 
dagliga verksamheter på 

ungefär samma sätt sedan 90-talet? 
Javisst, tycker FUB i Gävle som 
nominerat Gävle kommuns dagliga 
verksamheter i tävlingen Bästa LSS-
kommun – just för att det har fung-
erat så bra så länge.

På senare år har det talats om att 
släppa in privata företag, och inte 
ha allt i kommunal regi. Alliansens 
maktövertagande i senaste valet 
gjorde frågan extra aktuell. Men 
sådana förslag har hittills dragits 
tillbaka.

Och Karina Blom, liksom övriga i 
styrelsen för FUB i Gävle, tycker att 
det är bäst så. Kommunens daglig 
verksamhet fungerar så bra att en 
förändring vore oroande, tycker 
hon.

– Gävle har ett stort utbud och 
stor valfrihet inom daglig verksam-
het. Dessutom har man ett helhets-
grepp, pengar och verksamhet finns 
i samma regi och därför är det 
enkelt att flytta resurser dit de 
behövs bäst, säger Karina.

ÖPPENHETEN FÖR NYA idéer är stor. 
Om många deltagare frågar efter en 
viss verksamhet kan kommunens 
enhet för dagliga verksamheter ofta 
skapa en grupp för just det.

Gott om företagskontakter finns 
det också, genom praktikplatser hos 
bland annat Ica, Coop, Jula och 
Citygross, där handledare på plats 
hjälper till rätta.

Tryggheten har man kvar som 

deltagare, även när man provar på 
vanliga arbetsplatser, där även löne-
anställningar kan bli aktuella.

– Kommunen har bra koll på vilka 
som kan ha det jobbigt, eftersom 
man är noga med att följa upp hur 
det går, säger Esbjörn Magnusson, 
styrelseledamot i FUB och tidigare 
lärare och rektor inom särskolan.

– Det är inte ovanligt att personer 
flyttar hit från grannkommuner för 
att komma med i Gävles dagliga 
verksamhet, berättar han.

Vad är nyckeln till framgångarna? 
Enligt FUB är det i mångt och myck-
et Ann-Helen Dahlqvists förtjänst, 

som chef för kommunens enhet för 
daglig verksamhet.

Hon har varit ansvarig ända sedan 
kommunen på 90-talet tog över 
verksamheterna från landstinget.

– Innan dess fick man aldrig byta 
plats inom daglig verksamhet utan 
blev kvar tills man blev pensionär. 
Nu har man möjlighet att byta och 
utvecklas samtidigt som man har 
kvar tryggheten, säger Esbjörn.

Han betonar att kommunen ambi-
tiöst utvecklar verksamheten.

– Nu har man anställt en person 

som hela tiden håller kontakt med 
företag för att skapa praktikplatser, 
och en arbetsterapeut kollar vad 
medarbetaren behöver lära sig för 
att klara uppgifterna. Det underlät-
tar för de arbetsgivare som tar emot 
deltagarna.

– Möjligheterna att komma ut på 
den öppna arbetsmarknaden kom-
mer att bli ännu viktigare i framti-
den. Vi har länge pratat om en skola 
för alla, nu är det hög tid för ett 
samhälle för alla. Då måste alla våra 
unga få meningsfull sysselsättning.

Esbjörn Magnusson har lagt 
mycket energi på att tjata på kom-
munen om jobb för särskoleelever-
na. Visst har det gett resultat. Men 
han är inte nöjd.

– Jag tycker att övergången från 
särskola till jobb kunde skötas bätt-
re av kommunen. Förra året drog 
arbetsmarknadsenheten ned på job-
ben för särskoleelever, de påstod att 
de inte hade pengar, men jag tror att 
de förlorar på det, säger Esbjörn. Â

Finalist: Gävle kommun
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Gävle har ett 
helhetsgrepp 

som gör det enkelt 
att flytta resurser 

dit de behövs bäst.

Karina Blom har egen erfarenhet av att de 
dagliga verksamheterna fungerar bra. Dott-
tern Linnea har trivts väldigt bra tack vare att 
hon kunnat välja sysselsättning fritt.

” Stor valfrihet  
men tryggheten 
främst”

ˆ Läs en längre version 
på hejaolika.se/lss-pris

DÅ AVGÖRS VEM 
SOM ÄR BÄST PÅ LSS

foto: LINNEA BENGTSSON  
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Gabrielle Sundin är 
44 år och jobbar på 
ett anhörigcenter och 
olika träffpunkter.

Agnes Florin, 25 år, älskar 
att jobba med äldre och 
har många viktiga upp-
gifter på äldreboenden i 
Gävle.

Filip Sundin, 23 år, jobbar 
i en basgrupp som bland 
annat fixar bakning,  
matlagning och åter-
vinning.

enskild plats och arbetar på Omvård-
nad Gävles förebyggande verksamhet. 
Filip arbetar i en basverksamhet som 
arbetar med olika inne- och uteaktivi-
teter samt enklare servicesysslor, till 
exempel tvätt åt externa företag och 
bakning.

Det är jobb som möter stor upp-
skattning, och ofta skapar guldkant 
för de som får glädje av deras service.

De gillar verkligen sina jobb, det är 
uppenbart när Föräldrakraft träffar 
dem. Men de gör också sitt bästa för 
att alla andra deltagare ska trivas. 

Denna trio ingår nämligen i en refe-
rensgrupp för deltagarna i Gävles 

dagliga verksamheter.
Där har de goda möjligheter 

att påverka, särskilt om 
arbetskamraterna har det 
problem av något slag.

Nyligen fick de chansen 
att tycka till om habilite-
ringsersättningen – den 
skattefria ersättning man 
får som deltagare.

Hab-ersättning fördubb-
lades, från 45 kronor till 90 

kronor som mest per dag. 
Därmed har Gävle kanske 

den högsta hab-ersättningen i 
landet, åtminstone vad man 

känner till i Gävle.
Höjningen var en symboliskt 

viktig framgång. Men referensgrup-
pen fick också gehör för att ersätt-
ningen skulle utformas mer som en 
morot. Så nu beräknas den utifrån hur 
många timmar man är på jobbet, en 
förändring som redan ökat motivatio-
nen och närvaron.

Var sjätte vecka träffas gruppen för 
att prata om aktuella saker. Ofta 
handlar det om trivsel. Hur man mår 
på jobbet är den viktigaste frågan.

På agendan just nu är kommunens 
nya satsning på att utbilda personal i 
bemötande. Referensgruppen vill gär-
na påverka även här, så Filip och Gab-
rielle har utsetts att delta i personal-
utbildningen. De ska svara på frågor 
om hur man inom daglig verksamhet 
upplever bemötande.

 Det förekommer både bra och 
dåligt bemötande. Men Gabrielle har 
personligen nästan bara upplevt gott 
bemötande på sina arbetsplatser.

– Alla är alltid så glada och trevliga 
när jag kommer och ropar ”Hej Gabri-
elle”. Det är så det ska vara, man vill 
inte ha sura miner eller att folk inte 
säger något, säger Gabrielle.

Referensgruppen är ett exempel 
på att Gävle arbetar med att 
öka delaktighet och inflytande 

för alla. Det handlar om stort och 
smått: Blir man lyssnad på, även om 
man bor på gruppboende? Får man 
vara den man är?

Gävle har väckt uppmärksamhet för 
att ha varit tidigt ute med ”delaktig-
hetsmodellen”, ett sätt att stärka 
engagemanget och inflytandet över sin 
dag.

– Det är ett riktigt bra verktyg för 
att få fram vad alla tycker, säger Malin 
som är handledare inom en daglig 
verksamhet, men också aktivt jobbar 
med delaktighetsfrågor.

När hon använder delaktighetsmo-
dellen träffar hon deltagarna på en 
annan verksamhet än den hon själv 
normalt jobbar på. Â

Agnes, Filip och Gabrielle 
ingår i referensgruppen för 
dagliga verksamheter. Triv-
seln på jobbet brukar vara en 
av de viktigaste frågorna på 
mötena.

foto: LINNEA BENGTSSON  

De ser till 
att alla 
kan trivas 
på jobbet

foto: LINNEA BENGTSSON  

Gabrielle, Agnes och Filip är tre 
av totalt 400 deltagare i dagliga 
verksamheter i Gävle.

De jobbar med många olika uppgif-
ter. Agnes arbetar i en företagsgrupp 
på ett äldreboende. Gabrielle har en 

Finalist: Gävle kommun

ˆ Läs en längre version 
på hejaolika.se/lss-pris

Referensgruppen 
inom Gävles dagliga 
verksamheter ger fler 
chansen att påverka. 
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Du bestämmer alltid över din 
eller din anhörigas assistans. 

Du vet alltid vem som jobbar 
hos dig. Det är nämligen du själv 
som beslutar om det.

All vinst stannar garanterat i 
verksamheten.

0771-404 525 | www.kompisassistans.se

 Det tryggaste valet för din personliga assistans

* (

*) Vi har valt en bolagsform med särskild vinstbegränsning (svb). Där 
fi nns särskilda regler som syftar till att vinst huvudsaksakligen stannar 
i verksamheten.

Hör av Dig så berättar vi mer!

ÖNSKEBRUNNEN

Den som säger att lycka inte kan köpas för pengar, har 
aldrig köpt en hundvalp. Att få köpa sig något man 
önskar men inte behöver är en mänsklig rättighet. 
I varje fall om du frågar Önskebrunnen. Det behöver 
inte ens handla om ett husdjur, utan också om något 
helt annat. En musikupplevelse, en resa, en dator eller 
ett onödigt dyrt plagg. Något som kan skänka en stunds 
glädje i en annars tu� vardag. 
   För att söka pengar ur Önskebrunnen måste du bo i 
Göteborg med omnejd, dvs Göteborg, Öckerö, Mölndal, 
Kungsbacka, Partille, Lerum/Floda, Kungälv eller Härryda. 
Maxbeloppet ligger runt 20 000 kronor. Ansökningsblan-
kett hittar du på vår hemsida www.onskebrunnen.se
   Skicka en ifylld ansökan senast den 30 januari 2018 till: 
SEB Private Banking Sti�elser, via mejl 
till sti�elsesupport.goteborg@seb.se med 
rubrik Önskebrunnen.

Något du önskar men inte behöver?

Välkommen till Önskebrunnen

AnnMarie & Sven-Åke Sjöholms sti�else till förmån 
för funktionshindrade barn och ungdomar  

Platser finns kvar  
på Gålölägret 2018! 
Ta chansen! 
Gålölägret är ett konfirmationsläger som  
välkomnar dig som går i grundskola, resursskola, 
specialskola eller särskola och är ca 14–18 år. 

Våga utmana dig själv 
och få ett minne för livet! 
Lägret drivs Svenska kyrkan Högalids församling.
Gålölägret 2018 äger rum 18/6–7/7 på Gålögården, 
i Stockholms skärgård. Kostnad 1 000 kr.  
Info/anmälan: Gunilla Lindén 08-616 88 46,  
gunilla.linden@svenskakyrkan.se,  
www.svenskakyrkan.se/hogalid/funkiskyrkan
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Personalens stora engage-
mang. Det är nog det som 
betyder mest för att skapa bra 

funktionshinderomsorg i Hudiks-
valls kommun. Från högsta chef till 
alla medarbetare, alla gör sitt 
yttersta för att våra brukare ska 
trivas och utvecklas, säger Lotta 
Palmborg, verksamhetschef för 
avdelningen funktionsnedsättning 
inom kommunen.

En av nyckelfaktorerna är ”intra-
prenader”, ett arbetsssätt som ger 
alla medarbetare chans att påverka 
och utveckla den egna verksamhe-
ten. Det är främst inom boende man 
hittills använt intraprenad, men nu 
rullar det igång även inom daglig 
verksamhet.

ENHETER SOM GÖR ett bra jobb, och 
förvaltar budgeten väl, kan föra 
tillbaka pengarna till den egna verk-
samheten, åtminstone det mesta. 
Överskott försvinner inte längre 
automatiskt till kommunens all-
männa kassa.

– Det betyder mycket för att 
påverka den egna miljön. Oavsett 
om det handlar om att bygga kanin-
burar eller göra resor med gruppbo-
endet, eller personalutbildning för 
att utveckla delaktigheten och själv-
ständigheten för brukarna, säger 
Lotta.

Hon betonar att man inte får vara 
nöjd med att ”det rullar på” utan 
pekar på att förvaltningens devis är 
”Bäst på att bli bättre”.

– Vi är den kommun som skickar 
flest medarbetare, 30–40 stycken 

och inte bara chefer, till Intra-
dagarna, nämner hon som exempel 
på att man satsar mycket på att för-
bättra kunskaperna.

Så även om det är skralt med stat-
liga satsningar på utbildning inom 
funktionshinderomsorg, tycker Lot-
ta att kommunen verkligen har tagit 
utbildningsbehovet på allvar. Att 
man haft utbildningar i värdegrund 
sedan sex år tillbaka, har också 
betytt mycket för kvaliteten.

Lika viktig är den positiva inställ-
ning hos högsta cheferna, som arbe-
tar långsiktigt med att engagera per-
sonalen.

– Våra medarbetare ska vara 
”med-ledare” och alltid ställa upp 
på tänket om brukarnas bästa. Om 
man inte gör det, är det bättre att 
man kliver av, säger Lotta.

Själv sökte sig Lotta Palmborg till 
jobbet som chef för funktionshin-
derområdet för att hon såg att ambi-
tionerna var höga.

– Jag valde medvetet det här job-
bet för att här finns så bra struktur i 
kvalitetsarbetet, säger Lotta. Med-
ledare får chans att utvecklas och 
bli proffs på många olika uppdrag.

För brukarna innebär allt detta att 
det öppnas många möjligheter för 
inflytande. Alla gruppboenden har 
till exempel boenderåd, där alla får 
vara med och påverka hur pengarna 
ska användas. Och tack vare intra-
prenad-tänket kan varje gruppbo-
ende konkret påverka hur resurser-
na ska användas.

Intraprenad beskrivs som jämför-
bart med att driva eget företag, med 
stort eget bestämmande.

– Vi använder pengarna där de 
verkligen behövs. Till exempel köp-
tes motionscyklar på ett boende där 
brukare och personal vill ha mer 
motion. På ett annat boende valde 
man att satsa på höns. Andra spe-
cialiserar sig på AKK, alternativ 
kommunikation, berättar Lotta.

Lika stolt är man över kommu-
nens dagliga verksamheter.

– Vi har otroligt många olika dag-
liga verksamheter. Andra kommu-
ner blir imponerade över hur 
nischade vi är och vilket stort utbud 
vi har, från produktion till lantbruk 
och sinnesrum, säger Birgitta 
Svensson, enhetschef för dagliga 
verksamheter.Â

Finalist: Hudiksvalls kommun
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På ett boende  
där brukarna  

ville ha mer motion 
köptes cyklar. På ett 
annat valde man att 

skaffa höns!

I Hudiksvall uppfördes 2016 den första 
och hittills enda statyn av en utveck-
lingsstörd, Bosse Östlin. En uppvärmd 
staty som alltid är tillgänglig för kramar, 
som här från Birgitta Svensson och Lotta 
Palmborg. 

” Personalens  
engagemang 
viktigast”

ˆ Läs en längre version 
på hejaolika.se/lss-pris

foto: LINNEA BENGTSSON  
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Det har varit en lång berg- och dalbana 
för att Gabriella, 25 år, och hennes 
mamma Susanne Södermark. De har 

aldrig gett upp kampen om att få rätt stöd. 
Ända sedan dagen när Gabriella var 10 måna-
der och läkaren sa att ”det ser inte bra ut”. 

– Jag tänkte direkt att ”de ska få se, jag ska 
visa dem”! berättar Susanne i en intervju för 
Föräldrakraft. Â

Gabriella bor på 
gruppboendet 
Granebo med sex 
lägenheter.   
– Det är så bra att 
bara ungdomar  
bor där, tycker 
mamma Susanne. 

Novista of Sweden AB
Johannebergsvägen 6, SE-312 72

Skummeslövsstrand
0431-49 13 10 / info@novista.se

www.novista.se

s

Våra �bertäcken omsluter dig
och bidrar till en fridfull och
harmonisk sinnesstämning.

Ett mjukt och mysigt tyngdtäcke.
En känsla av trygghet och lugn.

Alla äventyr börjar med
en natts god sömn”Hudiksvall 

lämnar vi 
aldrig”

Läs repor-
taget om 

Gabriella på 
HejaOlika.
se/lss-pris

foto: LINNEA BENGTSSON  
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Jag vill lära mig allt!

R82 Caribou är en tippbräda med många moderna funktioner 
för både mag- och ryggstående. Den kan gå från en horisontell till 
en vertikal position. För att kunna uppfylla varje individs särskilda 
behov finns ett brett utbud av tillbehör. Caribou finns i fyra 
storlekar och lämpar sig för barn i åldrarna 1–18 år.

Läs mer om våra ”ståprodukter” på etac.se 

A lla anställda ska ha utbildning 
och goda kunskaper inom vård 
och omsorg, säger Siv Petters-

son, chef för gruppbostaden Granebo i 
Hudiksvall. Men det är inga större 
problem att hitta utbildad personal.

– Jobben är populära, just nu har vi 
35 ansökningar på ett nytt jobb.

Elin Kühne är en av medarbetarna. 
Hon gjorde praktik på Granebo, kom 
tillbaka som trainee och är numera 
anställd där.

– Det är så vi vill att det ska fung-
era, säger Siv Pettersson.

De boende är med och påverkar mil-

Samarbetet 
mellan olika 
gruppboenden 
är något som 
uppskattas av Siv 
Pettersson, Elin 
Kühne, Carina 
Fridlund och 
Mattias Jedebert.

Hantverk, konst- och musikprojekt, arbete på 
kontor eller i trädgård, praktik och arbets-
träning i äldre omsorgen. 

Nytidas dagliga verk sam heter har många inriktningar 
där du kan prova olika arbeten för att hitta det du vill 
göra. Vårt mål är att du ska känna dig glad och stolt 
över det du gör.
   Nu är även Resursteamet en del av Nytida. Vi är därför 
glada att kunna erbjuda ännu �er inriktningar på dagliga 
verksamheter i Stockholmsområdet.

Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktions-
nedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksam-
het, stöd till individ och familj samt skola på cirka 375 enheter runt om i landet. 
Våra 7 000 medarbetare stärker individen i att leva ett självständigt liv. Nytida 
ingår i företagsgruppen Ambea.

Välkommen till Nytidas 
dagliga verksamheter

nytida.se

RE

SURSTEAMET

EN DEL AV NYTID
A

föräldrarkraft_180x128_1710.indd   1 2017-10-03   10:36:52

Boendet 
som är 
”en 
dröm”

jön och aktiviteterna, på många olika 
sätt. Nyligen hjälptes man åt med att 
bygga en altan för grillkvällar. Alla har 
dessutom egna odlingar.

All personal utbildas i PFA, pedago-
giskt förhållnings- och arbetssätt, för 
att ge varje individ största möjlighet 
till inflytande.

– Det hjälper oss att ta till vara de 
boendes åsikter och intressen, istället 
för att personalen ska styra allt, säger 
Carina Fridlund, en av medarbetarna.

Mattias Jedebert har vikarierat på 
boendet under sommaren och är 
stormförtjust över sin arbetsplats:

– Jag blev ”chockad” över hur bra 
strukturen är här på boendet. Jag fick 
en pärm där allt stod som personalen 
ska göra. Det var som en dröm när 
man är ny. Och ingen säger någonsin 
att ”så har vi alltid gjort” utan istället 
försöker man alltid utveckla och göra 
något bättre. Â

ˆ Läs en längre version 
på hejaolika.se/lss-pris

Finalist: Hudiksvall

foto: LINNEA BENGTSSON  
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Jag vill lära mig allt!
Vi har alla varit barn. Och vi har Vi har alla varit barn. Och vi har 
alla haft drömmar. Som barn alla haft drömmar. Som barn 
är det mycket man vill. Lära sig är det mycket man vill. Lära sig 
prata, läsa, leka med kompisar prata, läsa, leka med kompisar 
och hitta på kul saker. Alla kan och hitta på kul saker. Alla kan 
inte göra allt, men det finns ofta inte göra allt, men det finns ofta 
hjälp att få som ger möjligheter hjälp att få som ger möjligheter 
till ett rikare liv.till ett rikare liv.

R82 Caribou är en tippbräda med många moderna funktioner 
för både mag- och ryggstående. Den kan gå från en horisontell till 
en vertikal position. För att kunna uppfylla varje individs särskilda 
behov finns ett brett utbud av tillbehör. Caribou finns i fyra 
storlekar och lämpar sig för barn i åldrarna 1–18 år.

Läs mer om våra ”ståprodukter” på etac.se 

R82 Caribou
för både mag- och ryggstående. Den kan gå från en horisontell till 
en vertikal position. För att kunna uppfylla varje individs särskilda 
behov finns ett brett utbud av tillbehör. Caribou finns i fyra 
storlekar och lämpar sig för barn i åldrarna 1–18 år.

Ett friskvårdsprojekt för delta-
garna i alla dagliga verksamhe-
ter. Det är en av de senaste 

satsningarna i Hudiksvall.
Flitigaste friskvårda-
ren är Helena 

Ljungh. Vi trä�ar 
henne vid vävsto-
len i den dagliga 
verksamheten 
Härvan, som 
fungerar som 

butik och ateljé 
mitt i Hudiksvall. 

Här väver Helena både 

mattor och löpare, det är det hon 
trivs bäst med även om hon 
även jobbar med prismärk-
ning och köksjobb.

Nu är det dock träningen 
som engagerar allra mest. 
Hon siktar högt.

– Jag vill vara med i Gladia-
torerna och tävla, säger hon 
målmedvetet och berättar om idoler 
som Hero, Spider och Bullet.

Linnea Hildingsson och Susanne 

Mattsson deltar också i friskvården.
– Det är skönt att inte bara sitta stil-

la hela dagarna, säger Linnea som 
berättar om styrketräning och 

långa promenader runt sjön 
mitt i Hudiksvall.

Friskvårdsprojektet leds av 
Per Styrman.

– Det handlar inte bara om 
träning, utan också om vad 

man äter, betonar han. Â

Så blev 
friskvård 
en succé 
i Hudik

ˆ Läs en längre version 
på hejaolika.se/lss-pris

Finalist: Hudiksvall

Helena Ljungh.

Linnea  
Hildingsson.

Susanne Mattsson.

Per Styrman.

foto: LINNEA BENGTSSON  
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Så gör man är ett nytt läromedel 
för elever som behöver 
förbereda sig inför eller ha 
stöd i vissa aktiviteter! 
Så gör man finns både som åtta 
dragspelsböcker i en ask och 
som app i App Store och Google 
Play.

Till våren kommer fem böcker till 
i den väldigt populära serien om 
Moa och Linus. 
Det kommer att handla om vänskap, 
konfliktlösning, sex och relationer men 
även om hur man pratar om döden. 

www.bonasignum.se
kontakt@bonasignum.se

Bona Signum har tagit fram 
läromedel för elever med 

särskilda behov sedan 2004. 
Det är det vi brinner för.  

Hur gör man? Så gör man!

bok 
film 
spel

Ses vi på Skolforum
30-31 oktober? 

Vi finns i monter 
C03:39. 

Kom och säg hej!

Pia Ek är en många aktivister 
inom funktionshinderrörel-
sen som hjälper Uppsala att 

visa framfötterna inom LSS.
– Vi märker att kommunen har 

börjat lyssna på oss inom funktions-
hinderrörelsen mycket mer.

Pia är själv med i FUB, Förening-
en för barn, unga och vuxna med 
utvecklingsstörning. I höst är hon 
också ordförande för det nystartade 
LSS-rådet – en unik instans för 
samverkan och något som funkis-
före ningarna i Uppsala länge krävt.

Syftet är att dels få största möj-
liga fokus på LSS-frågor, dels kopp-
la ihop dessa frågor med vård, habi-
litering, utbildning med mera.

– Vi som berörs av LSS är trots 
allt en liten grupp och därför ham-
nar vi ofta utanför i det vanliga han-
dikapprådet, trots att den här grup-
pen har det jobbigt hela livet.

UPPSALAS NYA LSS-RÅD har nio re-
presentanter för funkisrörelsen 
samt några politiker och tjänstemän 
från funktionshinderomsorgen. 
Mötena äger rum i HSO:s lokaler i 
centrala Uppsala och i framtiden ute 
i LSS-verksamheterna, för att öka 
politikers och tjänstemäns kunskap.

– Vi bjuder även in andra nämn-
der till LSS-rådet vid behov, till 
exempel för att få bättre samverkan 
med habiliteringen och utbildnings-
förvaltningen.

Konkret har rådet fått igång en 
utredning om hur man kan förbättra 
fritids- och kulturutbudet för perso-
ner inom LSS-gruppen.

– Vi vill göra fritidsutbudet mer 
demokratiskt, exempelvis genom att 
se till att även personer med svår 
autism kan hitta något.

LSS-rådet har även fått till stånd 
att habiliteringen numera försöker 
få personer med egen erfarenhet i 
receptionen, redo att hjälpa till och 
svara på frågor.

”GE MAKTEN VIDARE” är ett projekt 
för att skapa strukturer så att alla 
kan påverka beslut – ingen ska 
glömmas bort. Projektgruppen kan 
beskrivas som en remissinstans för 
personer med LSS-beslut.

– Personer som berörs kommer 
till oss och berättar hur de har det, 
och vi kan ställa frågor. ”Vad vill ni 
att fritidsombudet ska göra på ert 
gruppboende?” Vi sammanställer 
informationen och skickar den vida-
re för att LSS-gruppens åsikter ska 
påverka. Vi jobbar brett för att lyss-
na och få reda på vad folk verkligen 
tycker. Många vet ju inte vilka möj-
ligheter som finns. Just nu förbere-
der vi  prova på-dagar inom kultur 
och fritid, berättar Pia.

PIA HAR EN son med grav utveck-
lingsstörning, Olle, som nu är 39 år 
gammal. Det var först när han flyt-
tade hemifrån år 2001, 23 år gam-
mal, som hon själv började engagera 
sig i funktionshinderfrågor.

– Innan gick all tid till att fixa och 
få det att fungera för Olle. Det var 
fråga om överlevnad. Men jag minns 
inte så mycket, minnena från den 
tiden är ett töcken. Men bistånds-
handläggare var snällare på den 
tiden, tror jag, så jag fick en hel del 
hjälp. 

Idag känner Pia att sonen har det 
så bra att hon själv kan engagera sig 
för andra som behöver mer stöd. 
Särskilt de som har svårt att komma 
till tals. Men hon känner stor oro 
för framtiden.

– Jag hoppas att man börjar lyss-
na på enskilda och närstående. Och 
att projekt som ”Ge makten vidare” 
och aktiva föreningar kan stoppa de 
värsta dumheterna, säger Pia Ek. Â

Finalist: Uppsala kommun
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Vi jobbar brett 
för att få reda 

på vad folk verkli-
gen tycker. Många 

vet ju inte vilka möj-
ligheter som finns.

” Idag lyssnar 
kommunen 
mycket mer”

ˆ Läs en längre version 
på hejaolika.se/lss-pris

Pia Ek gläds åt att politikerna har fått 
ökad förståelse för LSS-gruppen, men 
hon är kritisk också: ”LSS nedmonteras 
på grund av besparingar.” Foto: Linnea 
Bengtsson.

foto: LINNEA BENGTSSON  
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Så gör man är ett nytt läromedel 
för elever som behöver 
förbereda sig inför eller ha 
stöd i vissa aktiviteter! 
Så gör man finns både som åtta 
dragspelsböcker i en ask och 
som app i App Store och Google 
Play.

Till våren kommer fem böcker till 
i den väldigt populära serien om 
Moa och Linus. 
Det kommer att handla om vänskap, 
konfliktlösning, sex och relationer men 
även om hur man pratar om döden. 

www.bonasignum.se
kontakt@bonasignum.se

Bona Signum har tagit fram 
läromedel för elever med 

särskilda behov sedan 2004. 
Det är det vi brinner för.  

Hur gör man? Så gör man!
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Ses vi på Skolforum
30-31 oktober? 

Vi finns i monter 
C03:39. 

Kom och säg hej!

Åsa och Eva leder  
Uppsalas funkispolitik 
– nu tävlar de om att 
vara bäst på LSS.

Nyss levde de i olika världar: Eva Nyss levde de i olika världar: Eva NChristiernin, politiker sedan 19 
års ålder och aktiv i omsorgs-

frågor. Åsa Strahlemo, rullstolsburen 
och i behov av LSS-insatser.

Åsa kände sig ofta arg och frustre-
rad, för att alla förändringar tog sådan 
tid! Så en dag bestämde hon sig för att 
själv ge sig in i politiken, för att bättre 
förstå hur det funkar och varför det är 
så svårt att påverka.

– Jag ville inte fortsätta att sitta och 
klaga, säger Åsa.

Nu är Åsa och Eva vice ordförande 
respektive ordförande i Uppsala kom-
muns omsorgsnämnd, som sedan 
senaste valet styrs av en S-MP-V-
majoritet.

Föräldrakraft trä�ar det nya ”radar-
paret” hemma hos Åsa, runt köksbor-
det. Men det är inte här som besluten 
fattas.

Åsa Strahlemo (till vänster) och Eva Christiernin leder omsorgsnämnden i Uppsala.

Från strid 
till sam-
arbete

– Nu utformar vi besluten tillsam-
mans med de som berörs, säger Åsa.

De beskriver inriktningen för 
omsorgsnämnden politik som ”egen-
makt”. De vill bygga en infrastruktur 
för delaktighet.

Egenmakt handlar även om ett rika-
re fritidsliv och rätt till familjeliv. 
Nyligen infördes en rätt inom LSS att 
välja boende utifrån bostadsområde.

En ”kärleksutredning” vill göra det 
enklare för den som bor i gruppbostad 
att flytta ihop med den man vill. Det 
handlar också om att gynna goda rela-
tioner i bostad med särskilt stöd. Och 
att personal får bättre kunskap om 

hur man bemöter frågor om sex och 
samlevnad.

Att en rullstolsburen person med 
eget LSS-beslut sitter i den politiska 
ledningen är ett tecken i tiden för 
Uppsala, som nominerats till Bästa 
LSS-kommun just för satsningar på 
inflytande och samverkan.

– Det har blivit bättre men det finns 
fortfarande saker att utveckla när det 
gäller samarbetet med funktionshin-
derrörelsen och delaktighet, säger 
Åsa, efter två år i omsorgsnämnden. Â

ˆ Läs en längre version 
på hejaolika.se/lss-pris
Läs en längre version 
på hejaolika.se/lss-pris
Läs en längre version 

foto: LINNEA BENGTSSON  
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”DET ÄR VIKTIGT 
ATT DET FÅR  

TA TID”

THERESE VISAR VÄGEN TILL JOBB:

Therese Wappsell, 25 år, är symbolen för Uppsala kommuns satsning 
på jobb för personer med funktionsvariation – och förebild för många 

unga som vill gå från daglig verksamhet till vanlig anställning.
text Valter Bengtsson    foto Linnea Bengtsson

Therese finns på den dagliga 
verksamheten Radio Fyris i 
Uppsala. Den här dagen, när 

Föräldrakraft träffar henne, har hon 
jobbat med veckoplaneringen för 
radiostationen, men också gemensamt  
spelat in ett radioprogram om ensam-
het.

Annars handlar hennes jobb, som 
arbetshandledare på radion, mycket 
om att coacha och peppa andra som 
behöver stöd. Therese har varit hand-
ledare sedan mars 2016. 

Dessförinnan var hon en av delta-
garna på Radio Fyris där  hon började 
efter särskolegymnasiets medielinje. 

Hon har gjort många kändisinter-
vjuer och schlagerprogram, men också 
program med speciell inriktning på 
LSS, lagen om stöd och service.

Therese brinner för att sprida kun-
skap om funktionsvariationer. Hennes 
podcast Funkispodden har handlat om 

hur det är att leva med utvecklings-
störning.

– Det är viktigt att nå ut med infor-
mation. Vi med funktionsvariationer 
har alltid setts som något dåligt som 
man placerar i olika fack, men vi är 
inga dåliga personer – se oss som per-
soner med bra begåvningar ooh möj-
ligheter istället, säger Therese. 

Radiosändningarna har faktiskt 
gjort stor skillnad. Therese berättar 
om radiodebatten om den så kallade 
hab-ersättningen för personer på dag-
lig verksamhet.

Ersättningen varierar man är nästan 
alltid väldigt låg. I Uppsala ligger 
ersättningen idag på 58 kronor men 
när Therese började inom daglig verk-
samhet låg den på 40 kr.

Nu har Uppsala även kopplat ersätt-
ningen till konsumentprisindex, så att 
den höjs automatiskt när exempelvis 
mjölkpriset går upp.

Numera hinner Therese inte göra 
lika mycket radio som tidigare.

– Jag saknar att prata i radio och 
intervjua folk. Som handledare priori-
terar jag att hjälpa övriga medarbetare 
att utvecklas till att nå sina mål även 
om det tar tid, men det är viktigt med 
delmål och mål.

Under åren på Radio Fyris så har 
Therese utvecklats och mognat 
som person.  

– Jag trodde aldrig att det skulle bli 
möjligt för mig att få en vanlig anställ-
ning, så jag blev chockad och glad när 
jag fick veta att jag fick chansen.

– Jag har kämpat från dag ett, sen 
jag började inom daglig verksamhet, 
för att få en anställning, men jag trod-
de att det skulle bli i en butik eller lik-
nande. 

– Det här ännu bättre, eftersom jag 
får möjligheten att hjälpa folk med 

Vill du leva ett aktivt liv?
Vi hjälper dig.

08-442 34 57  |  ann-catrin@omniaassistans.se  |  omniaassistans.se
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”DET ÄR VIKTIGT 
ATT DET FÅR  

TA TID”

För mig tog 
det fyra år att 

förbereda mig för 
en anställning. Jag job-

bade mycket med mig själv 
och hade mycket praktik. Jag 

förändrades från att vara skygg 
och tillbakadragen, till att 
vara framåt och drivande, 

berättar Therese 
Wappsell. Foto: Lin-

nea Bengtsson.
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funktionsvariation att få en bättre var-
dag. Det här är det bästa jobbet man 
kan ha!

– Anledningen till att jag fick 
anställning är min vilja och kämpa-
glöd. Jag har fått rätt stöd av personer 
som har coachat mig till den jag är 
personen jag är idag.

Att gå från att vara deltagare inom 
daglig verksamhet till en vanlig löne-
anställning gör stor skillnad ekono-
miskt för Therese.

– Idag har jag bättre ekonomi. Jag 
kan spara pengar och göra saker utan 
att alltid behöva planera min budget. 
Tidigare hade jag inte alltid mat på 
bordet och jag behövde låna pengar av 
mina föräldrar, vilket jag inte behöver 
göra idag. Det är jätteskönt! säger 
Therese.

– Drömmen är att jobba 
med media och människor 
tills jag dör. Jag älskar att se 
personer växa. Här ser jag 
skygga och tillbakadragna 
personer växa. Det kan hand-
la om att våga ta kontakt med 
artister och att sända live-
radio ute bland folk.

Hur gör du för att få 
andra att växa?

– Jag låter dem få vara 
skygga i början, och så berät-
tar jag min egen story. Jag 
förklarar att daglig verksam-

het inte är så dåligt som många tror, 
utan något positivt som kan ge jobb. 
Men det kan ta några år, och man kan 
behöva jobba med sig själv under 
tiden.

Therese tror att det är en fördel att 
hon är lugn som person.

– Jag finns här för att man ska ha 
någon att prata med.

Therese mål är att få komma ut 
och berätta om sina erfarenhe-
ter för en större publik. Hon vill 

berätta sin ”story” om skolan, dagliga 
verksamheter, praktiken och sen 
anställningen.

– Jag vill ut på särskolor och grupp-
boenden och bland personer som ska 
söka daglig verksamhet.

– Det finns många bra dag-
liga verksamheter och det är 
viktigt att lyfta fram de som 
inte syns och hörs så mycket.

– Det är viktigt med infor-
mation om daglig verksam-
het, så att det inte blir som 
när jag gick ut skolan och 
inte fick veta något alls. Jag 
trodde daglig verksamhet var 
som i filmen ”Livet är en 
schlager”, där Jonas Karls-
son sitter och målar domino-
brickor.

Therese hoppas att fler ska 
få vanlig löneanställning.

– Om man ser att folk kan klara det 
så ska man satsa och köra! Men man 
ska inte pressa och stressa. Det är 
bättre att skynda långsamt med mål 
och delmål. 

– För mig tog det fyra år, då jag job-
bade mycket med mig själv och hade 
mycket extern praktik. Jag förändra-
des från att vara skygg och tillbaka-
dragen, till att vara framåt och drivan-
de.

– Jag växte genom att öva. Jag hade 
väldigt dålig självkänsla, nu är den 
bättre än någonsin för att det har gått 
så bra med anställningen och för att 
jag haft tid att öva med mig själv. Och 
nu kommer jag alltid i tid, så var det 
inte tidigare.

Therese har även utbildats som 
”vägledare” för delaktighetsmodellen. 
Hon håller i samtal på olika dagliga 
verksamheter och gruppboenden att 
få fram åsikter och önskemål.

– Delaktighetsmodellen är det bästa 
som hänt, och jag ångrar inte en 
sekund att jag blev vägledare. Många 
vågar inte säga riktigt vad de tycker 
till personalen, men när vi kommer 
utifrån, som vägledare, blir det lättare 
att få veta vad folk tycker och tänker.

Det säger sig självt att Therese trivs 
med sina nya uppdrag – och hon gör 
själv sitt allra bästa för att Uppsala 
ska växa och bli en ännu bättre kom-
mun. Â

Redo att handleda och stödja andra i jobbet. Therese Wappsell i studion på Radio Fyris. 

Bonus 
Uppsala har 
infört en bonus 
på 50  000 kro-
nor till utförare 
som får en per-
son från daglig 
verksamhet att 
gå till ett arbete 
på den ordina-
rie arbetsmark-
naden.

foto: LINNEA BENGTSSON  
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Familje- och vuxenvistelser

Ågrenska, Box 2058, 436 02 Hovås,  Tel:  031-750 91 00,  www.agrenska.se

Familjevistelser hösten 2018 
• v 35 Svårbehandlad epilepsi
• v 36 Aperts syndrom
• v 38 Kraniofaryngiom*
• v 40 Duchennes muskeldystrofi
• v 42 Prader-Willis syndrom
• v 43 Hjärntumör, barn från 13 år*
• v 45 Obalanserade translokationer
• v 46 Retinoblastom*
• v 47 Enkammarhjärta
• v 49 Autoimmuna encefaliter
• v 50 Sturge-Webers syndrom

* vistelse i samarbete med Barncancerfonden

www.agrenska.se

Vuxenvistelse hösten 2018
26-28 sep     Tarmsvikt
10-12 okt      Enkammarhjärta
22-24 nov     Sturge-Webers syndrom

Familjevistelser våren 2018 
• v 2 Spinal muskelatrofi
• v 4 Kongenital binjurebarkshyperplasi
• v 5 Akondroplasi 
• v 6 Williams syndrom
• v 8 Marfans syndrom,  
 Loeys-Dietz syndrom
• v 10 Mitokondriella sjukdomar
• v 11 Hjärntumör, barn under 13 år* 
• v 12 CHARGE-syndromet
• v 15 Lissencefali
• v 16 22q11-deletionssyndromet
• v 20 Juvenil neuronal ceroidlipofuscinos,  
 Spielmeyer-Vogts sjukdom
• v 22 Kongenitala myopatier

Vuxenvistelse våren 2018
28 feb-2 mars Ehlers-Danlos syndrom
26-28 mars Dystrofia myotonika 
2-4 maj  Narkolepsi

Utbildning
I samband med familjevistelserna 
arrangeras två utbildningsdagar 
öppna för dig som möter barn och 
unga med aktuell diagnos. 
 
Vi erbjuder även handledning  
och uppdragsutbildningar.
 
För mer information besök oss på 
www.agrenska.se

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 behandlingsinsatser och träning.

Exempel på utbildningar
•	 Allmän kurs med inriktning musik/hälsa
•	 Allmän kurs med inriktning behörighet
•	 Allmän kurs med inriktning växande
•	 Allmän kurs med inriktning idrott/hälsa
•	 Särskild kurs: Idrott/hälsa/ledarskap NYHET!
Gå in på vår hemsida eller beställ vår kurskatalog.

Utveckla dina intressen, lär dig 
mer tillsammans med andra
eller läs in behörigheter!

www.valjeviken.se / 0456-151 15 / www.facebook.com/valjeviken
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TEMA   Ett meningsfullt jobb

NU SLÅR
WILLIAMS 

JOBBDRÖM IN

Williams längtan 
att få bli stor och 

jobba som alla andra  
har förverkligats tack vare 

storebror Charlies Face-
book-inlägg i novem-

ber förra året.
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Storebroderns inlägg på 
Facebook har lett till att 
William Gårdeman, 21, 

redan några månader efter 
studenten skriver på sitt 

allra första anställningskon-
trakt. Som hundskötare har  

hans dröm om att jobba  
precis som alla andra  
slagit in snabbare än  
han vågade hoppas. 

text Anna Pella  foto Linnea Bengtsson

Med vana fingrar knäpper 
William det reflexklädda 
hundförarbältet runt mid-

jan, stoppar ned ett par hundbajspå-
sar i bältesfickorna, och fäster sedan 
två kopplade hundar vid bältet. Där-
efter kliver han in i hissen som ska 
ta honom och hundarna ut på parke-
ringen till Changdobels hunddagis i 
Danderyd i norra Stockholm. 

På andra sidan gatan börjar det 
skogsparti där alla hundar rastas två 
gånger om dagen. Solstrålar pressar 
sig ned genom trädkronorna när 
William promenerar stigen fram och 
skickligt undviker koppeltrassel i 
möten med kollegor och deras pro-
menadhundar. 

Detta är den arbetsuppgift han 
tycker bäst om.

Men vägen hit har inte bara varit 
enkel. Sista året på gymnasiesärsko-
lan sökte William och hans klass-
kamrater efter praktikplatser. Trots 
att William själv inte önskade något 
annat än att hitta en praktikplats för 
att känna på hur det var att jobba, 
var det svårt att hitta en arbetsgi-
vare som kunde tänka sig att ta emot 
honom.  

Detta fick Williams storebror 
Charlie att agera. William hade ofta 
uttryckt att han ville blir stor och 
jobba som alla andra, helt enkelt att 
få känna att han är en del av samhäl-
let.

I november förra året fick Charlie 
därför idén att lägga ut frågan om 
praktikplats på Facebook. Inlägget 
delades nästan 10 000 gånger och 

Williams praktik fungerade så bra att företagets vd Erik Sjöholm (ovan till vänster)  
kunde erbjuda honom anställning med någon form av lönebidrag.

Se filmen om 
”Facebook- 
förmedlingen”

På FUB:s Youtubekanal ”fubtv” 
kan man se filmen ”Facebook-
förmedlingen” om William, 
Charlie och Erik.
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TEMA   Ett meningsfullt jobb

förslag och tips strömmade in. Ett av 
förslagen kom från Erik Sjöholm, 
grundare och VD för flera hunddagis i 
norra Stockholm. Efter ett antal olika 
arbetsplatsbesök, bland annat på ett 
café och ett gym, valde William att 
tacka ja till Eriks erbjudande att göra 
praktik som hundskötare.

I Williams arbetsuppgifter ingår att 
gå på hundpromenader, städa i hun-
darnas rum samt ge hundarna stimu-
lans genom lek och gos. Han har ett 
eget schema som han följer noggrant 
varje dag. Det första han gör är att 
städa och moppa inne hos hundarna, 
sedan sopar han i korridorerna. Efter 
det umgås han med hundarna och 
efter lunch är det dags för hundpro-
menad tillsammans med någon av de 
erfarna hundskötarna. Han har eget 
ansvar för två hundar.
Vad gör du på jobbet?

– Jag jobbar, ger hundarna mat, pro-
menerar, städar och gosar med hun-
darna. 
Vilken arbetsuppgift är roligast?

– Gå på promenad. 
Vad ska du spara till nu när du bör-
jar få lön? 

– En motorcykel. 

Eftersom Erik tycker att prakti-
ken har fungerat så bra har 
William nu fått erbjudande om 

anställning. I skrivande stund hålls ett 
möte med Arbetsförmedlingen som 
sedan beslutar om vilket typ av löne-
bidrag som kan vara aktuellt.

När Erik Sjöholm tog över och 
utvecklade hunddagisverksamheten 
för sex år sedan var det till en början 
svårt att få ihop ekonomin. När han 
förstod att han kunde få ekonomiskt 
stöd om han anställde personer som 
enligt Arbetsförmedlingen hade 
begränsad arbetsförmåga hittade han 
en lösning på sitt problem. Flera av de 
arbetsuppgifter som fanns i verksam-
heten kunde utföras utan krav på hög 

Vi jobbar med välmående i fokus.
Vad betyder välmående för dig?

08-442 34 57  |  ann-catrin@omniaassistans.se  |  omniaassistans.se

kompetens, de var enkla men för den 
sakens skull inte mindre viktiga. Erik 
fick ekonomin på fötter samtidigt som 
han kunde ge jobb till människor som 
stod utanför arbetsmarknaden. 

– Att ha ett jobb att gå till är viktigt 
för oss alla. Att ha ett syfte och en 
anledning att stiga upp på morgonen 
helt enkelt. Varje morgon. Om vi inte 
har det blir vi sjuka och deprimerade.

 Erik tar ett exempel från en doku-
mentär han sett om människor som 
blivit mycket gamla som levde under 
vitt skilda förhållanden i olika delar av 
världen. 

– När man undersökte vad det kun-
de bero på såg man att den gemen-
samma nämnaren var att de hade ett 
syfte, de kände att de betydde något.

Behovet av hunddagis har ökat 
under åren och i maj nästa år öppnar 

Erik sitt sjätte hunddagis. På dagiset 
där William arbetar får 120 hundar 
plats. 

– Vi har ungefär en personal per tio 
hundar och flera av våra anställda har 
anställningar med lönebidrag. Några 
har varit utbrända, andra har funk-
tionsnedsättningar av olika slag.

Erik tycker att fler arbetsgivare bor-
de våga anställa människor med olika 
typer av förmågor. Inte av välgören-
het, utan för att det faktiskt gynnar 
verksamheten.

– Det ska vara professionellt. På alla 
arbetsplatser finns det enkla men vik-
tiga sysslor som oftast kommer på 
efterkälken, till exempel arbetsuppgif-
ter som har med trivsel och ordning 
att göra. Vi passar alla olika bra för 
olika arbetsuppgifter. Varenda företag 
borde förstå det. Med Arbetsförmed-
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Vill du ut i arbetslivet och  
behöver stöd?

Vi erbjuder: 
- Arbetsinriktad daglig verksamhet  
  enligt LSS
- Sysselsättning enligt SoL 
- Tjänster åt Arbetsförmedlingen

     Vi finns i Stockholm, Lund, Uppsala   
     & Västerås.
      För mer information kontakta 
      08-580 813 40 eller  info@misa.se  

                 
                     www.misa.se

  ”Självklart har Birgit stridit i många år 
   för sin dotters Charlottes skull.  
   Idag är dottern assistent till en budget-   
   och skuldrådgivare. Arbetsplatsen 
   de fann tillsammans med Misa.” 

   Möt dem i Misas nya bok SJÄLVKLART.

lingens stöd är det också tryggt för mig 
som arbetsgivare. Jag uppmanar alla 
arbetsgivare att testa och upptäcka att 
alla människor kan göra nytta.

Förutom att vara entreprenör 
ända ut i fingertopparna beskri-
ver sig Erik som hundtokig, och 

säger att han i framtiden även kan 
tänka sig att driva delar av verksamhe-
ten som en daglig verksamhet, så att 
även personer med svårare funktions-
nedsättningar kan få ta del av glädjen 
att arbeta med hundar. 

På de månader han och William känt 
varandra har han tyckt sig märka att 
William växt in i jobbet och trivs bätt-
re och bättre. 

– William är mer bekväm och trygg 
nu, vet vad han ska göra under dagen, 
och har lärt känna sina kollegor. Han 
har också det lugn som krävs när man 
ska arbeta med hundar. Eller hur Wil-
liam?

William nickar medan Erik fortsät-
ter prata om att lugnet är en viktig 
egenskap när man arbetar med hundar 
eftersom de märker om man är stres-
sad, och att stressen smittar av sig på 
dem. 

– Att jobba med hundar är bra för 
kroppen och psyket. Jag ser att hun-
darna sprider stor glädje hos persona-
len. De går inte att värja sig. Även om 
man är trött och grinig när man kom-
mer till jobbet blir man glad när man 
trä�ar hundarna. Det bara är så. De 
ger så mycket kärlek.

Håller du med om det William?
– Typ. Â

Promenaderna 
i skog och mark 
älskas av både 
William Gårde-
man och de hun-
dar han sköter 
om.

VAD
betyder Chang-
dobels? Namnet 
kommer från 
uttrycket 
”schangdobel” 
som är en  
förening av 
”schangtil” och 
”nobel” och kan 
vara synonymt 
med orden stilig, 
elegant, fin,  
flott, snitsig  
och snofsig.
Källa: Språk-
tidningen och 
synonymer.se
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Ålder: 21.

Yrke: Hundskötare på hund-
dagis.

Familj: Storebror Charlie, 24, 
mamma Isabella och pappa 
Dag.

Bor: Växelvis hos pappa i 
Åkersberga och mamma på 
Lidingö utanför Stockholm.

Aktuell: Tog studenten i våras 
och har precis skrivit på 

anställningskontrakt hos 
Changdobels hunddagis.

Intressen: Kompisar, tjejer, öl 
och motorcyklar.

Övrigt: Har tränat handboll 
sedan sju års ålder och spelar 
idag i Härs&Tvärs/Skuru HK 
och i Tumba IK. Spelar också 
fotboll, golf och innebandy. 
Silvermedaljör i handboll i 
Special Olympics World 
Games 2015.

William Gårdeman

info@mogard.se | www.mogard.se
010-471 66 00

Mo Gård är en stiftelseägd non-profit organisation  
med verksamheter inom LSS och HVB. Vi driver också 
en gymnasiesärskola samt Mo Gård folkhögskola.

Vi erbjuder stöd i kommunikationen, individuella lösningar 
och för den som behöver det, en teckenspråkig miljö. 

Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer om vilka 
möjligheter som finns. 

Kommunikation ger 
möjlighet till utveckling 
och ett gott liv.

MISSA INTE NÄSTA FÖRÄLDRAKRAFT 
NR 4 ÄR UTE 15 DECEMBER

TEMA SKOLA
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Alla i Sverige ska ha  
rätt till skola,  
oavsett förutsättning
Genom ditt stöd kan fler personer få chans till utbildning.  
Din gåva gör skillnad.

www.furuboda.se Bankgiro 900-5943

Yrke:  Vd för hunddagisked-
jan Changdobels.

Aktuell: Startar i maj ytterli-
gare ett hunddagis i Stock-
holm och letar nu efter fler 
medarbetare. Gå in på chang-
dobels.se och fyll i ett ansök-
ningsformulär..

Intressen: Samma som Wil-
liam samt familj, vänner, resor 
och mat.

Motto: Alla kan göra nytta. 
”På alla arbetsplatser finns 
det enkla men viktiga sysslor 
som oftast kommer på efter-
kälken, till exempel arbets-
uppgifter som har med trivsel 
och att hålla ordning att göra. 
Det är viktiga saker och vi alla 
passar olika bra för olika 
saker. Varenda företag borde 
förstå det.”

Erik Sjöholm

LÖNEBIDRAG FÖR TRYGGHET  
I ANSTÄLLNINGEN
För dig som har behov av en långsiktigt anpassad 
arbetssituation kan ett så kallat lönebidrag för trygg-
het i anställning vara ett bra alternativ. Samtidigt som 
du får ett arbete får din arbetsgivare ekonomisk 
ersättning. Det är en vanlig anställning som innebär 
att du kan arbeta både hos både privata och o�ent-
liga arbetsgivare. Du har rätt till lön och andra 
anställningsförmåner enligt eller likvärdigt med det 
kollektivavtal som finns i branschen. Arbetsgivaren 
ska teckna försäkringar för dig men behöver däremot 
inte teckna en tilläggssjukförsäkring eller omställ-
ningsförsäkring. Du kan vara tillsvidareanställd eller 
ha en tidsbegränsad anställning. Du kan jobba heltid 
eller deltid.

SÅ HÄR RÄKNAS ERSÄTTNINGEN UT
Arbetsförmedlingen beslutar om hur stor ersättning 
arbetsgivaren kan få utifrån två faktorer.

1. DIN LÖN. Arbetsgivaren kan få bidrag för en brut-
tolön på upp till 17 100 kronor per månad (heltid). 
Din lön ska förstås ändå följa branschens kollektivav-
tal, men arbetsgivaren får inte ersättning för mer. I 
budgetpropositionen för 2018 föreslås att taket för 
lönebidragen höjs ytterligare. Stödet ska redan från i 
höst höjas till 18 300 kronor, under 2019 höjs taket till 
19 100 för att år 2020 uppgå till 20 000 kronor. 

2. DIN ARBETSFÖRMÅGA. För att komma fram till 
hur mycket funktionsnedsättningen påverkar din 
arbetsförmåga gör Arbetsförmedlingen en utredning 
tillsammans med dig och din arbetsgivare.

SÅ HÄR GÅR DET TILL
Din arbetsgivaren ansöker om ersättning hos Arbets-
förmedlingen som bedömer om arbetsplatsen och 
arbetsuppgifterna passar dig bra. 

Därefter beslutar de hur mycket och hur länge 
arbetsgivaren ska få ersättning. Anställningen kan 
inte börja förrän detta är klart. 

Därefter görs en överenskommelse tillsammans 
med dig, arbetsgivaren och fackliga representanter 
där det framgår vilka arbetsuppgifter du ska ha och 
hur ditt arbete ska fungera så bra som möjligt. 

Handledning, behov av hjälpmedel och anpass-
ning av arbetet är exempel på sådant som kan ingå i 
överenskommelsen. 

Det första beslutet om lönebidrag för trygghet i 
anställning omfattar högst ett år. Om du har fortsatt 
behov av anpassning förlängs beslutet. Arbetsför-
medlingen följer regelbundet upp anställningen med 
lönebidrag och ska vara ett stöd för både dig och din 
arbetsgivare.

Källa: Arbetsförmedlingen och Regeringskansliet

info@mogard.se | www.mogard.se
010-471 66 00

Mo Gård är en stiftelseägd non-profit organisation  
med verksamheter inom LSS och HVB. Vi driver också 
en gymnasiesärskola samt Mo Gård folkhögskola.

Vi erbjuder stöd i kommunikationen, individuella lösningar 
och för den som behöver det, en teckenspråkig miljö. 

Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer om vilka 
möjligheter som finns. 

Kommunikation ger 
möjlighet till utveckling 
och ett gott liv.

Lönebidrag  
– så funkar det!
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VISA VAD DU KA N

ochVISA VAD DU KA N

ochVISA VAD DU KA N

Det finns inte EN enda väg till 
arbetsmarknaden. Det finns 
flera olika. Vilken väg som pas-

sar bäst, beror på vem just du är.
Om du har gått gymnasiesärskolan har 

du kanske redan kontakt med arbets-
marknaden genom skolan. Detta stöd 
varierar från kommun till kommun, men 
många gymnasiesärskolor har upparbeta-
de kontakter med både arbetsförmedlare 
och olika arbetsgivare för att eleverna 
snabbt ska få chans till till arbete. 
Dessutom är utbildningarna på gymna-
siesärskolan ofta yrkesinriktade, vilket 
underlättar övergången från skola till 
jobb.

Och om du är ung med aktivitetser-
sättning så kanske vägen till arbetsmark-
naden går via din kontaktperson på 
Försäkringskassan. Det är Försäkrings-
kassan som beslutar om aktivitetsersätt-
ningen, så börja där. Det är bra att veta att 
Försäkringskassan och Arbetsförmed-
lingen har ett särskilt uppdrag att hjälpas 
åt med att ge unga med aktivitetsersätt-
ning bättre chanser till jobb och lön.

För de flesta andra är det viktigaste 
första steget mot arbetsmarknaden att 
skriva in sig som arbetssökande hos 
Arbetsförmedlingen.

Därigenom kan dörren öppnas till en 
mängd olika stöd för att få jobb.

arbetsförmedlingen martin 
vadelius 170929

puff till säljbrev:
(foto: Vägskylt med texten ”En 

rättvis arbetsmarknad” och ”Göra 
nytta” och ”Tjäna pengar” - gå och 
plåta?)

Vägen till arbete
Det handlar om att få göra nytta - 

och tjäna pengar!

Satsa på utbildning och jobb!
Nya stöd, höjda lönebidrag, 

smartare hjälpmedel. Det finns gott 
om glada nyheter för funkisar på 
jakt efter bra jobb. 

Och alla tjänar på att personer 
med funktionsnedsättningar får 
rättvisa chanser till utbildning och 
arbete.

I höst kommer 
Arbetsförmedlingen med en ny stor 
kampanj om att ”Se kompetensen”, 
men redan nu i oktober kommer 
Föräldrakraft nr 3 med en guide om 
vägen till en rättvis arbetsmarknad.

Möt personerna som vill ha 
meningsfulla jobb - både på den 
vanliga arbetsmarknaden och inom 
daglig verksamhet.

Få koll senaste nytt om stöden 
och verktygen som river hindren för 
arbete.

Läs om vikten av att få göra nytta 
- och tjäna pengar!

STÄLL  KRAV PÅ STÖD
Arbetsförmedlingen har 

många verktyg för att 
underlätta för funkisar att 
få jobb. Men flera av dem 
används för lite – ansla-
gen för lönebidrag och 
hjälpmedel både räcker 

och blir över! 
text Valter Bengtsson 
foto Linnea Bengtsson
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VISA VAD DU KA N Föräldrakraft har besökt Arbetsförmedlingens huvudkontor 
för att få en bild av vad som görs för att minska  
arbetslösheten bland personer med funktionsvariationer. 

En bra kontakt med Arbetsför medlin-
gen kan spela stor roll, inte minst för alla 
som har svårigheter som inte är lika 
tydliga som fysiska funktionsnedsätt-
ningar. Om man exempelvis har problem 
med att läsa och skriva är det inte lika 
självklart att få extra stöd för att lyckas 
på arbetsmarknaden. 

Många som har inlärningssvårigheter, 
men inte passar på särskola, kan också 
hamna mellan stolarna när det gäller 
insatser för att få jobb. Ett försök att 
komma till rätta med detta är det samar-
bete som just nu pågår mellan kommu-
ner och Arbetsförmedlingen, UngKomp. 
Man jobbar aktivt för att få kontakt med 

unga som varken studerar eller arbetar, 
och vid behov erbjuda dem stöd att hitta 
rätt vägar till utbildning eller jobb.

Lönebidrag är det viktigaste all-
männa arbetsmarknadspolitiska 
verktyget för att skapa jobb för 

personer med funktionsnedsättningar. 
Men hjälpmedel kan ofta betyda  lika 

mycket eller mer i det enskilda fallet, 
eftersom det gör det möjligt att anpassa 
arbetsplatsen för varje individ.

– Hjälpmedel kan vara minst lika 
kraftfullt som lönesubventioner, och 
som vi ser det är första steget alltid att 
anpassa arbetsplatsen. Det kan innebära 

både hjälpmedel och att man tar hjälp av 
några av Arbetsförmedlingens specialis-
ter som psykolog, arbetsterapeut/sjuk-
gymnast, socialkonsulent eller experter 
inom syn, döv,hörsel, säger Martin 
Vadelius, enhetschef vid avdelningen 
rehabilitering till arbete.

– Det första vi tänker på när vi träffar 
personer med funktionsnedsättningar är 
inte subventioner, utan vilka möjligheter 
vi har att vägleda till lämpliga yrken. Vi 
försöker se vilka yrken det finns där 
personen INTE har någon funktionsned-
sättning. 

– Arbetsmarknaden blir mer och mer 
komplex och därför måste vi jobba ännu 

STÄLL  KRAV PÅ STÖD

”Se kompeten-
sen!” är namnet på 

kommande kampanjen 
för fler jobb till funkisar. 

Martin Vadelius (längst till 
vänster) leder avdelning-

en för rehabilitering 
på huvudkontoret.
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TEMA   Ett meningsfullt jobb

mer aktivt med att vägleda. Jobben 
förändras snabbt. Fokus på att kunna 
matcha personer med rätt jobb har ökat 
och fortsätter att öka. Det är ett område 
där vi inom Arbetsförmedlingen måste 
utvecklas, säger Martin Vadelius. 

Arbetsförmedlingen är ofta i 
blåsväder när det hettar till i 
debatten om arbetslöshet. Men 

även om kritiken ibland är hård jobbar 
man på med att finslipa metoderna för 
att hitta jobb till personer med funk-
tionsnedsättningar. Bland annat ge-
nom att ta fram helt nya metoder för 
att kartlägga förmågor.

– Vi ska ha kompetens för att kartläg-
ga kompetensen hos arbetssökande, inte 
deras diagnoser, säger Martin Vadelius.

Ett exempel på hur man söker nya 
vägar för att matcha personer mot jobb 
är att Arbetsförmedlingen idag är 
Sveriges största arbetsgivare för psykolo-
ger. 

– Vi behöver också nya sätt att möta 
de arbetssökande i fler kanaler, inte 
minst digitala verktyg och distansmöten. 
Vi behöver också sprida information om 

vad vi kan hjälpa till med så att folk 
väljer att kontakta oss, säger Martin.

Stora förhoppningar finns nu om 
att det höjda taket för lönebidrag 
ska få fart på arbetsmarknaden 

för personer med funktionsnedsätt-
ningar. Potentialen är stor. Under 
�olåret hade 75 000 personer i ge-
nomsnitt per månad anställning med 
någon av de former av subventione-
rade anställningar som riktas till per-
soner med funktionsnedsättning – 
men det skulle kunna vara många 
tusen fler.

Lönebidragstaket har nyligen höjts 
från 16 700 till  dagens 17 100 och höjs 
nu stegvis till till 20 000 kronor per 
månad år 2020. (Som anställd kan man i 
princip få vilken lön som helst, men det 
statliga subventionen till arbetsgivaren 
har varit baserats på som högst en lön 
om 17 100 kronor.)

Behovet av en lönebidragshöjning är 
skriande, eftersom det varit maximerat 
till 16 700 kr under många år och alltså 
halkat efter kostnadsutvecklingen och 
blivit sämre för varje år som gått. 

Urholkningen av lönebidraget har 
varit ett allvarligt problem.

– Vi har inte fått den ökning av an-
ställningarna för personer med funk-
tionsnedsättningar som vi annars skulle 
ha fått.

Frågan är hur långt det nya löne-
bidragstaket räcker, eftersom 
det fortfarande innebär en be-

gränsad ekonomisk kompensation för 
arbetsgivarna.

– Vi på Arbetsförmedlingen har 
tidigare föreslagit regeringen att lönebi-
dragstaket skulle höjas till 22 000 kronor 
per månad och även kopplas till index, 
säger Martin Vadelius.

Nivån på lönebidraget är dock bara en 
av flera pusselbitar när det gäller att 
minska arbetslösheten bland personer 
med funktionsnedsättningar.

– Arbetsförmedlingen behöver jobba 
mer tillsammans med arbetsgivarna för 
att få till en förändring i hur man ser på 
arbete för personer med funktionsned-
sättningar. Det finns mycket vi kan bli 
bättre på. Det handlar inte minst om hur 
man ser på tillgänglighet för alla, säger 
Martin Vadelius.

Ja, lönesubventioner finns, liksom 
bidrag till hjälpmedel och an-
passningar. Varför är arbetslös-

heten då så stor, egentligen?
– Vi måste börja titta på hur vi ser på 

tillgänglighet och våra normer. Vi sorte-
rar bort folk utifrån rädslor och fördo-
mar, säger Martin Vadelius. 

Arbetsförmedlingen har nu tagit fram 
en ny kampanj,  ”Se kompetensen”. Den 
vänder sig till både arbetsgivare och till 
allmänheten. 

– Samtidigt satsar vi på att ge bättre 
stöd till arbetsgivare och till personer 

ÂArbetsförmedlingen och Försäkringskas-
san har ett gemensamt uppdrag att stödja 
den växande gruppen unga vuxna med 
aktivitetsersättning. Tanken är att gemen-
samt kartlägga vilken rehabilitering som kan 
göra det möjligt att söka sig till arbetsmark-
naden. 

– Forskningsstudier visar  att ”supported 
employment” har god e�ekt och det är 
något som våra SIUS-konsulenter använder. 
Och detta arbetar vi med att vidareutveckla. 
Samtidigt ökar komplexiteten på arbets-

marknaden och det ställs allt högre krav på 
utbildning, säger Martin Vadelius. 

ÂArbetsförmedlingen har byggt ut SIUS-
verksamheten till att nu omfatta drygt 900 
SIUS -konsulenter. Nu satsas ytterligare på 
att förbättra metoderna.

– Ett nära stöd, även efter anställningens 
start, och snabba insatser för att anpassa 
arbetssituationen har visat sig vara det som 
fungerar bäst. Det skapar en brygga mellan 
personen och arbetsgivaren, säger Vadelius.

FRÅN AKTIVITETSERSÄTTNING TILL ”SUPPORTED EMPLOYMENT”

Yrkesjakten är ett av de 
nya grepp Arbetsför-
medlingen använder.

”Arbetsförmed-
lingen måste bli 

bättre på att möta de 
jobbsökande på fler sätt, 

inte minst digitala kanaler, 
och bli bättre på att visa 
vad man kan hjälpa till 

med”, säger Martin 
Vadelius.
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med funktionsnedsättningar. Tyvärr har 
personer med funktionsnedsättningar 
ofta lägre utbildning och misslyckanden 
i skolan.

Parallellt med kampanjen gör 
Arbetsförmedlingen en ny satsning på 
att stötta arbetsgivare. 

- Vi måste bli bättre på att hitta jobb 
genom att söka upp. Vi har sett att hela 
arbetsmarknaden kan växa om vi lyckas 

hjälpa arbetsgi-
vare att hitta 
medarbetare 
med funktions-
nedsättningar. 
Det kan effekti-
visera verksam-
heter. Max 
Hamburger-
restau ranger är 
ett känt exempel 
på hur man kan 
få effektivare 
processer och 
bättre arbetsmil-
jö genom att 
anställa personer 
med funktions-

nedsättning som har den kompetens 
Max efterfrågar. Vi jobbar aktivt med 
flera arbetsgivare om liknande satsning-
ar, säger Martin Vadelius.
Vilka är dina bästa råd till personer 
som är på jakt e�er jobb?

– Tänk på att du har förmågor som 
behövs på arbetsmarknaden! Och vi på 
Arbetsförmedlingen har både möjlighe-
ter och ett ansvar att ge stöd. 

– Var inte rädd för att prata om din 
funktionsnedsättning, det finns resurser 
hos oss och du kan ställa krav på att vi 
ska hjälpa till. Och glöm inte att det är 
bra att satsa på utbildning, säger Martin 
Vadelius. Â

ÂKommunala satsningar har stor betydelse 
för elever som går från särskolan till arbets-
livet. Vissa kommuner visar framfötterna när 
det gäller yrkesutbildning och matchning 
mot arbetsgivare. Elever i särskolan har ofta 
rätt till daglig verksamhet enligt LSS (lagen 
om stöd och service). Det är värdefullt för 
många, men innebär samtidigt en risk att 
man inte tillräckligt undersöker möjlighe-
terna till vanlig anställning.

- Tyvärr går elever ofta direkt från gym-
nasiersärskola till daglig verksamhet, utan 
att Arbetsförmedlingen kopplas in. Vi 
undersöker vad vi kan göra för att fler ska 
komma ut på arbetsmarknaden. Jag tror att 
vi kan matcha många fler till jobb. Ett av 
problemen är att vi tänker för lite på att 
utbildning ska leda till jobb, säger Martin 
Vadelius.

FRÅN SÄRSKOLA TILL JOBB

MYCKET MER ÄN LÖNEBIDRAG OCH HJÄLPMEDEL...

Stöden du kan få idag!

Läs hela  
guiden om 

stöd till jobb 
på:  

HejaOlika.
se/jobb-

stod

Yrkesjakten är ett av de 
nya grepp Arbetsför-
medlingen använder.
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TEMA   Ett meningsfullt jobb

1.
VAD ÄR ARBETE 

FÖRKNIPPAT MED?
På en samhällsnivå har arbete och 

arbetsliv starka symboliska värden som 
ofta kopplas till ekonomi, normalitet 
och moral. Och möjligen är en av de 
mest värdesatta rollerna i vårt samhälle 
rollen som sysselsatt. Arbete anses 
dessutom skapa förutsättningar för 
ekonomisk självständighet, och därför 
även som en möjlighet att vara delak-
tig och leva ett normalt liv. 

Vi går i skolan för att så småningom 
bli ”anställningsbara”. Vi vet också att 
långvarig arbetslöshet eller avsaknad 
av sysselsättning är kopplat till isole-
ring och psykisk ohälsa. Att arbeta 
medför istället att du blir en naturlig 
del av ett socialt sammanhang.

VÄGEN TILL  ARBETEGuide!

Att få känna att jag gör nytta, klarar mig själv på de pengar jag 
tjänar och att jag kan påverka min situation är viktiga pusselbitar 

för det egna välbefinnandet. Men många gånger sätter samhäl-
let käppar i hjulen när människor med funktionsnedsättning vill 
arbeta, särskilt om jag har utvecklingsstörning. I vår guide med 

funktionshinderforskaren Jens Ineland tar vi reda på varför.
text Anna Pella

Namn: Jens Ineland

Arbetar med: Universitetslektor vid pedagogiska 
institutionen, Umeå universitet. Forskar kring  
funktionshinder och organisationer.

Bakgrund: Jobbade som ung på gruppboende 
och daglig verksamhet och blev intresserad av  
frågor kring funktionshinder och samhälle.  
Medförfattare till läromedlet Utvecklingsstörning, 
samhälle och välfärd (Gleerup 2013).

Om sitt arbete: ”Jag har en privilegierad situation 
och disponerar i stor utsträckning min egen tid. 
Privilegiet ligger ju framför allt i möjligheten att 
kunna både forska och undervisa i ämnen jag 
tycker är viktiga. Jag har tid och möjlighet att  
gå till botten med frågor som känns väldigt 
meningsfulla.”

Jobb på gruppboende 
väckte intresset

2.
HUR HAR SYNEN PÅ  

ARBETE FÖRÄNDRATS?
Det finns många symboliska värden 

kopplade till arbete och arbetsliv. Idag 
handlar ditt yrkesval mycket om identi-
tet. Kanske mer än tidigare, betraktas 
ens arbete inte som ett mål i sig själv. 
Snarare reflekterar arbetet, eller vad 
man arbetar med, något om vem man är 
– och vem man vill vara. Vår identitet är 
kopplad till detta yrkesval. 

Utvecklingen kan ses som ett resultat 
av  ett alltmer individualiserat samhälle 
och handlar inte enbart om synen på 
arbete. Även skola, idrott, fritidsaktivite-
ter eller val av livsstil är på många sätt 
identitetsbärande arenor som inverkar 
på människors självkänsla och känsla av 
livskvalitet. 

3.
VILKA FÖRESTÄLLNINGAR 

FINNS?
Vårt välfärdssamhälles alla välvilliga 

ambitioner har trots allt ganska oflexibla 
system, som på grund av strukturella och 
kulturella omständigheter tenderar att 
frigöra enskilda individer från det sam-
hälleliga och moraliska ansvaret att arbe-
ta och vara sysselsatt. 

Det leder lätt till att personer med 
utvecklingsstörning, trots sin vilja och 
förmåga, inte kan räkna med att komma 
i sysselsättning och arbete. Utanför 
dessa välfärdsstrukturer finns däremot 
andra föreställningar om människor med 
funktionsnedsättning, och därför ser vi 
idag exempel på människor som haft 
lättare  att hitta ett arbete eller en prak-
tikplats via sociala medier än genom att 
gå till Arbetsförmedlingen. 

4.
HUR SER DE KONKRETA  

HINDREN UT?
Funktionshindret kan komplicera på 

olika sätt. Dels för dig som individ, 
genom att du kanske saknar den kompe-
tens och de färdigheter och förmågor 
som arbetsmarknaden kräver. Dels för 
att det finns färre enkla jobb idag. 

Många unga människor med utveck-
lingsstörning förbereds inte heller för 
arbetslivet av olika anledningar. Bland 
annat har särskolan blivit en inkörsport 
till ett vuxenliv som sysselsatt inom dag-
lig verksamhet. Här finns det behov av 
att hitta mer flexibla strukturella lösning-
ar, både vad gäller lagstiftning, utbild-
ning och arbetsliv, för att enskilda indivi-
der  kan få förutsättningar att börja se 
sig själv som potentiella arbetstagare.
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5.
VILKA UTMANINGAR 

STÅR VI INFÖR?
Utmaningen är att få alla aktörer 

att låta dig som individ få vara den 
du är, snarare än att du ska behöva 
anpassa dig till ett särskilt norm- och 
regelsystem som skapats av profes-
sioner och beslutsfattare. Samhällets 
olika aktörer resonerar väldigt olika 
kring individers behov av stöd. Sjuk-
vård, socialtjänst och skola är helt 
olika världar. Att det just är skilda 
system skapar svårigheter att sam-
verka för den enskildes bästa – juri-
diskt, ideologisk och praktiskt. 

Till exempel finns det hos dessa 
organisationer starka kulturer och 
normer om vad som är rätt och fel, 
lämpligt och olämpligt och så vidare. 
Ibland går dessa stick i stäv med hur 
du som individ vill leva ditt liv. Det är 
på många sätt en godtycklig bransch 
där bemötandet är format efter de 
uppfattningar som respektive yrkes-
kategori anser vara eftersträvansvärt.

Vi jobbar aktivt med genomförandeplanen  
och coachar dig fram till dina mål.
Hur jobbar du?

08-442 34 57  |  ann-catrin@omniaassistans.se  |  omniaassistans.se

VÄGEN TILL  ARBETE

Att få fler personer med utvecklingsstörning i arbete är sannolikt ingen quick fix. Det 
handlar om strukturella förändringar. Det handlar även om att du som individ tror på 
dig själv och din förmåga, att du kan vara kreativ och hitta kanaler där du kan knyta 
kontakter och skapa nätverk utanför traditionella strukturer och sammanhang. Här har 
sociala medier en roll att spela.  Där behöver exempelvis inte ”funktionsnedsättning” 
vara ett lika dominerande tema som det ofta blir inom ramen för välfärdsstatens olika 
institutioner.  Där finns förutsättningar för ökad kontroll över ens rättigheter – sociala, 
juridiska och så vidare – vilket sannolikt kan öka känslan av kontroll och autonomi. Jag 
tror också att ni föräldrar spelar en viktig roll genom att våga prata om både svårighe-
ter och möjligheter öppet hemma vid köksbordet, och att försöka peppa och stötta 
utan att förleda. Â

  8.uppfattningar som respektive yrkes

8.uppfattningar som respektive yrkes
kategori anser vara eftersträvansvärt.

8.kategori anser vara eftersträvansvärt.

8.Att få fler personer med utvecklingsstörning i arbete är sannolikt ingen quick fix. Det 8.Att få fler personer med utvecklingsstörning i arbete är sannolikt ingen quick fix. Det 
handlar om strukturella förändringar. Det handlar även om att du som individ tror på 8.handlar om strukturella förändringar. Det handlar även om att du som individ tror på 
dig själv och din förmåga, att du kan vara kreativ och hitta kanaler där du kan knyta 8.dig själv och din förmåga, att du kan vara kreativ och hitta kanaler där du kan knyta 
kontakter och skapa nätverk utanför traditionella strukturer och sammanhang. Här har 8.kontakter och skapa nätverk utanför traditionella strukturer och sammanhang. Här har 
sociala medier en roll att spela.  Där behöver exempelvis inte ”funktionsnedsättning” 8.sociala medier en roll att spela.  Där behöver exempelvis inte ”funktionsnedsättning” 

NÅGRA ORD PÅ VÄGEN?

6.
VAD BEHÖVS FÖR  

ATT KOMMA FRAMÅT?
Flera saker behövs, där en del är att försöka 

frångå vår iver att mäta och väga förmågor 
och istället försöka titta på vad människor kan 
bidra med – istället för vad de inte kan. 

Det gäller att titta på individens faktiska 
förutsättningar och göra individuella bedöm-
ningar. Det är svårt att jämföra vad två indivi-
der kan, vet och förmår – alla är olika. Det är 
också viktigt att lyfta fram goda förebilder 
och framgångsexempel. 

Det behövs mer kunskap och direktkontakt 
mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

Vi behöver också stimulera arbetsgivare 
ännu mer och erbjuda dem kontakt och kun-
skap, så att inte osäkerhet och oförståelse för-
svårar och leder till upplevelser av att anställ-
ning är svårt och fullt av risker istället för 
möjligheter. 

7.
VEM HAR  

NYCKELROLLEN?
Särskolan har en viktig roll för att förbereda 

elever med utvecklingsstörning för ett arbetsliv 
och en bild av sig som arbetsför arbetskraft. 
De senaste årens skärpta kunskapskrav i sär-
skolan bidrar sannolikt till bättre förutsättning-
ar för framtiden. Inte minst genom ökad 
anpassning till arbetsmarknadens krav, mer 
relevanta färdigheter och förmågor hos elev-
erna och därmed – som en följd – en känsla av 
att man faktiskt kan bidra på arbetsmarkna-
den. Här har särskolan en viktig funktion att 
bidra till förändring. Den nya möjligheten att få 
betyg, trots att de inte kan jämföras med 
grundskolebetyg eller ge behörighet för vidare 
studier, är ett viktigt steg. Samtidigt represen-
terar detta ett dilemma – inte minst etiskt.  Imi-
tation av riktiga betyg vittnar om en välvillig 
ambition om normalitet – men riskerar att 
cementera personer med utvecklingsstörning i 
ett socialt utanförskap. 

Jens är medförfattare till boken 
Utvecklingsstörning, samhälle  
och välfärd (Gleerup 2013).
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KRÖNIKA   Sören Olsson

E  fter en intensiv helg med 
bokmässa i Göteborg, 
kom jag hem till ett reg
nigt Stockholm och hop
pade raskt in i en taxi. 
Chauffören visade sig 

vara en pratglad herre från Turkiet, som 
undrade hur jag hade haft det på min 
resa. Jag berättade lite om oroligheter
na och den påtagligt nervösa stämning 
som fanns i år på bokmässan. 

– Vad är det som har hänt? undrade 
han nyfiket.

Jag berättade om nazistmarschen i 
centrala Göteborg, och motdemonstra
tionen med tusentals människor, som 
ville få bort nazisterna från våra gator. 
Chauffören tyckte att det var konstigt 
att så många har så mycket att klaga på 
i detta land. Han hade bott och arbetat i 
Sverige i 30 år, och undrade vad det var 
som var så eländigt att man tyckte det 
var på sin plats att ge sig ut på stan och 
demonstrera för nazismens odemokra
tiska åsikter. Eller att välja att kasta 
stenar på poliser, för att de ville skapa 
ordning på Göteborgs gator. Vad är det 
som folk är så missnöjda med? undrade 
min taxichaufför. Ja, det undrade jag 
också.  

– Kanske har de för lite att göra? 
menade chauffören. De borde klippa sig 
och skaffa sig ett jobb!

Ja, om det vore så enkelt ändå, tänkte 
jag. Att klippa sig och skaffa sig ett ar
bete! Arbetslösheten i Sverige är ju 
trots allt ganska stor. Men det höll inte 
taxichauffören med om. 

Att klippa sig 
och skaffa ett jobb

Sören 
Olsson för 
Föräldra- 

kraft.

– Det finns jobb! sa han nästan irrite
rat. 

Han hade precis varit inne på arbets
förmedlingen med sin hustru, och det 
fanns cirka 53 tusen lediga jobb inom 
Stockholmsregionen. 

Jag undrade om det där verkligen 
kunde stämma, så efter att jag hade 
kommit hem så började jag läsa statistik 
och undersökningar om dagens arbets
löshet och vilka lediga jobb som finns 
på marknaden. 

Det var en underlig ekvation som jag 
upptäckte. 

I dag står ungefär 400 tusen 
människor i landet utan arbete. Det 
känns ju som en skrämmande hög siff
ra. Därför är det lite underligt att det 
samtidigt finns ungefär 120 tusen lediga 
jobb i landet. Hur går det där ihop, 
egentligen?

VARFÖR FINNS DET lediga jobb när det 
samtidigt är så många som står utanför 
arbetslivet?

Kanske kan det förklaras av att 
många av jobben kräver en gedigen 
utbildning? Man kan inte gå direkt in 
från arbetslösheten till att 
utföra en avancerad operation 
på ett sjukhus. Så klart! 

Men är det så att det 
endast är högutbildade 
yrken som söker folk?

Nej. Inte alls.
En del förklarades i 

en artikel i Dagens 
Industri, som jag hitta
de på nätet. Det stod att 
läsa att många av de ledi
ga jobben finns inom yrken 
som har låg status. 

Behovet av undersköterskor, 
busschaufförer, skogsarbetare 
och telefonförsäljare är stort. Trots det 
har arbetsförmedlingar och beman
ningsföretag runtom i landet svårt att 
fylla de lediga platserna.

Av en del anses dessa yrken vara 
”skitjobb” som många vägrar att ta. 

JAG BÖRJADE TÄNKA på min son. Han 
hade vidlyftiga drömmar om vad han 

skulle arbeta med när han blev ”stor”. 
Dels övervägde han att bli polischef, 
eftersom det är de som bestämmer 
vilka av personalen som ska ha skott
säker väst på sig. Och de som inte får 
det blir alltid skjutna. 

Senare funderade han på att bli rock
stjärna, eller amerikansk president. I 
bägge fallen så handlade det om att 
kunna attrahera många tjejer. Med tan
ke på dagens politiska situation i Ame
rika, så kunde ju en annan person med 
funktionsnedsättning också bli presi
dent. 

Men ingen av hans drömmar blev nåt 
annat än drömmar. Under några år i 
uppväxten hade en en idé om att skaffa 
sig en lägenhet bestående av en säng, 
ett kylskåp, en lampa, ett fönster och en 
egen tjej. Det var de viktigaste sakerna 
på hans önskelista.  

Många människor med funktionsned
sättningar lever med drömmen om ett 
självständigt och meningsfullt liv. Det 
är inte mängden statusprylar eller sum
man på bankkontot som är det viktigas
te. Det är känslan av att ha ett syfte och 
ett sammanhang. 

ATT HA EN meningsfull 
sysselsättning borde vara 

en självklarhet. Att 
kunna gå till skolan, 

jobbet eller den dag
liga verksamheten 
och göra en insats 
som känns me

ningsfull och som 
gör en skillnad. Om 

inte annat i sitt eget liv. 
Men tyvärr så befinner 

vi oss inte riktigt där.

JAG ÄR ÖVERTYGAD om att 
många människor med olika funktions
nedsättningar gladeligen skulle ta något 
av de yrken som andra arbetssökande 
ratar, då de inte anses vara tillräckligt 
prestigefyllda. 

Många är de underbara medmännisk
orna som utan någon som helst tvekan 
skulle klippa sig och skaffa sig ett jobb. 
Om de bara fick chansen! Â

Det borde 
vara en själv-

klarhet att få gå 
till jobbet  

eller den dagliga 
verksamheten 

och göra en 
insats.
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Våga ta steget!
Det behövs �er trygga vuxna som 
har möjlighet att hjälpa och stötta 
ett barn, ungdom eller vuxen.

Besök oss gärna!
www.familjehemsbanken.se
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Den 21 november 2017 
äger heldagskonferensen 
”Vård, egenvård och person-
lig assistans” rum på 
Quality Hotel Winn i 
Haninge. 

På plats finns myndigheter, 
experter och ansvariga 
politiker för att ge besked:

l  Vad är egenvård? Och 
vem bestämmer det?

l  Vad händer när assis-
tansen dras in för att vissa 
timmar bedöms vara vård, 
inte egenvård?

l  Vad gör myndigheterna 
för att skapa trygghet för 
assistansberättigade?

l  Hur vill den pågående 
LSS-utredningen lösa 
problemen?

l  Hur vill politikerna att 
det ska funka i framtiden?

För politiker, 
anordnare  
& enskilda

Den 21 november 2017 l Vad händer när assis

Är behovet vård eller egenvård? Det kan 

vara helt avgörande för om en person 

bedöms ha rätt till personlig assistans 

eller inte. 
Om behovet inte tillgodoses med  

assistans kan det bli oklart vem som an-

svarar istället. För den enskilde är det 

viktigt att det blir en sammanhållen insats, 

men hur ser möjligheterna ut för detta? 

Under dagen kommer 
bland annat Tomas 
Agda len från Inspektionen 
för Social  för säkringen, 
Bitte Fritzon från  
Social sty rel sen, Anna 
Ingmanson från 
Stockholms läns landsting, 
och Carl Höck erfelt från 
Försäk ringskas san att 
redogöra för res pektive 
myndighets syn på frågan. 
Vi avslutar med panelde-
batt ledd av Anna Barsk 
Holm bom. Dit har vi även 
bjudit politiker och LSS-
utred ningen. 

Målgrupp: berörda 
politiker och tjänstemän på 
kommunal- och landstings-
nivå, privata assistansan-
ordnare, assistansberätti-
gade och anhöriga.

När: 21 november klockan 
09.00–16.00. Kom i god tid 
för inskrivning. Lunch ingår. 
Kaffe finns hela dagen.

Boka nu: Försäkra dig om 
en plats på konferensen 
genom att boka nu. Antalet 
platser är begränsat. Priset 
är 2300 kronor exkl moms. 
Om du deltar som repre-
sentant för en ideell 
patient- eller funktionshin-
derförening är priset 1500 
kronor. 

Boka plats online genom  
att scanna streck- 
koden till höger  
eller surfa till  
hejaolika.se/ 
21november
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          PS.
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i fokus den 21 nov 
Vi ger svar på

den 21 
nov
2017

dina frågor

Thomas 
Agdalen Bitte Fritzson Carl Höckerfelt

Anna Ingmanson
Maria  
Persdotter

Anna Barsk 
Holmbom
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