
NUMMER 2, 2018 • 105 KRONOR TIDNINGEN  OM BARN, UNGA & VUXNA I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

       TILL ALLA 
UNGA I VÅRT LAND

Guide!
Framtidens

hjälp-
medel

�Max�
avslöjar

fördomar

�Moha�
vägrar
deppa!

TEMA HJÄLPMEDEL

  SÖ
REN O

LS
SO

N

Ett 
val u

ta
n 

fu
nkis-

 

frå
gor?

    JONAS:

TIDNINGEN  OM BARN, UNGA & VUXNA I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

       TILL ALLA

    JONAS:    JONAS:

Familjernas tips  
till nästa regering:

Inför Hjultorget

Lyssna 
på oss!
Lyssna 
på oss!
Lyssna 

Har du koll på dina rättigheter?Har du koll på dina rättigheter?Har du koll på dina rättigheter?
39   

FÖRÄLDRAKRAFT NR 2, 2018  - FUNKTIONSRÄTTSKONVENTIONEN

✃

FN-DEKLARATIONEN OM MÄNSKLIGA 

RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED 

FUNKTIONSNEDSÄTTNING

MED HARALD STRAND

HARALD STRAND HAR FÖRFATTAT ORIENTERINGEN SOM PUBLICERAS HÄR I FÖRÄLDRAKRAFT OCH PÅ HEJAOLIKA.SE 

7
avsnitt

 Funktionsrätts-

konventionen

– en orientering

FK_1802_s01_ettan_v06.indd   11 2018-05-04   14:37



2   

 

SÖREN OLSSON: HAR JAG ETT HANDIKAPP?

OFFICIELL 

MÄSSTIDNING

OM BARN, UNGA OCH VUXNA I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

74 kr
INKL. MOMS 

# 4 
AUGUSTI  
2013  
ÅRGÅNG 8

OM BARN, UNGA OCH VUXNA I BEHOV AV 

FÖ
R

Ä
LD

R
A

K
R

A
FT  N

R
  4, 2013       AY

LA
 K

A
B

A
C

A
     TE

M
A

 A
S

S
IS

TA
N

S
      TE

M
A

 H
ITTA

 R
ÄTT VÅ

R
D

      M
Ä

S
S

TID
N

IN
G

 FR
I 2013        YO

G
A

     TE
M

A
 B

Ö
C

K
E

R

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
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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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Assistans 
• SÅ FICK WILMA, 3  

PERSONLIG ASSISTANS
• DETTA SKA ALLA

ASSISTENTER KUNNA 

Måns Möller  
KOMIKERN SOM

FÅR PUBLIKEN 
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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 växer 
– vill du vara med?

VI SÖKER FLER  
PERSONLIGA ASSISTENTER

På Frösunda bestämmer kunden över 
sitt liv och sin vardag. 
 
Vi söker dig som:
• vill leva efter våra värderingar 

respekt, engagemang och nyfikenhet. 
• har ett professionellt förhållningssätt 

och bemötande som du vill fortsätta 
att utveckla

• förstår att det här är ett viktigt och 
för våra kunder livsavgörande arbete.

Hos oss får du:
• möjlighet till kompetensutveckling 

och certifiering i Frösundaakademin
• ett nära och kommunikativt ledar-

skap från din närmsta chef
• utvecklingsmöjligheter
• friskvårdsbidrag 

Brinner du för människors lika värde 
och vill att alla ska ha en naturlig plats i 
samhället?
    Då har du kundens fokus och vi vill ha 
din ansökan idag!

För mer information och ansökan gå in 
på frosunda.se/ledigajobb

För fyra år sedan började vi fråga våra 
kunder vad som är viktigast för dem.
    Svaret är tydligt: Bemanning, 
Bemötande och Tillgänglighet. Vi har 
därför anpassat organisationen och nu 
kommer belöningen.
    På två år fördubblades våra redan 
höga siffror i våra kundmätningar 
(NPS). Snittet för svenska tjänsteföretag 
ligger på ca 7, vi har ett resultat på 32!

NPS-resultat från kunder – Frösunda Personlig Assistans

För dig som vill bli kund: kundkontakt@frosunda.se, 0771-37 67 86 32
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Vi växer 
– vill du vara med?

VI SÖKER FLER  
PERSONLIGA ASSISTENTER

På Frösunda bestämmer kunden över 
sitt liv och sin vardag. 
 
Vi söker dig som:
• vill leva efter våra värderingar 

respekt, engagemang och nyfikenhet. 
• har ett professionellt förhållningssätt 

och bemötande som du vill fortsätta 
att utveckla

• förstår att det här är ett viktigt och 
för våra kunder livsavgörande arbete.

Hos oss får du:
• möjlighet till kompetensutveckling 

och certifiering i Frösundaakademin
• ett nära och kommunikativt ledar-

skap från din närmsta chef
• utvecklingsmöjligheter
• friskvårdsbidrag 

Brinner du för människors lika värde 
och vill att alla ska ha en naturlig plats i 
samhället?
    Då har du kundens fokus och vi vill ha 
din ansökan idag!

För mer information och ansökan gå in 
på frosunda.se/ledigajobb

För fyra år sedan började vi fråga våra 
kunder vad som är viktigast för dem.
    Svaret är tydligt: Bemanning, 
Bemötande och Tillgänglighet. Vi har 
därför anpassat organisationen och nu 
kommer belöningen.
    På två år fördubblades våra redan 
höga siffror i våra kundmätningar 
(NPS). Snittet för svenska tjänsteföretag 
ligger på ca 7, vi har ett resultat på 32!

NPS-resultat från kunder – Frösunda Personlig Assistans

För dig som vill bli kund: kundkontakt@frosunda.se, 0771-37 67 86 32
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smärtgränsen
– nu är det akut

Det låter som ett fattigt utvecklingsland. 
Men det handlar om Sverige 2018.  
Skillnaderna i levnadsstandard ökar. 
Personer med funktionsnedsättningar 
får varken screening eller vård som 
andra. Tiotusentals unga med funk-

tionsnedsättning får inget stöd i skolan, och sedan ingen 
rättvis chans till jobb. De mest utsatta hörs inte i debat-
ten.

För några veckor sedan kom Myndigheten för delak-
tighet med sin senaste uppföljning av funktionshinder-
politiken. Personer med funktionsnedsättningar fortsät-
ter halka efter i levnadstandard – en utveckling som 
pågått sedan 90-talet.

Regeringen föreslog nyligen en blygsam förbättring 
när det gäller ekonomin för de som är beroende av akti-
vitets- eller sjukersättning och som i många fall aldrig 
har en chans  att försörja sig genom en anställning. Det 
handlar om en skattelättnad på i bästa fall ett par hund-
ringar per månad. Inget som förmår att kompensera för 
de skattelättnader som arbetande och pensionärer 
kammat hem, men ändå en förbättring.

DENNA SKATTELÄTTNAD GÅR moderaterna till val på att 
avska�a! Det parti som just nu tycks ha bäst chanser att 
bli nästa regeringsbildare vill försämra ekonomin ytter-
ligare för de ekonomiskt mest utsatta. 

S och MP, eller för den delen V, har förvisso inget att 
vara stolta över. De har inte heller tagit ansvar för de 
ökade klyftorna. Men frågan är om M nu inte slagit 
någon sorts rekord i hänsynslöshet! Alliansens småpar-
tier har en annan syn, men moderaternas utspel visar 
ändå att man måste räkna med fortsatt växande klyftor 
efter valet. 

MINSKADE KLYFTOR I levnadsvillkoren borde ha högsta 
prioritet bland alla partier inför valet.  

Före valet är det nödvändigt att alla partier konkreti-
serar sina utfästelser inom funktionshinderpolitiken. 

Exakt hur tänker ni skapa jämlikhet även för perso-
ner med funktionsnedsättningar? Â

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.

NÄSTA NR  # 3, 2018
”TILL DEN BLIVANDE STATSMINISTERN”

UTE 16/9 – BESTÄLL PRENUMERATION  
SÅ MISSAR DU INGET: HEJAOLIKA.SE/PREN

Det här bör du veta 
om funkisfrågor, om 
du ska kunna styra 
Sverige så att alla 
medborgare kan 
vara delaktiga. 

Â  Vägen till arbete. 
Vi besöker arbetsgi-
varen som vill ta till 
vara kompetensen 
hos alla!

Â  Bästa LSS-kom-
mun – 2018 års fina-
lister presenteras.
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Tror att lilla Ellen med sina fina föräldrar på omsla-
get verkligen skulle kunna väcka tankar om framtiden 
(och politiken). Miles också iofs…
/Anna

Ida och Sonny Ståhlgren,  
föräldrar till Ellen, 19 månader,  
som har en omfattande hjärn-
skada, �erfunktionshinder med  
CP-skada och epilepsi.

Vår dotter är 1,5 år gammal. 
Förutom insatser från barn-
sjukvården har vi stöd från 

vårt lokala habiliteringscenter, 
ortopedtekniker, hjälpmedelscen-
tral, syncentral samt länshabilite-
ringens kris- och samtalsmottag-
ning och spädbarnsverksamhet. 
Utöver detta har vi även tagit hjälp 
från en privat fysioterapeut. 

Inom en snar framtid ska vår 
dotter få en gastrostomi, börja på 
specialförskola och få motorisk 
intensivträning med konduktiv 
pedagogik. 

Vi har idag ett halvt vårdbidrag 
där ersättningsnivån godtyckligt 
inte motiverats närmare än att 
man inte kan bortse från föräldra-
ansvar. Vi har ännu inte sökt några 
andra insatser.

Som relativt nya i ”funkisvärl-
den” är vår bild att politiken, 
främst från nuvarande regerings 

sida, idag mest handlar om att 
ducka för ansvar för de nedskär-
ningar av LSS som genomförts. 
Det känns som att man medvetet 
fortsätter jobba för minskade 
kostnader samtidigt som man 
bedyrar att ingen ska hamna 
mellan stolarna, trots att vi sett så 
många bevis på motsatsen.

Förutom vissa politiker som 
själva har en anknytning till fun-
kisvärlden, och som tyvärr inte 
verkar i det direkta strålkastarlju-
set, hörs sällan politiker och parti-
er tydligt ta ställning för en åter-
upprättad LSS, något som man 
tycker borde vara ”gratispoäng”. 
Att dessa inte vågar ta ställning 
känns väldigt oroande inför fram-
tiden.

NÄR DEN KOMMANDE mandatperio-
den är över, om fyra år, kommer vår 
dotter snart att fylla sex och stå 
inför att börja skolan. Vi vill att hon 
då ska få all den hjälp som behövs 
för att leva ett så rikt liv som 
möjligt. Förutom medicinsk hjälp 
hoppas vi även att samhället 
erbjuder aktiviteter som främjar 

Tänk fyra år framåt i tiden. När den kommande mandatperioden går 
mot sitt slut. Hur vill du att ditt barns och ert liv ska se ut då? 

Vi ställde frågan till sex familjer som här delar med sig av sina bästa tips 
till den blivande regeringen.     text Anna Pella    foto Linnea Bengtsson

Våra tips till 
nästa regering

Tankar om framtiden

”Ta chansen  
att bli ett föredöme”

Ellens föräldrar: Vi vill att vår dotter får all 
den hjälp som behövs för att leva ett rikt liv.
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Våra tips till 
nästa regering

Familjen 
Ståhlgren 

önskar att nästa 
regering tar chansen 

att bli ett föredöme i frå-
gan om att vårt land är 

till för alla, oavsett 
funktionsvaria-

tion. 
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Made for Movement Sverige
Telefon: 033-210880
Mail: info.se@madeformovement.com
Web: madeformovement.com

INNOWALK
Up, Stand and Move

Innowalk ger en allsidig 

träning, med bra stöd som 

inget annat hjälpmedel kan 

erbjuda. Ludvig gillar att gå 

i Innowalk, han blir stolt och 

sträcker på sig på ett sätt 

som han inte gör i någon 

annan aktivitet. Dessutom 

känner sig Ludvig mer 

självständig i Innowalk, trots 

att han är fastspänd så 

känns det inte begränsande.

MAMMA

vårt barns fysiska och 
sociala utveckling, utifrån 
hennes förmåga, så att hon 
ges chansen att utveckla 
sin fulla potential.

Som föräldrar vill vi ges 
chansen att vara just det, 
föräldrar, och inte bara va-
ra vårdpersonal till vårt 
barn. Vi vill få stöttning 
och avlastning utifrån vår 
dotters behov för att orka 
med den situation som 
föräldrar till ett barn med 
stora funktionsnedsätt-
ningar innebär, och kunna 
ge henne en så trygg och 
härlig uppväxt vi bara kan.

Vårt bästa tips till den 
kommande regeringen är 
att ta ansvar. Att stävja 
fusk är inte samma sak 
som att spara in på en 
redan utsatt grupps möj-
ligheter att leva ett värdigt 
liv. Ta tag i situationen 
och var tydlig mot 
Försäkringskassan att alla 
med behov ska få den 
hjälp man behöver. Ta 
chansen att bli ett föredö-
me där ni visar vägen för 
hur ett land kan vara till 
för alla, oavsett funktions-
variation. Â

Miles för-
äldrar önskar 
att LSS värnas 

och vidareutvecklas 
under den kom-
mande mandat-

perioden.

”Lyssna på 
dem som har 
erfaren het 
och  
kunskap”
Stefan Olsson och Angela Yamaka-
wa, föräldrar till Miles, 6 år, med okänd 
diagnos (misstänkt mitokondriell sjuk-
dom) och �era funktionsnedsättningar.

Vår son är sex år och har personlig 
assistans, går på specialförskola 
samt också en hel del kontakt med 

specialistsjukvård, habilitering och hjälp-
medelscentral. Han har fått rätt till sjuk-
resor men har nekats vanlig färdtjänst, 
för att det bedömdes att han inte behöver 
det. 

Vi anser att det saknas en grundläg-
gande förståelse och empati för situatio-
nen idag för personer med funktionsned-
sättningar. Politikerna har inte ett hel-
hetstänk kring LSS och förstår inte hur 
viktigt det är, inte bara för personen med 
funktionsnedsättning och dennes rätt till 
ett värdigt liv, utan för alla i dess närhet. 
En funktionsnedsättning påverkar själv-

klart inte bara personen i fråga utan även 
oss som föräldrar, syskon, mor- och 
farföräldrar,  släktingar och vänner.

Det saknas också resurser och konti-
nuitet i vården. Det drabbar i synnerhet 
alla svårt sjuka människor som har ett 
extra stort och avancerat vårdbehov. 

NÄR DEN KOMMANDE mandatperioden är 
över, om fyra år, fyller vår son tio år. Det 
känns livsviktigt för oss att vår sons och 
andras rätt till personlig assistans finns 
kvar då, liksom att LSS värnas och 
vidareutvecklas. Annars kommer vi få se 
massor med barn med funktionsnedsätt-
ning och deras familjer i akut krisläge 
med stora problem att klara vardagen. Vi 
hoppas också på en bättre, resursstarkare 
vård, med större möjligheter att hjälpa de 
barn som har flera funktionsnedsättning-
ar.

VÅRT TIPS TILL den kommande regeringen 
är att lyssna på dem som har erfarenhet 
och kunskap kring barn och vuxna med 
funktionsnedsättning. Det finns massor 
med kompetens om man bara tar sig tid 
att ta reda på var den finns. Istället för att 
enbart tänka på siffror och ekonomi är 
det dags att se människan och familjerna 
bakom allt detta. Det går inte att sätta ett 
pris på hur värdefull exempelvis rätten 
till personlig assistans är för människor 
med funktionsnedsättningar och deras 
anhöriga. Â
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Made for Movement Sverige
Telefon: 033-210880
Mail: info.se@madeformovement.com
Web: madeformovement.com

INNOWALK
Up, Stand and Move

Innowalk ger en allsidig 

träning, med bra stöd som 

inget annat hjälpmedel kan 

erbjuda. Ludvig gillar att gå 

i Innowalk, han blir stolt och 

sträcker på sig på ett sätt 

som han inte gör i någon 

annan aktivitet. Dessutom 

känner sig Ludvig mer 

självständig i Innowalk, trots 

att han är fastspänd så 

känns det inte begränsande.

MAMMA

”Ansvarig 
minister bjuds 
härmed in att 
praktisera  
hos oss”

Isabella och Pelle Dohlwitz, föräldrar till 
Petronella, snart 18 år, med omfattande �er-
funktionshinder och andningsproblematik.

Vår dotter fyller snart 18 år. Hon har 
personlig assistans för att kunna leva 
ett gott liv. Vid olika aktiviteter utanför 

hemmet behöver hon dubbel assistans, men 
nekas att två assistenter får åka med under 
resan dit i färdtjänsten. 

Alla partier, främst regeringspartierna, pra-
tar om att man värnar om de svagaste, men 
visar ingenting i sina handlingar. Tidigare 
ansvarig minister har varit direkt pinsam och 
ett hån mot alla som drabbats av hennes 
beslut. Att beslutsfattare sätter sig över sak-
kunniga, till exempel läkare, och underkänner 

deras rekommendationer, tyder på att man 
inte längre tänker på konsekvenserna. 
Konsekvenserna för samhället, när det dras in 
pengar på personlig assistans, blir ökade 
sjukskrivningar och minskade skatteintäkter, 
vilket innebär att den totala kostnaden blir 
högre för samhället. 

När den kommande mandatperioden är 
över, om fyra år, fyller vår dotter 22 år. Då 
önskar vi att vi inte längre behöver känna 
någon oro inför omprövningar och slipper 
uppleva att regeringen inte vill oss föräldrar 
väl. Vi vill känna oss trygga i att vår dotter har 
en väl fungerande organisation omkring sig. Vi 
vill även kunna vara föräldrar och inte obetal-
da assistenter.

VÅRA TIPS TILL den kommande rege ringen är att 
lyssna på rörelsen då vi som lever i vardagen 
med våra utmaningar har otroligt mycket 
kunskap som inte efterfrågas vid beslutsfattan-
det. Ansvarig minister bjuds härmed in för att 
komma och vara PRAO hos oss så att hen 
förstår hur vår verklighet ser ut. 

Det ska självklart vara kontroller så att det 
inte fuskas, men den kommande regeringen 
ska inte, som den nuvarande, använda påhitta-
de siffror som passar deras syften och som 
ligger alltför långt från verkligheten. Det blir 
bara en häxjakt på redan drabbade individer, 
de svagaste som finns i vårt samhälle. Â
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Föräldrar till 14-åring med utveck-
lingsstörning med autistiska drag.

Vårt barn är 14 år och har en 
svår utvecklingsstörning med 
autistiska drag. När vi hade tio 

korttidsdygn per månad blev vi infor-

merade om att det inte gick ansöka 
om fler korttidsdygn. Motiveringen 
var att man får inte mer, att boende 
var nästa steg. I efterhand har vi för-
stått att det inte stämmer. Nu bor hon 
sedan ett år på ett boende med sär-
skild service för barn och ungdom.

Bristen i dagens funktionshinder-
politik är att fokus ligger på kostna-
der och inte på behov. Det är bra med 
kostnadskontroll, men värderingarna 
hos politiker verkar ha skiftat, det är 
inte längre självklart att samhället 
ska stötta de som är mest utsatta, det 
anses vara lyx att komma ut och göra 
aktiviteter och vara delaktig i sam-
hället. Nedmonteringen av det sociala 
skyddsnätet sker också i det fördolda, 
utan debatt.

Vi funkisföräldrar drabbas från 
flera håll: det är svårare att få LSS-
insatser som avlastar och underlättar 
i vardagen. Mindre stöd betyder 
också ökad risk för ohälsa men det är 
allt svårare att bli sjukskriven. 
Dessutom diskuteras begränsningar i 
möjligheten att vara assistent åt sitt 
barn. Hur ska föräldrarna kunna ta 
hand om sina barn och samtidigt 
behålla en dräglig ekonomi och häl-
sa?

När den kommande mandatperio-
den är över, om fyra år, fyller vårt 
barn 18 år. Då vill vi som föräldrar 
kunna vara just det, föräldrar. Vi vill 
kunna behålla våra jobb och känna att 
vi kan bidra till samhället, använda 
den utbildning och erfarenhet som vi 
skaffat oss. Vi vill inte behöva oroa 
oss för att inte ha en tillräcklig pensi-
on när vi blir gamla, för att vi inte har 
kunnat och orkat arbeta. Vi vill kunna 
sova på natten, känna oss trygga med 
att vårt barn har det bra och får det 
stöd hon behöver.

VI VILL KUNNA ha tid att vårda vår egen 
hälsa så att vi kan leva länge och orkar 
med den extra belastningen som ett 
barn med funktionsnedsättning 
innebär under hela livet. Vi vill kunna 
umgås som par för att vårda vår 
relation, träffa våra vänner och ha ett 
socialt liv. Vi vill känna att vi har rätt 
att vara en egen person som inte bara 
finns till för vårt barn.

Vi vill att vårt barns liv är ett liv i 
harmoni och trygghet där hennes 
behov och intressen tillgodoses, ett 
värdigt liv med respektfullt bemötan-
de.

Många anhöriga sliter hårt och 
sparar mycket pengar till samhället. 
Samtidigt kostar det mycket med 
sjukskrivningar och minskad produk-
tivitet för att vi inte kan arbeta fullt 
ut. 

Så vårt tips till den kommande 
regeringen är att politikerna ska 
arbeta förebyggande för att undvika 
ohälsa och sjukskrivning genom att 
ge anhöriga och deras närstående 
nödvändigt stöd – då kommer sam-
hället spara både pengar och mänsk-
ligt lidande. Â

”Arbeta förebyggande  
för att undvika ohälsa  
och sjukskrivning”

När den kommande mandatperioden är över ska Ellen fylla sex år.

Familje- och vuxenvistelser, utbildning
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 
I samband med familjevistelserna arrangeras  
två utbildningsdagar öppna för dig som möter  
barn och unga med aktuell diagnos. 
* vistelse i samarbete med Barncancerfonden 
Vuxenvistelse hösten 2018
•  26-28 sep     Tarmsvikt
•  10-12 okt      Enkammarhjärta
•  22-24 nov     Sturge-Webers syndrom

Tre av höstens utbildningar 
 
25 september 
Syskonkärlek - Om att vara syskon i en familj med barn med  
funktionsnedsättning
Denna kväll delar vi med oss av kunskap och erfarenheter av mångårigt  
syskonarbete. Föreläsare: Astrid Emker, Ågrenska

11 oktober 
Autism – med intellektuell funktionsnedsättning
Vad är autism? Hur är det att leva med diagnosen? Hur uppfattar man  
omvärlden? Hur kan vi runt omkring stötta och underlätta?  
I denna utbildning får du kunskap på en grundläggande och konkret nivå.  
Föreläsare: Anna Glenvik, Ågrenska

24 oktober 
Utveckling genom lek - inspirerande tydliggörande pedagogiska  
aktiviteter för barn och unga med behov av struktur
Ågrenskas erfarna pedagoger varvar teori och praktik  
då de delar med sig av användbara metoder.  
Föreläsare: Anna Glenvik och Ulrika Alexandersson, Ågrenska

www.agrenska.se
031-750 91 00
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”Våga möta 
verkligheten” 
Föräldrar till 6-åring med grav CP-skada.Föräldrar till 6-åring med grav CP-skada.Föräldrar

Vårt barn är sex år och har en grav CP-Vårt barn är sex år och har en grav CP-Vskada och har idag personlig assistans Vskada och har idag personlig assistans Voch korttidsavlastning. Vi har tidigare Voch korttidsavlastning. Vi har tidigare V
sökt korttids men då nekats. 

Vi upplever att det saknas förståelse för hur 
det är att leva i en familj med ett barn som har 
funktionsnedsättning. En annan brist är syste-
men och svårigheterna och tiden det tar att 
söka hjälp. Det är krångligt och byråkratiskt. Vi 
förstår inte varför saker ska omprövas om 
barnet har en permanent och livslång funk-
tionsnedsättning. Det borde räcka med ett kort 
läkarintyg att läget är oförändrat.

NÄR DEN KOMMANDE mandatperioden är över, om 
fyra år, är vårt barn tio år. Det vi önskar allra 
mest är att de insatser vi nu har, personlig 
assistans och korttids, får fortsätta som de är 
idag. 

Den kommande regeringen är varmt välkom-
na hem till oss för att praktisera en vecka och 
våga möta verkligheten.Â

”Glöm aldrig 
individen och 
den enskildes 
behov”
Förälder till 16-årig dotter med �erfunktionsned-Förälder till 16-årig dotter med �erfunktionsned-Förälder
sättning, dövblindhet och genito patellar syndrom.

Vårt barn är 16 år och har idag personlig Vårt barn är 16 år och har idag personlig Vassistans och korttidsavlastning. Vi har Vassistans och korttidsavlastning. Vi har Vhittills fått de insatser vi sökt men har de Vhittills fått de insatser vi sökt men har de V
senaste åren känt stor oro för regeringens politik.

När den kommande mandatperioden är över, 
om fyra år, fyller vårt barn 20 år. Då vill vi att 
hon ska ha flyttat hemifrån till ett anpassat 
boende för personer med dövblindhet. Vi ska 
känna oss trygga med att hon får det stöd hon 
behöver. 

VÅRA TIPS TILL den kommande regeringen är att
aldrig glömma individen och den enskildes behov. 
Låt inte assistansfrågan gå åt fel håll. Leta fuskare 
men låt inte familjer drabbas som verkligen 
behöver hjälp. Hjälp också till att höja assistenters 
status. De gör ett ovärdeligt jobb. Â

Familje- och vuxenvistelser, utbildning
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 
I samband med familjevistelserna arrangeras  
två utbildningsdagar öppna för dig som möter  
barn och unga med aktuell diagnos. 
* vistelse i samarbete med Barncancerfonden 
Vuxenvistelse hösten 2018
•  26-28 sep     Tarmsvikt
•  10-12 okt      Enkammarhjärta
•  22-24 nov     Sturge-Webers syndrom

Tre av höstens utbildningar 
 
25 september 
Syskonkärlek - Om att vara syskon i en familj med barn med  
funktionsnedsättning
Denna kväll delar vi med oss av kunskap och erfarenheter av mångårigt  
syskonarbete. Föreläsare: Astrid Emker, Ågrenska

11 oktober 
Autism – med intellektuell funktionsnedsättning
Vad är autism? Hur är det att leva med diagnosen? Hur uppfattar man  
omvärlden? Hur kan vi runt omkring stötta och underlätta?  
I denna utbildning får du kunskap på en grundläggande och konkret nivå.  
Föreläsare: Anna Glenvik, Ågrenska

24 oktober 
Utveckling genom lek - inspirerande tydliggörande pedagogiska  
aktiviteter för barn och unga med behov av struktur
Ågrenskas erfarna pedagoger varvar teori och praktik  
då de delar med sig av användbara metoder.  
Föreläsare: Anna Glenvik och Ulrika Alexandersson, Ågrenska

www.agrenska.se
031-750 91 00
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VAL 2018    

”

– För de som inte 
kan jobba har eko-

nomin stått stilla i 15 
år, samtidigt som vi som 
arbetar har fått en påtag-

ligt positiv utveckling. 
Malin Ekman Aldén. 
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Den ekonomiska utsattheten i vissa grupper av personer med 
funktionsnedsättning är akut, anser Malin Ekman Aldén, 
generaldirektör för Myndigheten för delaktighet, MFD. 
”Det är personer som varje månad måste betala mat, kläder och 
busskort. Det är inte gratis för att man har en funktionsnedsättning, 
och det har inte blivit billigare.”      text Valter Bengtsson   foto Linnea Bengtsson

Många har nått
en smärtgräns  
och kan inte ens 
köpa busskort”

��Malin Ekman Aldén: 

”

Vi har nått en smärt-
gräns. Många män-
niskor med omfat-
tande funktionsned - 
sättningar får helt 
enkelt inte ekonomin 

att gå runt. De lever på så låg nivå att 
de kanske inte ens kan köpa ett buss-
kort. Det är en väldigt allvarlig situa-
tion, menar Malin Ekman Aldén. 

– Jag försöker själv föreställa mig 
hur det skulle vara att leva på sjuk- el-
ler aktivitetsersättning. Att inte 
kunna gå på bio eller köpa en tröja. 
Att föräldrar måste peta in pengar för 
att vuxna barn ska klara hyran. 

– Det blir dramatiskt när man inte 
själv kan påverka situationen. Om 
man struntar i att söka jobb får man, 
på sätt och vis, skylla sig själv, men så 
funkar det inte för den här gruppen. 
Om du idag går i särskola blir dina 
möjligheter att få jobb ganska små, 
mindre än tio procent får löneanställ-
ning.

DET VAR I februari 2018 som MFD 
presenterade sin senaste rapport, om 

funktionshinderspolitiken 2017.Den 
visar att personer med funktionsned-
sättning har fått allt sämre ekono-
misk standard jämfört med den 
övriga befolkningen. 

– Det är dramatiska siffror, säger 
Malin Ekman Aldén. Och vår rapport 
toppades strax efteråt av mätningar 
som Begripsam gjort med stöd av PTS 
och Konsumentverket. I den har man  
man tittade på digitala klyftor och ser 
dramatiska skillnader. Medan den 
absoluta majoriteten av svenskarna 
använder digitala banktjänster kan 
grupper med psykiska och kognitiva 
funktionsnedsättningar ligga så lågt 
som 20–30 procent. 

– Även där är ekonomi en viktig 
förklaring, men också bristande 
delaktighet i samhället, att man inte 
har de sociala nätverk som kan hjälpa 
till att koppla upp  datorn och uppda-
tera den på det sätt man behöver i 
vardagen i ett digitalt samhälle.

Hur har utvecklingen kunnat pågå 
så länge utan större reaktioner? 

– Regeringen har gjort några posi-

tiva åtgärder, vissa förbättringar i 
sjuk- och aktivitetsersättning, men 
det är små steg med tanke på hur 
dålig situationen ser ut. Politiken har 
under lång tid hållit tillbaka transfe-
reringarna. Retoriken har varit att 
det ska löna sig att arbeta. Det börja-
de med 90-talskrisen. Man stramade 
till systemen, och oavsett regim har 
man fortsatt hålla ned bidragsnivåer. 

– Många kan inte eller får inte 
chansen att jobba och lever på livs-
långt bidrag. För den här gruppen har 
ekonomin stått stilla i 15 år, samtidigt 
som vi som arbetar har fått en påtag-
ligt positiv utveckling. 

– De här grupperna är lite för 
tysta. De har en situation som gör att 
de har svårt att höras i debatten. Få 
bevakar deras intressen. Det finns 
ändå de som har reagerat. Jag blev 
glad när jag såg på nyheterna att en 
grupp på en daglig verksamhet i 
Västerås startade ett upprop mot 
dålig habiliteringsersättning. 

– Sådan uppmärksamhet är bra, 
men det behövs också en diskussion 
om samhällsansvaret. Hur tar vi 
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hand om våra medborgare, var går 
den moraliska gränsen?

– En sak kommunerna måste ha 
koll på är avgiftssättningen och hur 
den slår ekonomiskt för personer 
med funktionsnedsättningar. Många 
har ett stort behov av insatser, och 
det spelar stor roll vad dessa kostar. 

Ser du något konkret som kan vän-
da den negativa utvecklingen? 

– Nej, jag känner inte till några 
politiska reformer som ändrar detta. 
Men vi får inte heller fastna i frågor 
om bidrag. Det behövs även bättre 
stöd på arbetsmarknaden. Det är en 
väldigt stor andel av personer med 
funktionsnedsättningar som inte får 
jobb, men som skulle kunna ha det. 
Det skulle göra en extrem skillnad 
ekonomiskt, men även för delaktighe-
ten. Arbetsförmedlingen har många 
stöd men lyckas ändå, det är ingen 
rörelse uppåt i sysselsättningskurvan. 
Det är också många elever som kom-
mer från särskolan som inte ens 
erbjuds att bli inskrivna som arbets-
sökande. För flertalet är det, av out-
grundlig anledning, nästan direktbil-
jett till daglig verksamhet, oavsett om 
du behöver det eller inte.

Men här sker inte heller något kon-
kret som förändrar?

– Ett problem idag är att vi har 
andra stora grupper som också behö-
ver in på arbetsmarknaden, och man 
börjar konkurrera ut varandra. På 
kommunal nivå finns projekt, som 
vänt sig till olika  grupper som står 
långt från arbetsmarknaden, och där 
ser man att de som har funktionsned-
sättning, och framförallt de som 
kommer från LSS-verksamhet, ofta 
drar det kortare strået.

Samtidigt är det väl så att ”arbets-
linjen” o�a leder till att man glöm-
mer alla de som faktiskt inte kan få 
ett jobb?

– Kanske tänker man inte på den 
gruppen, vilka de är eller hur de har 
det. Kanske tänker man bara att det 
är en social eller LSS-fråga. ”Ger vi 
LSS-åtgärder så räcker det…” men så 
är det inte. De behöver också en 
daglig inkomst.

Om ett år kommer nästa uppfölj-
ning, tror du att den visar att det 
blivit ännu sämre?

– Jag vill vara optimist. Vi bor i ett 
välfärdsland och vi förväntar oss en 
grundtrygghet. Här har vi en grupp 
som inte kan välja, som är beroende 
av att få stödet. Man kan inte själv 
klättra ur situationen. Jag tänker mig 
att vi får justeringar, både vad gäller 

arbetsmarknadsinsatser och bidrag. 
Vi måste kanske hitta nya former, en 
innovation i bidragssystemen som gör 
dem mer flexibla.

– Jag tänker också att attityder är 
viktiga. Hur ser förväntningarna ut på 
en person med funktionsnedsättning i 
ett livsperspektiv? För ett barn med 
omfattande funktionsnedsättning – är 
förväntningarna att man ska bli 
vuxen, ha ett jobb och ett självstän-
digt liv? Eller är förväntningarna att 
man ska fortsätta vara en omsorgs-
person? Att fortsätta som idag håller 
inte.

Om det är lika illa om ett år… hur 
blir det med er rapport då?

– Vi kommer att fortsätta prata om 
det vi ser som ojämlikhet. Just nu har 
vi fokus på intellektuell funktions-
nedsättning. Det är en grupp som är 
mer utsatt än många andra, med 
svårigheter både i skolan och på 
arbetsmarknaden. Socialstyrelsen 
ser allvarliga brister i boende och 
daglig verksamhet. 

Debatten borde handla mer de 
ökande kly�orna?

– Jag hoppas att detta uppmärk-
sammas, och det är tanken med vår 
uppföljning. Det här är statistik och 
fakta, så här ser det ut. Gör man inget 
kommer det att fortsätta att se ut så 
här. Inkomstklyftorna ökar, kanske 
kommer det nya skattereformer, och 
då blir skillnaderna ännu större.

– Det finns många organisationer 
som skulle kunna vara väldigt hög-
ljudda, och de som tillhör gruppen 
själv, som Grunden , skulle kunna få 
mer stöd att lyfta frågorna själva.  

– Nu är det inte civilsamhällets 
ansvar att ändra perspektivet, men de 
är en viktig röst för att lyfta frågorna. 
Vi gör vad vi kan för att visa ”så här 
ser det faktiskt ut och det här leder 
det till”. 

MALIN EKMAN ALDÉN ser politikers 
brist på kunskap som ett problem:

– Om man inte känner målgrup-
pen, om man inte ser personerna 
framför sig, då tänker man generellt 
utifrån sitt eget perspektiv; att det 
viktiga är att jobba. Men så enkelt är 
det ju inte för alla. 

– Man kanske också tänker att ”vi 
har lagar som LSS och en jättedyr 
personlig assistans, det räcker”. Man 
glömmer att  det är personer som 
varje månad måste betala mat, kläder 
och busskort. Livet är inte gratis för 
att man har en funktionsnedsättning. 

Vilka reaktioner får du på era larm-
rapporter? 

– Om man ska vara helt ärlig så har 
andra frågor helt dominerat debatten. 
Denna fråga har kommit i bakvatten. 
Det är olyckligt att det blir fokus på 
bara en fråga. Det är en förklaring till 
varför det är så tyst. Assistansfrågan, 
som den har utvecklats, tar udden av 
mycket annat som också måste lyftas. 

VILKA ÄR DÅ de bortglömda frågorna, 
förutom den ekonomiska utsattheten? 
Det handlar förstås om rättvisa 
chanser till jobb. Och för att få jobb 
krävs en bra start i skolan.

– Det är väldigt tufft för barn med 
funktionsnedsättningar att klara 
målen i skolan. Vi vet att en stor 
andel av de som varken studerar eller 
arbetar är unga med funktionsned-
sättning.

Malin Ekman Aldén vill också lyfta 
upp bristerna i tillgänglighet.

– Det är fortfarande svårt att ta sig 
runt i samhället om man har en fysisk 
nedsättning. Med en kognitiv nedsätt-
ning blir det nästan ännu svårare, allt 
mer sköts digitalt vilket utestänger 
många. 

– Inom vården har Socialstyrelsen 
visat på dramatiska skillnader i 
tillgång till vård, med hemska rappor-
ter om jättestor ojämlikhet inom 
hjärtvård och cancervård. Om du har 
funktionsnedsättning så upptäcks 
sjukdomarna ofta sent, du får inte 
screening och vård som andra. 

– Vad är det som gör att man inte 
screenar personer med Downs syn-

��”Den 
��ekonomiska 
��utsattheten 
��är akut”��
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Att gå på Valjeviken folkhögskola är ett bra sätt att 
förbereda sig för vuxenlivet. Du får kunskaper, prova på 
eget boende och möjlighet att växa som människa.

Valjeviken är en tillgänglig anläggning för dig med 
funktionsnedsättning där du, insprängt i skolschemat, 
har tillgång till 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

drom på samma sätt som andra? 
Det är en komplex bild – man kan 
inte själv driva sin sak och man är 
beroende av andra personer, till 
exempel personal på gruppboende 
som kan vara olika uppmärksamma, 
och som kanske inte har rätt kom-
petens. 

– På område efter område ser vi 
att förutsättningarna är mycket 
sämre om man har en funktionsned-
sättning. 

Vad är mest akut att åtgärda?
– Det är svårt att säga, men 

ekonomi och delaktighet är centralt 
för mycket annat i livet. Det är en 
akut fråga. Ytterst handlar det om vi 
verkligen tänker att alla har samma 
människovärde. Eller har vi bara 
lagt en polityr med stödsystem? Vad 
är det som händer i synen på perso-
ner med funktionsnedsättningar? 
När LSS kom på 90-talet grundade 
sig lagen på delaktighet och ett 
aktivt liv för alla. Nu har det blivit 
mycket mer vård- och omsorgsper-
spektiv. Något har hänt som faktiskt 
innebär att människosynen har 
backat.
Sveriges funktionshindersstra-

– Vi inom MFD kan bli bättre på att återkoppla till regeringen om 
hur behoven ser ut, säger Malin Ekman Aldén.

��”Den 
��ekonomiska 
��utsattheten 
��är akut”��
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tegi har ”jämlika levnads-
villkor” som mål, men ni 
rapporterar att det går i 
motsatt riktning. Det borde 
få konsekvenser?

– Ja, det kan man tycka. 
Det är också upp till svenska 
folket att kräva det.

Är målet bara en pappersti-
ger?

– För de personer som är 
hänvisade till sjuk- och 
aktivitetsersättning så är det 
så. Men inte för personer 
med funktionsnedsättningar 
som jobbar, de har haft 
samma positiva utveckling 
som andra med jobb. 

Inför valet, vad tycker du 
att politikerna bör prata 
om?

– Partierna borde svara på 
hur man tänker kring att 
klyftorna har växt för grupper som 
inte själva kan påverka sin situation. 
Olyckligtvis har debatten om assis-
tans lamslagit diskussionen.

MALIN EKMAN ALDÉN har varit general-
direktör för Myndigheten för delaktig-
het sedan februari 2017. Dessförinnan 

var hon vikarie på posten 
och längre tillbaka arbetade 
hon inom socialdepartemen-
tet.

Med tanke på alla problem, hur 
känns det att vara chef för MFD?

– Jag är glad att man har bestämt 

att en statlig myndighet ska 
ha detta uppdrag – att följa 
funktionshinderspolitiken 
och stöta på andra aktörer 
och ge dem verktyg att driva 
frågorna. Jag tycker inte alls 
att det känns hopplöst även 
om det kan låta så. Det finns 
ett stort patos för frågorna. 
Det är många som vill, men 
kanske inte har verktyg och 
resurser.

Vad kan din myndighet göra 
mer, hur ser din önskelista 
ut?

– Vi kan bli väldigt myck-
et mer aktiva. Vi har en 

undersökningspanel, 
Rivkraft, som består av 

5000 personer med 
egen erfarenhet av 
funktionsnedsätt-

ning. Dem kan vi hela 
tiden fråga om olika 

saker som berör deras liv. 
Det ger oss mycket infor-

mation om hur det ser ut för 
grupperna och det kan vi mycket mer 
aktivt berätta om. Vi kan också bli 
bättre på att återkoppla till regering-
en om hur behoven ser ut. Â

Malin Ekman Aldén 
har varit generaldi-

rektör för MFD, Myn-
digheten för delaktighet, 

sedan februari 2017. Dessförin-
nan var hon vikarie på job-

bet och längre tillbaka 
arbetade hon på soci-

aldepartementet.
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Utbildningar för
dina assistenter
• Förflyttningsteknik
• Lågaffektivt bemötande 
  och mjukt självskydd
• HLR

 

Kompetenshöjande 
utbildningar över hela 
Sverige, även i hemmet.

www.durewall.se • Tel 031-200 700

Jag har förmånen att ofta få 
prata inför högstadie och 
gymnasieelever. Jag äls-
kar detta! Ok, jag ska vara 
ärlig, det är en rätt tu� 
publik. Man märker direkt 

när de är med och när de inte är med.
Vuxna sitter mer artigt stilla och i 

alla fall låtsas att de lyssnar.
Men... när man väl får med ungdo-

mar i det man vill säga, då är gensva-
ret otroligt stort. Så jag delar 
inte alls den pessimistiska 
syn man ibland hör om 
”dagens ungdomar”, att 
de skulle vara värre än 
tidigare generationer. 

Ändå har jag 
något att säga. Så 
här kommer ett litet 
tal till alla ungdomar i 
vårt land.

KÄRA UNGDOMAR. NI har 
livet framför er. Tänk på det. 
När ni möter jobbigheter, se dem lite 
som toalettbesök, inte kul men inte 
heller så farligt. De går ofta över. Men 
flytta inte in på toaletten, bli inte ett 
med er skit. Saker blir ofta bättre.

Kära ungdomar. Haka inte upp er 
på er själva. Livet är större än du. 
Livet är en lagsport. Det är sant att 
alla är unika i sig själva men... ärligt 
talat, så himla unika är vi inte. Jag 
tror ni kommer märka att det är just 
för någon annan som ni verkligen blir 
unika. Det har jag märkt. Jag är unik i 
min relation till mina vänner, min fru 
och mina barn. Ingen är pappa till 
mina barn mer är jag! 

Kära ungdomar, försök lära er att 
livet kommer i delar, inte allt på 
samma gång. Livet är lite som Ikea. 
Man måste skruva ihop det själv och 
det kan för vissa (läs: mig) ta väldigt 
lång tid.

NI BEHÖVER INTE vara perfekta, ni 
behöver inte veta allt, ni behöver inte 
jämföra er med andra som ni tycker 
hur skruvat ihop livet mer än er. 
Fortsätt skruva på ditt liv. Lär dig 
gärna nya saker men bli inte frustre-
rad om du inte är bäst på allt. Skit i om 
ni kan hoppa bock på gymnastiken 
eller inte, tro mig, man kan leva 
lyckligt utan att kunna hoppa bock. 

Jag har faktiskt ingen kompis som inte 
kan ta en fika för att de är så upptagna 
av att hoppa bock.

Kära ungdomar. Lär er ordet 
tålamod. Det kommer ni behöva, 
jämt, hela tiden. Om ni ska lära er ett 
citat, lär er detta: ”Tålamod före 
framgång!”. Idrottare som har lyckats 
har inte bara haft en vinnarskalle, de 
har haft en ”träningsskalle”. En gång 
hörde jag en sextonårig ge upp sin 

körkortsdröm bara för att 
första körlektionen inte gick 

bra. Jag vill inte vara 
taskig men snälla, snälla, 

så får man inte göra.
Jag hade också en 

dröm om körkort. Så 
första dagen jag 

fyllde 16 var jag och 
min pappa ute och 

övningskörde. Sen 
tjatade jag på honom att 

vi skulle övningsköra, 
ständigt. I två års tid, kanske 

4–5 dagar i veckan var vi ute. Detta 
får jag egentligen inte säga men 
ibland somnade pappa och jag körde i 
timmar runt i Göteborg på egen hand. 

Till sist kära ungdomar. Se livet 
som den största julklapp ni fått. Nasa 
lägger miljarders miljarder på att 
undersöka om det finns liv i andra 

KRÖNIKA   Jonas Helgesson

Till alla ungdomar 
i vårt land

platser i universum. Och här är ni, i 
Skara, i Örebro och i Storvreta och 
har ett liv. WOW! Det är stort.

OM NI SKULLE lägga ut ert liv på 
Blocket, det hoppas jag inte ni gör, 
men vad skulle ni ta? 10 000 kr? Det 
är många glassar det. En miljon? En 
miljard? Vart vill jag komma, jo, ert liv 
är oersättligt. Det är värt mer än alla 
pengar i världen. Tänk att du är så rik, 
bara för att du är du! Glöm inte det! Â

Jonas Helgesson är författare och föreläsare. 
Hans första bok hette ”Grabben i kuvösen 
bredvid”. Under mars 2018 utkom hans 
senaste bok, ”Det är i alla fall tur att vi inte 
är döda”, på Libris förlag. Han har en egen 
webbsajt på jonashelgesson.se

Jonas Helgesson 
för Föräldrakraft

Till alla ungdomar 

Jonas Helgesson 
för Föräldrakraft

Livet är 
lite som 

Ikea. Det kom-
mer i delar. Man 

måste skruva 
ihop det 

själv.
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En delseger för alla 
som berörs av LSS, 
lagen om stöd och 

service.
Så kan beskedet från 

Lena Hallengren om slopat 
spardirektiv för LSS-
utredningen sammanfattas.

– Vi tar bort kravet på 
besparingar och med det 
skickar vi en viktig signal 
till utredarens fortsatta 
arbeta, sa Lena Hallengren 
på ett pressmöte den 30 
april.

Samtidigt betonade 
Hallengren att LSS-
utredaren måste följa det 
som hon beskrev som 
praxis för alla regeringens 
utredningar: att alla förslag 
ska rymmas inom gällande 
budgetramar.

Att besparingskravet 
försvinner innebär alltså 
inte att utredaren kan 
lämna förslag som ökar 
kostnaderna.

FÖR FUNKTIONSHINDERRÖ-
RELSEN ÄR det slopade 
sparkravet ändå en viktig 
seger.

Det blir också en lättnad 
för Lena Hallengren som 
därmed får möjlighet att 
prata om andra saker inom 
funktionshinderområdet.

– Det är viktigt att ha 
rätt fokus för LSS-
utredningen att föreslå 
bättre insatser. Sparkravet 
har skymt sikten. Att 
många har varit oroade har 
också varit väldigt olyck-
ligt, sa Hallengren på 
pressmötet.

Efter pressmötet ställde 
Föräldrakraft /HejaOlika 
följande frågor till Lena 
Hallengren.

En del av funktionshin-

derrörelsen har även 
ställt krav på byte av utre-
dare. Men så blir det inte.

– Utredaren har mitt 
fulla förtroende att avsluta 
utredningen och hon har 
själv begärt mer tid.

Får rörelsen mer inflytan-
de?

– Jag styr inte hur utre-
daren arbetar, men uppdra-
get har nu förlängts till 15 
december 2018. Och när 
utredaren är färdig ser jag 
naturligtvis funktionshin-
derrörelsen i remissrun-
dan. Jag ser också framför 
mig många och långa dis-
kussioner med de politiska 
partierna som säkert också 

hämtar synpunkter från 
funktionshinderrörelsen.

Men får funktionshinde-
rörrelsen bättre möjlighe-
ter nu att påverka utred-
ningen?

– Det som förändras i 
direktiven är att uppdraget 
inte är att spara och det 
betyder att utredaren kan 
ha ett annat fokus.

Tror du att det kan bli en 
bättre dialog?

– Min egen dialog med 
funktionshinderrörelsen 
kommer på intet sätt att 
avstanna utan jag fortsätter 
i den anda jag börjat, ha 
mycket och många diskus-

sioner under den tid som 
återstår tills utredarens 
förslag är lämnat.

När kan en ny lag träda i 
kra�?

- Det är en vansklig fråga 
med tanke på att det är en 
väldig komplicerad lagstift-
ning. Det är viktigt att vi 
alla tar oss den tid det 
kräver, annars finns risk att 
vi inte gör ett bra arbete.

Hoppas du att Försäk-
ringskassan blir mer 
generös under den tid som 
återstår tills en ny LSS 
träder i kra�?

– Försäkringskassan har 
att agera utifrån den nuva-
rande lagstiftningen och 
det förändras inte förrän 
lagstiftningen förändras. 
Min förhoppning är att 
Försäkringskassan har en 
rättsäker och likvärdig 
handläggning men också en 
god dialog.

Många anser att stödet 
måste bli mer generöst än 
idag, men går det att kom-
ma med sådana förslag 
med tanke på att kost-
nadsramen inte får över-
skridas?

– Det är knepigt att 
diskutera vad som är gene-
röst. Den som har behov 
ska ha rätt till inte bara 
assistans utan rätt insats. 
Ledsagning är ett exempel 
på insats som nästan ingen 
lyfter men som faktiskt 
erbjuds i allt mindre om-
fattning. Det är jätteviktigt 
att vi ser hela LSS – att vi 
hittar rätt insats till rätt 
individ.

Men vad är egentligen 
budgetramen för LSS, det 
borde väl variera med hur 
behoven ser ut?

– Det är bara att titta i 
statens budgeten för att se 
vad kostnaden beräknas 
vara. Staten gör en prognos 
för att förutse kostnaderna, 

”Sparkrav skymde  sikten”
Lena Hallengren 
lättar på direktiven 
till LSS-utredaren

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

Mo Gårds fokus ligger på alternativa sätt att 
kommunicera och verksamheternas miljöer 
är teckenspråkiga.   

Här möts alla av respekt och utgångspunkten i 
verksamheterna är alla människors lika värde 
och en tro på individens inneboende resurser.

Mo Gård är en icke vinstdrivande organisation, 
här hittar du boende och daglig verksamhet 
enligt LSS, HVB för ungdomar och vuxna samt 
gymnasiesärskola. Hör av dig till oss så berättar 
vi mer om vilka möjligheter som finns. 

          

Vi vet att alla kan  
utvecklas och må bra!Spardirektivet tas bort – men alla förslag måste ändå rymmas 

inom budgetramen, säger Lena Hallengren. 
Foto: Linnea Bengtsson.

”Om du frågar mig så låter
matning och andning som 
grundläggande behov”
Stor intervju med Lena Hallengren  
på HejaOlika.se/nyckelord-tags 
/lena-hallengren
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”Sparkrav skymde  sikten”

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

Mo Gårds fokus ligger på alternativa sätt att 
kommunicera och verksamheternas miljöer 
är teckenspråkiga.   

Här möts alla av respekt och utgångspunkten i 
verksamheterna är alla människors lika värde 
och en tro på individens inneboende resurser.

Mo Gård är en icke vinstdrivande organisation, 
här hittar du boende och daglig verksamhet 
enligt LSS, HVB för ungdomar och vuxna samt 
gymnasiesärskola. Hör av dig till oss så berättar 
vi mer om vilka möjligheter som finns. 

          

Vi vet att alla kan  
utvecklas och må bra!

www.igne.se

Din rätt vårt uppdrag!
Juridisk  

spetskompetens  
inom LSS. 

Välkommen att 
kontakta oss!

Igne_fk1802_kvartssida_v01.indd   4 2018-04-30   20:17

utifrån folkmängd och så 
vidare. Men det viktigaste 
är att vi har en lagstiftning 
som tydlig och förutsägbar 

och där det inte är rättsliga 
domar som gång på gång 
förändrar människors 
förutsättningar. Â

”Om du frågar mig så låter
matning och andning som 
grundläggande behov”
Stor intervju med Lena Hallengren  
på HejaOlika.se/nyckelord-tags 
/lena-hallengren
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På Hjultorget i maj får bilanpas-
sare och rullstolstillverkare ny, 
hård konkurrens om uppmärk-

samheten.
E-sport och programmering gör intåg 

på den stora hjälpmedelsmässan i Kista 
i norra Stockholm.

– E-sport är nytt och spännande, 
många är intresserade. Jag tycker själv 
att det ska bli kul att prova på, säger 
John Högberg i mässans styrgrupp.

Vartannat år rullas det ut massor av 
nyheter i form av rullstolar och andra 
hjälpmedel på Hjultorget som arrang-
eras av RG Aktiv Rehabilitering och 
Personskadeförbundet RTP.

ÅRETS MÄSSA ÄGER rum 23-24 maj och 
om man får tro John Högberg är det 
åter bäddat för succé.

Han bedömer att årets mässa blir 
ungefär lika stor som senast, då man 
lockade 2700 besökare. Troligen blir 
det något färre assistansföretag bland 
utställarna, till följd av krisen inom LSS 
och assistans.

Arrangörerna har som vanligt jobbat 
hårt med att få fram både nya produk-

ter och nya aktiviteter till årets Hjultor-
get som har temat ”Hälsofrämjande 
livsstil”.

NYA REGLER FÖR bilstöd har blivit en het 
potatis under det senaste året, och detta 
blir ämnet för en politisk debatt som 
anordnas av Personskadeförbundet 
RTP.

Man har tillfört mindre pengar men 
sagt att resultatet ska bli bättre. Många 
står som frågetecken inför nya bilstödet

– Vi vill få en förklaring till hur man 
har tänkt med de nya reglerna som 
tyvärr är så svårtolkade att det har bli-
vit väldigt svårt att få bilstöd. Man har 
tillfört mindre pengar men samtidigt 
sagt att resultatet ska bli bättre. Många 
står som frågetecken, säger John Hög-
berg.

Ett problem med de nya reglerna är 
att många känner sig tvingade att köpa 
alltför stora och dyra bilar för att få 
med tillräckligt med utrustning utan att 
göra anpassningar. Det här leder till 
höga kostnader för enskilda samtidigt 
som det skapar nya problem, till exem-
pel att bilen blir för stor för garaget.

Till bilstödsdebatten har man bjudit 
in politiker och företrädare för bilan-
passningsbranschen.

Som alltid på Hjultorget finns många 
bilanpassare bland utställarna. Trots 

Välkommen till Föräldrakrafts special-
sidor inför Hjultorget med reportage 
och tips om hjälpmedel. 
Hjultorget är en hjälpmedelsmässa 

som arrangeras av RG Aktiv  
Rehabilitering och Personskade- 
förbundet RTP. Mässan har en egen 
webbplats på hjultorget.nu

Läs mer om Hjultorget på

hejaolika.se/hjultorget

med specialsidor inför Hjultorget
TEMA: HJÄLPMEDEL

Moha Frikraft: 24 Hannes Sjöblad: 28 Max Nilén: 32 Bosse & Håkan: 36

John Högberg ser fram  
emot att själv prova på  
e-sport på Hjultorget. 

Premiär för 
e-sport på 
nyhetstätt 
Hjultorget

Läs mer om  
Hjultorget på  

hejaolika.se och på 
hjultorget.nu
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alla problem med nya bilstödet är de 
på plats.

– Den här mässan är den bästa av 
alla för bilanpassare, den missar de 
inte, säger John Högberg. De som 
behöver en anpassad bil måste ju ha 
hjälp oavsett bilstödsreglerna så de 
får ändå kunder.

Lika spännande blir debatten om 
funktionshinderpolitik och den ojäm-
na tilldelningen av hjälpmedel. Anna 
Bergholz kommer att vara moderator 
för denna debatt.

– Nästan alla partier har redan gett 
klartecken om att delta i debatten, 
säger John Högberg.

Det finns många positiva faktorer 
med e-sport. Det aktiverar helt klart 
hjärnan.

ETT HELT NYTT inslag på Hjultorget 
blir möjligheten att prova på e-sport i 
Nacka HI:s monter. För de som und-
rar vad e-sport har på en hjälp-
medelsmässa att göra säger John 
Högberg:

– Att aktivera sig, 
mentalt eller på 
annat sätt, är bra för 
alla människor. Tv-
spel aktiverar helt 
klart hjärnan och det 

kan dessutom vara bra för det sociala 
umgänget, så det finns många positiva 
faktorer med e-sport.

I anslutning till e-sportmontern 
finns även möjlighet att prova på pro-
grammering och att skriva ut på 
3D-printer.

SCENPROGRAMMET HAR DRAGPLÅSTER 
som Henrik Schy�ert och samtal om 
medicinsk cannabis

Det här var bara ett axplock av vad 
som är på gång inför 2018 års Hjultor-
get på Kistamässan i norra Stockholm 
den 23-24 maj.

Det finns ett stort scenprogram 
med allt från kända dragplåster som 
Henrik Schy�ert till samtal om medi-
cinsk cannabis och chansen att dro-
gen klassas som läkemedel i Sverige.

OCH UTBUDET AV prova på-aktiviteter 
är som vanligt stort, tack vare Paras-
port Sveriges medverkan. En nyhet 
för året är även att man kan testa att 

spela handigolf genom Svenska Golf-
förbundets medverkan.

– Vi är väldigt nöjda 
med hela programmet, 
säger John Högberg.

Mässan har en  
egen webbsajt på  
hjultorget.nu Â

Bilanpassningar – i år en hårt pressad 
bransch. Foto: Linnea Bengtsson.

Det har blivit väldigt svårt att 
få bilstöd med de nya reglerna. 
Vi vill ha en förklaring.

HEA Medical vill ge familjer ett bättre liv med smarta hjälpmedel från hela världen som funkar. 
På jobbet, på resan och i hemmet. Läs mer om våra produkter på www.heamedical.se
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HJULTORGET   

Advanced Motobility B:16
Motorcykelanpassningar
www.advancedmotobility.se

AH. Anna Hallgren F:01
Sex och funktionsnedsättning
www.ahallgren.se

Aktiv Ortopedteknik i Stockholm 
AB C:13
Ortopedtekniskt Rehabcenter 
www.aktivortopedteknik.se 
/stockholm

Alfema C:10B 
Medicinsk expertis med omtanke
www.alfema.se

Anatomic SITT AB C:16
Sitt- och ståhjälpmedel
www.anatomicsitt.com

Anpassarna Gunnérius AB D:13
Bilanpassning med bästa känsla
www.anpassarna.se

Assistanskompaniet A:02
Personlig assistans anordnare
www.assistanskompaniet.se

Atlea AB D:04
Handcyklar till rullstolar
www.atlea.se 

Autoadapt AB  A:15
Säker fordonsanpassning
www.autoadapt.se

Bilanpassning i Sta�anstorp  B:17
Anpassningslösningar för alla
www.bilanpassning.com

Brukarassistans Sverige AB  B:09
Personlig assistans
www.brukarass.com

CercaDeTi  E:02
Rehabilitering med helhetssyn
www.cercadeti.se

Coloplast AB  E:01
Hjälpmedel för blåsa och tarm
www.coloplast.se

Dealy Sweden AB  F:12
Möjligheten att åka på promenad
www.promenadskoter.se

Decon Wheel  E:04
Rullstolstillbehör med kvalitet
www.decon.se

DHR  C:05
Rättigheter är möjligheter!
www.dhr.se

DVT Assistans  B:05
Delaktighet Värdighet Tillgänglig-
het
www.dvtassistans.se

Embreis  B:08B 
Testa ortoser för droppfot!
www.embreis.com

Enigheten Personlig Assistans   
C:06
Du är värd ett bra liv!
www.enigheten.se

Entral AB  E:11 
Bostadsanpassning/hjälpmedel  
Lås
www.entral.se/bostadsanpassning 

Erimed International KB  B:08
Ortopedtekniska hjälpmedel
www.erimed.se

Etac Sverige AB  C:15
Rullstolar och Juniorhjälpmedel 
med mera
www.etac.se

Eurovema Mobility AB  D:10
Vi erbjuder mobilitet för alla
www.eurovema.se

FrykCenter Rehabilitering  D:09B
Rehabilitering inom neurologi
www.frykcenter.org

Funkibator Ideell Förening  E:20
Utveckling, innovationsprojekt
www.funkibator.se 

Alla utställare  Listan uppdaterad i slutet av april. Reservation för ändringar. För senaste nytt se www.hjultorget.nu

Kartan är preliminär. Reservation för ändringar. För senaste nytt se www.hjultorget.nu

Fysioaid by Kathleen AB  F:13
Gåstolar för gång ute och inne
www.fysioaid.se 

Förbundet Unga Rörelsehindrade  
A:11
Intressepol förening
www.ungarorelsehindrade.se

Förenade Care  A:03
”Personlig” personlig assistans
www.forenadecare.com/vi-erbju-
der/personlig-assistans

Gearwheel AB  F:02
Rullstolshjul m. mekanisk växel
www.gearwheel.se

Granberg Interior AB  D:02
Produkter för bostadsanpassning
www.granberg.se 

Göran Sjödén Rehab  E:12
Sittdynor och Madrasser
www.rehabshop.com 

Handikappteknik E:16
BEAD – elektrisk scooter
www.bead.nu

HEA Medical AB  D:12
HEA Medical - ett bättre liv
www.heamedical.se

Hela Sveriges Assistans  C:08
Vårt fokus personlig assistans
www.hsaab.se

Hjälpmedelsexperten AB  G:09
Påhängscyklar från Stricker
www.hjalpmedelsexperten.se 

Humana Assistans AB  A:05
Personlig assistans
www.humana.se/personlig-assis-
tans 

Inerventions AB  B:14B
Mollii minskar spasticitet och 
smärta
www.inerventions.se

Inova Assistans AB  C:01
Personlig assistans
www.inovaassistans.se 

Invacare AB  E:09 + E:10
Hjälpmedel för en aktiv livsstil
www.invacare.se 

JHInova AB  B:08B
Specialister ortopediska  
hjälpmedel
www.jhinova.se 
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Fysioaid by Kathleen AB  F:13
Gåstolar för gång ute och inne
www.fysioaid.se 

Förbundet Unga Rörelsehindrade  
A:11
Intressepol förening
www.ungarorelsehindrade.se

Förenade Care  A:03
”Personlig” personlig assistans
www.forenadecare.com/vi-erbju-
der/personlig-assistans

Gearwheel AB  F:02
Rullstolshjul m. mekanisk växel
www.gearwheel.se

Granberg Interior AB  D:02
Produkter för bostadsanpassning
www.granberg.se 

Göran Sjödén Rehab  E:12
Sittdynor och Madrasser
www.rehabshop.com 

Handikappteknik E:16
BEAD – elektrisk scooter
www.bead.nu

HEA Medical AB  D:12
HEA Medical - ett bättre liv
www.heamedical.se

Hela Sveriges Assistans  C:08
Vårt fokus personlig assistans
www.hsaab.se

Hjälpmedelsexperten AB  G:09
Påhängscyklar från Stricker
www.hjalpmedelsexperten.se 

Humana Assistans AB  A:05
Personlig assistans
www.humana.se/personlig-assis-
tans 

Inerventions AB  B:14B
Mollii minskar spasticitet och 
smärta
www.inerventions.se

Inova Assistans AB  C:01
Personlig assistans
www.inovaassistans.se 

Invacare AB  E:09 + E:10
Hjälpmedel för en aktiv livsstil
www.invacare.se 

JHInova AB  B:08B
Specialister ortopediska  
hjälpmedel
www.jhinova.se 

Luv2move AB  D:01
Självbalanserande elrullstolar
www.luv2move.se

Lätta Lyft made in Sweden  A:12
Förflyttningar. Armstöd till WC.
www.lattalyft.se

Made for Movement  E:14
NF-Walker-Innowalk
www.madeformovement.com 

Max Nielsen Engineering  F:04
Backspärr till rullstolar
www.svangstainnovation.se/u_2/
powerstop.htm

Molico Sweden AB  G:03
JOYY - självbalanserande elrullstol
www.molico.se 

Moveum AB  F:08
Ledande inom bostadsanpassning!
www.moveum.se

Nacka HI  G:11
Paraidrott och lägerverksamhet
www.nackahi.se 

Nordström Assistans AB  B:07
Trygg personlig assistans
www.nordstromassistans.se 

NOX Academy  G:11B
Digitalt skapande
www.noxacademy.se 

NÄRA AB  A:04
Personlig assistans med kvalitet
www.nara.nu 

Olivia Personlig Assistans och 
Rehabilitering  C:11
Olivia Rehabilitering  
www.oliviarehabilitering.se 

P.ass.FORM AB  A:01
Personlig assistans
www.passform.se 

Panthera AB  D:09
Världens lättaste rullstol
www.panthera.se 

Permobil AB  C:17B
Rullstolar och sittande med  
kvalitet
www.permobil.se 

Permobil Car Adaptation  C:17
Bilanpassning med kunden i fokus
www.bilanpassning.permobil.com 

Personskadeförbundet RTP  D:08
Ideell organisation
www.rtp.se

Rehab Station Stockholm  E:03
Rehabilitering med kvalitet
www.rehabstation.se 

RG Aktiv Rehabilitering  D:06
Rehabilitering och kurser
www.rgaktivrehab.se 

RgRh Stockholm  A:13
Riksgymnasium för rörelsehind-
rade
www.rgrh.stockholm.se 

Sakta  F:09
Innovativ förflyttning
www.sakta.se 

Samtrans Skol- och handikapp-
transporter AB  G:10
Resor på dina villkor
www.samtrans.se 

Segelflygarna Uppsala FK  B:01
Vi tror att alla kan flyga
www.idrottonline.se/Segelflygar-
naUppsalaFK-Flygsport

Stiftelsen Mälargården Rehab 
Center  C:10
Planerad Specialiserad  
Rehabilitering
www.malargarden.se

Stiftelsen Spinalis  E:03
Samlad kraft för skadad ryggmärg
www.spinalis.se

Stiftelsen Valjeviken  C:07
Specialister neurologisk rehabilite-
ring
www.valjeviken.se

Sunrise Medical AB  B:12
Brett sortiment av rullstolar
www.sunrisemedical.se 

Svenska Bågskytteförbundet  B:18
Prova På Bågskytte, välkomna!
www.bagskytte.se 

Svenska Cykelförbundet  
– Paracykelakademin  C:02
Friare och friskare med cykel!
www.paracykel.se 

Svenska Gol£örbundet  A:17 + 
A:16
Kom och prova handigolf
www.golf.se/handigolf och www.
hasselbygolf.se 

Svenska Jägareförbundet  C:09
Jakt för alla – tillgänglighet
www.jagareforbundet.se/ 
jakt/tillganglighet/ 

Svenska Parasportförbundet  C:12
Parasport för motionär och elit
www.parasport.se

Swedish Goliat  D:11
Eldrivna hjälpmedel för rullstol
www.swedishgoliat.se

Särnmark Assistans  B:09
Assistans utformad för dig
www.sarnmark.se 

TaxiKurir i Stockholm  C:08B
Rullstolstaxi 08-30 00 03
www.taxikurir.se/rullstolstaxi

Teamolmed AB  B:10
TeamOlmed för ett rörligare liv
www.teamolmed.se

Trendrehab i Sverige AB  A:07
Mobila rehabprodukter
www.trendrehab.se

TRIDENT INDUSTRI  D:03
Cyklar och trapprollator
www.trident.se

VELA  F:06
Hjälpmedelstolar med broms
www.vela-stolar.se

Vintersol  E:18
Rehabilitering på Teneri�a
www.vintersol.com 

Wellspect HealthCare  E:02 
LoFric® och Navina™ inkontinens-
hjälpmedel
www.wellspect.se

Wolturnus A/S  C:14
Rullstolar byggda för frihet
www.wolturnus.se 

Work System Life AB  B:16
Bilanpassning med omtanke, hela 
vägen
www.worksystemlife.se 

Zentrab  G:01
Zentrab synliggör! Möt Moha!
www.zentrab.se och  
www.synligfastosynlig.se 

Zinger Nordic  G:05
Hopfällbara elrullstolar!
www.zingernordic.com 
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Jag orkar 
inte deppa!

– Jag orkar inte 
vara deppig över 

mina funktionsvaria-
tioner. En och annan skit-
dag är ok. Det är vad livet 

är. Men sen behöver 
man blicka framåt 

och gilla läget.

”
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Jag älskar att bli intervju-
ad” utbrister Moha Fri-
kraft så snart jag lägger 
fram anteckningsblocket 
och kameran på bordet i 
villan utanför Norrtälje, 

där hon bor i tillsammans med sina 
husdjur: kaninen, katterna och hun-
darna. I bakgrunden rör sig en av 
hennes assistenter, precis som dyg-
nets alla 24 timmar, utom några tim-
mar på natten när assistenten 
har sovande jour.

Medan assistenten 
dokumenterar vår 
intervju, för att Moha 
sedan ska kunna 
publicera ett inlägg på 
sociala medier, börjar 
vi vårt samtal som ska 
komma att handla om 
hennes innersta driv-
krafter och varför hon 
trivs så bra i rampljuset. Men 
vi börjar från början.

MOHA FRIKRAFT HAR flyttat många 
gånger i sitt liv. Hon föddes i Köping 

1989 och växte upp i Arboga med sin 
mamma, bonuspappa och bonussyster. 

När Moha skulle börja riksgymna-
siet flyttade hon till Kristianstad, och 
därefter bar det iväg till Stockholm. 
Först bodde hon i Tyresö, därefter på 
Kungsholmen och sedan fem år är 
hon bosatt ute på landet strax utanför 
Norrtälje. 

Här kan hon ägna sig åt sitt stora 
intresse: uppfödning av dansk-svensk 
gårdshund.

Hennes CP-skada, en fastställd 
förlossningsskada, konstatera-

des redan vid födseln, och 
påverkade hennes tal, syn 
och motorik. Diagnoserna 
ADHD och Aspergers 
syndrom, eller autism som 
det numera faller under, fick 

hon på papper först för fyra 
år sedan.
– Ända sen jag var liten har 

jag behövt noggranna förberedelser 
och rutiner så jag har alltid vetat om 
mina osynliga svårigheter. Men det 
var skönt att få det på papper, vi 
firade faktiskt med tårta. Jag är stolt 

över mina funktionsvariationer, de är 
ju en del av den jag är.

Men de osynliga funktionsvariatio-
nerna har också alltid varit den störs-
ta utmaningen menar Moha. Först 
och främst talsvårigheterna. Hon har 
mött många människor som utryckt 
förvåning över att ”hon som är så söt 
pratar så konstigt”.

Hennes stora behov av rutiner är 
en annan stor utmaning.

– Jag har behov av checklistor och 
att alla gör likadant för att min vardag 
ska fungera. Det kan vara svårt med 
mina assistenter, de är ju alla olika 
och unika precis som jag.

Hon har aldrig känt sig 
annorlunda. Delvis 
tror hon att det beror 
på att hennes nio år 
äldre morbror, som 
har en hörselskada, 

tidigt blev hennes idol och kom att 
betyda mycket. Men också för att hen-
nes mamma aldrig särbehandlat hen-
ne.

– Min mamma har alltid låtit mig 

Jag orkar 
inte deppa!

Genom att berätta om sin ADHD, sin autism och sin 
CP-skada vill Moha Frikraft inspirera andra att våga vara 
sig själva. Noggrant förberedd utmanar hon sina svårig-
heter och kommer till Hjultorget för att föreläsa om sina 
innersta drivkrafter.    text och foto Anna Pella

Moha Frikra�

”
Missa inte!

Moha föreläser 
på Hjultorget

den 23 maj
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göra det jag vill på mitt sätt. ”Låt 
henne prova!” har varit hennes 
svar när andra vuxna lagt sig i och 
ifrågasatt om jag kommer klara av 
en uppgift. 

Moha berättar till exempel om 
hur hon några år gammal fick 
krypa runt i mataffären trots att 
folk sa ”Varför låter du ditt barn 
bli smutsigt?”. Hennes mamma 
svarade då: ”Det är Mohas sätt att 
ta sig fram.”

Och mycket riktigt. Moha har 
kunnat göra det mesta – på sitt 
sätt. 

– Jag är ett levande bevis på att 
allt är möjligt. Läkarna sa att jag 
inte skulle kunna gå, prata, sitta 
eller stå. Tack vare min och mam-
mas envishet kan jag göra allt jag 
vill, på mitt sätt. I allt jag gjort har 
jag börjat på botten och n ått till 

toppen. Jag säger inte att det är 
lätt, men det går och jag gör det på 
mitt sätt.

Hon säger att det i grund och 
botten handlar om att våga vara 
sig själv oavsett vad andra männ-
iskor tycker och tänker. 

– Man måste sparka av sig det. 
Deras åsikter säger egentligen 
mer om dem än om mig. De kan-
ske inte vågar vara sig själva och 
därför kommenterar de andra. Jag 

tror inte att någon 
människa gör illa 
någon annan medve-
tet. Det ligger något 
annat bakom, och 
man ska inte vara så 
snabb att döma.

Hon säger att hon 
har valt att acceptera 

livet som det är, även om det kan 
vara tufft ibland.

– Jag orkar inte vara ledsen och 
deppig över mina funktionsvaria-
tioner, trots att de är ett jävla 
helvete ibland. En och annan 
skitdag är ok. Det är vad livet är. 
Men sen behöver man blicka 
framåt och gilla läget.

MOHA
Ålder: 28 år.

Bor: På landet utanför Norrtälje.

Bakgrund: Född i Köping och upp-
växt i Arboga. 

Gör: Inspirerar andra att våga vara 
sig själva genom sin blogg, Youtube-
kanal, föreläsningar, uppdrag som 
underklädesmodell samt sina böcker 
i serien ”Synlig fast osynlig”.

Aktuell med: Föreläsningen ”Synlig 
fast osynlig” onsdagen den 23 maj 
klockan 11 på Hjultorget. Moha finns 
även i Zentrabs monter G:01, där hon 
signerar och säljer sina böcker. Hon 
skriver dessutom på sin tredje bok 
”Synlig fast osynlig - Jag är inget 
UFO” som kommer ut på Bokmässan 
i höst. Mohas böcker ges ut med stöd 
från Zentrab, ett företag som drivs av 
Mohas mamma Anno Paananen och 
som genom olika former av stöd vill 
synliggöra förmågor som idag sällan 
syns på arbetsmarknaden.

Intresse: Uppfödning av dansk-
svensk gårdshund.

Det var skönt att få det på 
papper. Vi firade faktiskt 
med tårta.

Det finns 
inga pro-

blem, bara lös-
ningar, heter det på 

den vita skylten 
hemma hos 

Moha.

MOHAS BÄSTA
HJÄLPMEDEL
1. Min manuella elrullstol 
E-fix. Den gör mig mycket 
friare och mer självständig. 
Den är liten och enkel att ta 
med sig.

2. Låga�ektivt bemötande. 
Mina assistenter får utbild-
ning i detta, och det hjälper 
oss att kommunicera med 
varandra. 

3. Checklistor, strukturtavlor 
och tidshjälpmedel. De  
hjälper mig att alltid vara väl 
förberedd på vad som ska 
hända.

Rullstolen toppar listan över 
bästa hjälpmedel.
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För sex år sedan började 
hon blogga om sitt liv och 
ganska snart väcktes ock-

så idén om att ge ut sina tankar i 
bokform. Via hennes mamma, 
som driver ett företag som vill 
synliggöra förmågor som idag 
sällan syns på arbetsmarkna-
den, har därefter två självbio-
grafiska böcker kommit ut. En 
tredje är dessutom på gång till 
bokmässan i höst. 

– Jag har så mycket i mig 
som jag vill få ut. Jag skriver 
om verkliga händelser och 
upplevelser, olika möten och 
hur jag upplevt dessa. Det är en 
blandning av komiskt, sorgligt, 
och kanske en och annan aha-
upplevelse. Alla böcker är 
fristående. Alla har nytta av 
dem. Och de är lättlästa!

Förutom att blogga och 
skriva har Moha även 
gjort ett par modelljobb 

som underklädesmodell. Lite 
hemligt säger hon att hon har 
fler uppdrag på gång.

– Jag vill lyfta upp och utma-
na normer i media och chockera 

på mitt vis. Det börjar hända 
lite, man ser fler olika typer av 
modeller i reklam nu för tiden, 
men fortfarande saknar jag 
modeller med funktionsvaria-
tioner. Sverige är bra, men vi är 
inte framme än.

Sedan en tid tillbaka har 
Moha även startat en egen 
Youtubekanal som hon uppda-
terar en gång i veckan. Hon har 
även provat på att föreläsa 
vilket är anledningen till att vi 
träffas här just idag. Hennes 
kommande föreläsning ”Synlig 
fast osynlig” sker på Hjultorget 
den 23 maj. Fram till dess ska 
hon öva så att hon är väl förbe-
redd. Gå igenom i detalj.

– På Youtube och på scen får 
jag utmana mina talsvårigheter. 
Att prata tar mycket energi men 
jag vill fortsätta sprida mina 
budskap och vara en förebild. 
Det händer något med mig 
framför kameran eller på scen, 
jag går in i ”jobbmode” och allt 
blir lättare. Ser du? säger hon 
och lutar sig fram och fyrar av 
ett bländande leende mot kame-
ralinsen. Â

FÖLJ MOHA
Hemsida: synligfastosynlig.se 
Blogg: https://nouw.com/synligfastosynlig 
Facebook: facebook.com/mohafrikraft  
@mohafrikraft 
Instagram: instagram.com/frikraften @frikraften

MOHAS TIPS TILL
…curlande föräldrar: 
Era barn är fria individer, kom alltid ihåg det. De 
kanske alltid inte tycker som du. Lyssna in, känn 
in, låt ditt barn prova, utvecklas och behåll räds-
lan för att ditt barn ska misslyckas för dig själv.

…oförstående pro�s: 
Lär er låga ektivt bemötande. Det kommer ni 
komma långt med. Bli bättre på att möta olikhe-
ter, inte bara stirra er blinda på ”så här har vi all-
tid gjort”. Se hela mig, inte bara mina funktions-
variationer.

…fantastiska barn och unga: 
Du är unik. Du är viktig. Hitta någon att prata 
med om du behöver. Kom ihåg att allt är möjligt, 
på ditt sätt. Du är bra precis som du är.

– Jag har så 
mycket i mig 

som jag vill få ut, 
säger Moha om 

sina böcker.
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1. HUR OCH VAR UTVECK-
LAS NYA HJÄLPMEDEL?

I mitt arbete möter jag varje dag 
människor som försöker hitta 
nya smarta sätt att förenkla och 
förbättra sina tjänster med ny 
teknik. Det sägs ofta – förmodli-
gen för att motivera de enorma 
resurser som läggs på dessa 
områden – att mycket teknisk 
innovation har sitt ursprung 
från militären eller från rymd-
forskningen. Men den betydande 

FRAMTIDENS
HJÄLPMEDEL

Exoskelett, implantat som mäter vår hälsa och artificiell  
intelligens i alla möjliga uppkopplade prylar omkring oss.  
Hur ser framtidens hjälpmedel ut? Föräldrakraft frågade 
Hannes Sjöblad, Chief Disruption O�cer på innovations- 
huset Epicenter Stockholm.    text och foto Anna Pella

R82 x:panda 
R82 x:panda är ett flexibelt och dynamiskt sittsystem som kan 
ställas in för att passa varje barns individuella behov.  
Med x:panda skapar du enkelt symmetri i sittande. 
Det stora tillbehörssortimentet ger möjlighet att ge barnet rätt 
stöd på rätt plats. Allt för att skapa postural kontroll!

Andningen kommer alltid först!
För att ge barn förutsättningen att vara aktiva på sin nivå, ta in 
kunskap och leva ett gott liv, är postural kontroll A och O.  
Ge rätt stöd på rätt plats – då kan barnet göra annat än att bara 
sitta och andas. Att LEVA eller ÖVERLEVA.

Läs mer på etac.se

teknikutvecklingen sker idag  
inom medicintekniken. 

I denna värld är det personer 
med funktionsnedsättningar 
som är spjutspetsanvändarna 
och som inspirerar teknikut-
vecklingen för hela mänsklighe-
ten. När en ny uppfinning tagits 
fram för att kompensera för en 
sjukdom eller ett funktionshin-
der, finner man ofta använd-
ningsområden som kan förenk-
la vardagen för fler människor. 

2. HUR SER DET UT  
OM TIO ÅR?

Just nu ser vi en explosion inom 
så kallad kroppsnära teknik, 
enheter och sensorer som kan 
läsa av, förstärka eller förbättra 
vår kropp, samt kommunikatio-
nen mellan våra sinnen och 
datorer. Det första steget är att 
de hämtar data från oss: hur vi 
är och hur vi mår. Vad som 
sedan kommer är att vi gör dessa 
system intelligenta. 

Guide!
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FRAMTIDENS
HJÄLPMEDEL

R82 x:panda 
R82 x:panda är ett flexibelt och dynamiskt sittsystem som kan 
ställas in för att passa varje barns individuella behov.  
Med x:panda skapar du enkelt symmetri i sittande. 
Det stora tillbehörssortimentet ger möjlighet att ge barnet rätt 
stöd på rätt plats. Allt för att skapa postural kontroll!

Andningen kommer alltid först!
För att ge barn förutsättningen att vara aktiva på sin nivå, ta in 
kunskap och leva ett gott liv, är postural kontroll A och O.  
Ge rätt stöd på rätt plats – då kan barnet göra annat än att bara 
sitta och andas. Att LEVA eller ÖVERLEVA.

Läs mer på etac.se

Guide!
Hannes gillar hör-

lurarna som kringgår 
hörselnerven med hjälp 

av Cochlear-teknik och gör 
att du kan ta in ljud från olika 
enheter direkt via kindbenet. 

”Då kan jag höra både vad 
som händer runt omkring 

och lyssna på musik 
eller prata i telefon 

samtidigt.”
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Artificiell intelligens kom-
mer att bli som elektricitet, 
något man kan koppla in i alla 
tänkbara och otänkbara prylar. 
Med detta kan alla de smarta, 
uppkopplade prylarna omkring 
oss kommunicera och anpassa 
sig efter våra behov, inte vi 
efter deras. Tekniken blir allt-
mer människovänlig och till-
gänglig.

3. VAD KAN DETTA  
INNEBÄRA OM JAG HAR 

NEDSATT MOTORIK,  
SYN ELLER HÖRSEL?

Den nya tekniken innebär en 
tillgänglighetsrevolution som vi 
redan sett början på. Ta tangent-
bordet till exempel. Det är ett 
krångligt sätt att kommunicera 
med en dator. Idag finns alterna-
tiv som ögonstyrning och 
röststyrning. Med min röst kan 
jag be min telefon ringa någon 
eller ta reda på när restaurangen 
intill stänger. 

Detta tillgängliggör för 
många som inte kan använda 
sina händer. I framtiden behö-
ver vi inte heller några fjärr-
kontroller till de apparater vi 
vill styra. Vi kommer kunna 
prata eller teckna eller ögonsty-
ra dem. Det förenklar för de 
flesta av oss att använda röst, 
blick eller tecken istället för att 
trycka på knappar för att utföra 
kommandon.

4. VAD KAN DET INNEBÄRA 
OM JAG HAR BEGRÄNSAD 

KOMMUNIKATIONS- 
FÖRMÅGA?

Den nya tekniken innebär större 
delaktighet och möjlighet att 
påverka, och är på god väg att 
kunna läsa människors tankar 
och känslor. 

Med hjälp av traditionell 
EEG-teknik som används för att 
avläsa epileptisk aktivitet kan 
vi idag även skaffa en egen 
avläsare för en tusenlapp, som 
kan visa när du är stressad, 
trött, lugn, eller känner glädje. 

Hannes
Jobbar som 
Chief Disruption 
O�cer på inno-
vationshuset  
Epicenter Stock-
holm, där han 
utforskar tekni-
kens framkant 
tillsammans med 
300 företag. Han 
är också en av 
grundarna av 
biohackerföre-
ningen Bio-
Nyfiken, som är 
ett nätverk av 
entusiaster som 
experimenterar 
med bioteknik.

På sikt kan detta omvandlas till 
ljud – kanske en röst som kan 
säga ”Jag är trött, mamma”. 

Vi har också sett de första 
exemplen på att en dator kan 
avbilda det du tänker på, så 
kallad Brain decoding.

5. VAD KAN DET INNEBÄRA 
FÖR MIN HÄLSA?

Jag tror att vi bara är en eller två 
utvecklingsgenerationer bort, 
det vill säga cirka 3-4 år, från att 
kunna implantera chip med 
sensorer som mäter vår hälso-
data, som till exempel blodsock-
er, temperatur, sömn och puls. 
När vi vill läsa av kommer vi att 
kunna dra mobilen över huden 
och via en app få svar på hur vi 
mår nu jämfört med tidigare 
data. 

Vi kommer att kunna få 
information som gör att vi kan 
fatta kloka beslut om vila och 
söka rätt vård i rätt tid. Istället 
för att som idag gå runt och ha 
en känsla av något är fel eller 
att jag känner mig hängig. 
Datan vinner över känslan.

6. HUR SER BARNEN PÅ 
TEKNIKENS UTVECKLING? 

Via smarta assistenter som till 
exempel Google Home kan barn 

 1.  Med chipet kan 
Hannes öppna 
dörrar, köpa go - 
dis i godisauto-
maten på jobbet 
och åka tåg med 
SJ. Om några år 
kommer chip-
implantat kunna 
skicka hälsodata. 
 2.  På Epicenter 
finns en dojo. 
Tecknet för Epi-
center betyder 
också jordbävning 
på kinesiska.  
  3.  Arbetsrummen 
har namn som 
Curiosity, Fearless, 
Explore.

redan idag få hjälp att träna 
engelska-glosor eller leka 
frågelekar med någon som aldrig 
tröttnar. Det kommer också vara 
helt naturligt för dem att 
beställa mat via ett uppkopplat 
bord på en restaurang istället 
för att vänta på en servitör. 

Vi kan skapa såna miljöer 
redan idag. Det är och kommer 
vara helt naturligt för vår gene-
rations småbarn att det finns 
intelligens i prylar. Min kolle-
gas femåring slängde härom 
dagen iPaden i golvet och sa 
”Siri fattar ingenting”. 

Jag har även hört talas om en 
tvååring som försökte ”svajpa” 
på tvn. Såklart kommer vi att 
kunna göra även det inom kort, 
för att byta kanal eller ändra 
volymen, kanske genom att vi 
viftar i luften från soffan.

7. VILKA PROBLEM FINNS?
Baksidan är att vi kan hamna i 
ett Big Brothersamhälle där vi är 
ständigt övervakade och avlyss-
nade. Vad händer med vår 
integritet om det finns kameror 
och högtalare överallt? 

I Kina har man nyligen för-
sett polisen med ansiktsigen-
kännings-instrument i smarta 
glasögon. På det sättet kan de få 

 1.   2.  

 3.  
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upp namn och information om 
eventuell brottslighet på perso-
ner de möter så fort instrumen-
tet fångat ansiktet på bild. 

Jag tror dock inte att det 
någonsin kommer att hända i 
Sverige. Jag vill hellre se det 
från den goda sidan, att vi 
närmar oss ett ”Big Sister”-
samhälle där den nya tekniken 
har vårt bästa för ögonen. Vi får 
inte glömma att människan 
alltid måste finnas kvar bakom 
tekniken och bestämma vad 
tekniken ska göra och inte göra.

8. HUR KAN VI SKYDDA 
VÅR PERSONLIGA  

INTEGRITET?
Privacy och dataskydd är 
mycket viktigt när det handlar 
om privata hälsodata. Det 
positiva som händer är att från 
maj månad rullas det europeiska 
datalagringsdirektvet GDPR ut, 
vilket innebär att vi som använ-
dare, patienter och medborgare 
får betydligt större kontroll över 
våra data. Det finns ingen enkel 
åtgärd för att lösa frågan om 
personlig integritet, så min 
rekommendation är helt enkelt 
att vi som brukare får hålla oss 
informerade om hur de olika 
tjänsterna fungerar och betänka 
privatlivsaspekten när vi väljer 
mellan olika lösningar. 

9. NÅGRA ORD PÅ VÄGEN?
Våra smarta telefoner har idag 
bättre kapacitet än datorn som 
skickade upp Apollo till månen. 
Jag försöker undvika att sia om 
framtiden själv, utan uppmunt-
rar istället andra att försöka 
föreställa sig vad som kan bli 
möjligt om man tittar på dagens 
lösningar. 

Med artificiell intelligens och 
maskininlärning kan datorer 
själva lära sig dra slutsatser 
istället för att vi programmerar 
dem med regler. 

Vi matar med data och låter 
datorn dra egna slutsatser. Sen 
kan allt hända… Â

1. Handstyrning 
Kontrollenheten Leap Motion kan användas 
för att läsa av var dina händer befinner sig, 

kan till exempel 
användas för att 
styra elrullstol med 
bara händerna. 
Foto: Leap.

2. Röststyrning 
Röststyrd enhet som kan 
hjälpa dig att till exempel 
spela upp musik, ringa, 
skicka och ta emot med-
delanden, leta informa-
tion, läsa upp nyheter, ställa in musiklarm, 
läsa talböcker med mera. Foto: Amazon.

3. Självkörande bilar 
En ny fordonsklass som 
med hjälp av artificiell 
intelligens utvecklas och 
anpassas för att möta 
framtidens miljökrav 
med hjälp av eldrift och 
självkörandeteknik. Foto: 
Einride.

4. Individuell  
inlärning 
Den svenska plattfor-
men Sana labs, räknar 
via artificiell intelli-
gens ut var du befin-
ner dig kunskapsmäs-
sigt och anpassar 
existerande utbildningsprogram till din indi-
viduella nivå. Foto: Sana labs.

5. Armbands-
styrning 
Armbandet Myo, 
utvecklat från 
teknik i armpro-
teser, läser av 
muskelaktivitet, 
rörelse och acce-
leration och kan 

användas istället för datormus eller annat 
reglage för att till exempel styra en dator, 
volym, ljus, eller en drönare. Foto: Myo.

6. Ögon-
styrning 
Ögonstyr-
ning via 
Tobii, 
kommuni-
kations- 

och styrhjälpmedel som bland annat även 
används som forskningshjälpmedel för att 
undersöka användares beteende vid skärm-
läsning. Foto: Tobii.

7. Rörelsehjälpmedel 
Via ett exoskelett, ett 
slags lättviktigt robotske-
lett, som du kan spänna 
fast på kroppen, ges 
kroppen stöd, samtidigt 
som små elmotorer ger 
extra kraft så att du kan 
klara av olika slags rörel-
ser. Foto: Cyberdyne.

8. Humörkommunikation 
Via EEG-teknik som läser av dina hjärnvågor 
kommer det i framtiden att bli allt lättare att 
kommunicera hur du mår. På marknaden 
finns redan nu till exempel leksaken Neco-
mimi Brainwave Cat Ears vars öron visar om 
du är trött, 
avslappnad, 
fokuserad 
eller exalte-
rad. Foto: 
Necomimi.

9. Hörselhjälpmedel 
Hörlurarna Afteshokz Bone conduction kring-
går hörselnerven med hjälp av Cochlear-tek-
nik och gör att du kan ta in ljud från olika 
enheter 
direkt via 
kindbenet. 
Foto: 
Afteshokz.

10. Chipstyrning 
Via ett Chip-implantat öppnas möj-
ligheten att ersätta nycklar och kort. 

Chippet kan redan idag användas på till 
exempel gymkedjan SATS. Bra stöd finns 
även i passersystemen i kontor och bostäder. 
Andra företag som använder tekniken är SAS 
och SJ. Snart kommer även chip med senso-
rer som mäter hälsa. Foto: Chipster.

10 EXEMPEL PÅ NY TEKNIK I HJÄLPMEDEL
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Missa inte!
Pjäsen ”Rulle”

spelas upp
på Hjultorget

24 maj

Max Nilén

Ålder: 25 år.

Bor: Enskede i 
södra Stockholm.

Bakgrund: Upp-
växt i Kärrtorp 

med storasyster 
Greta, pappa 
Holger och 

mamma Birgitta 
som blev rull-

stolsburen efter 
en operation när 

Max var liten.

Gör: Skådespe-
lare i turnerande 
teatergruppen 

”Ung utan pung”.

Aktuell med: 
Föreställningen 
”Rulle” på Hjul-
torget 24 maj 

klockan 11.

 25 år.

 Enskede i 
södra Stockholm.

Bakgrund: Upp-
växt i Kärrtorp 

�Han gör�
�plats 

�på scen�
�för älskad� 

�rulle�
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Missa inte!Missa inte!
Pjäsen ”Rulle”

spelas upp
på Hjultorgetpå Hjultorget

24 maj

växt i Kärrtorp 
med storasyster 

Greta, pappa 
Holger och 

mamma Birgitta 
som blev rull-

stolsburen efter 
en operation när 

Max var liten.

 Skådespe-
lare i turnerande 
teatergruppen 

”Ung utan pung”.

Aktuell med:
Föreställningen 
”Rulle” på Hjul-
torget 24 maj 

klockan 11.

HJULTORGET      

Max Nilén �Han gör�
�plats 
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Jag vaknade ur nar-
kosen. Kroppen tog Jkosen. Kroppen tog Jslut vid midjan. Vad 
hade hänt med mina Jhade hänt med mina Jben?…

Med gravallvar, 
ilska, satir och en stor portion 
humor blandar Max Nilén 
scener och karaktärer som 
beskriver omgivningens fördo-
mar med rullstolsanvändares 
egna reflektioner. Inspirationen 
kommer från en önskan att få 
berätta om sin egen mamma, 
och hur familjens liv påverka-
des när hon en dag inte längre 
kunde gå.

Max Nilén föddes 1992 och 
växte upp i söderförorten 
Kärrtorp i Stockholm med sin 

Sista året på teaterhögskolan bestämde han sig för att skapa en 
pjäs om det hjälpmedel hans mamma använt sedan han var liten. 
Nu är Max Nilén tillbaka på Hjultorget för att för andra gången 
framföra föreställningen om hennes och andras relation till den 
älskade – och fördomsfyllda – rullstolen.    
text och foto Anna Pella

mamma, pappa och storasyster. 
När Max var sex år opererades 
hans mamma för en cysta i 
ryggmärgen. Under operatio-
nen skadades nerverna och hon 
blev förlamad från bröstkorgen 
och nedåt.

DUBBLA KÄNSLOR. SÅ beskriver 
Max den omställning familjen 
ställdes inför. 

Han minns hur en stor oro 
spred sig i hans kropp när 
pappa berättade vad som hade 
hänt. Men hur mamma, när de 
sedan hälsade på henne på sjuk-
huset, visade att hon var precis 
samma mamma som innan.

– Hon fick mig att känna att 
det här inte var en så stor 

Max mamma Birgitta blev förlamad när 
han själv var sex år gammal.

�Han gör�
�plats 

�på scen�
�för älskad� 

�rulle�

FO
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Tidvis har, liksom andra administrativa sys-
tem, funktionalitet för schemaläggning och 
tidrapport med signering mot FK.

Det som skiljer Tidvis, enligt de som bytt från 
andra system, är att vi har det man saknar 
och det man inte vet att man saknar, på ett 
användarvänligt sätt med möjlighet till hög 
e�ektivitet för alla användare. De �esta av 
våra kunder har bytt ut �era system mot ETT.

Som exempel på stöd kan nämnas: 

Dokumentation - Bygg dina egna 
dokumentmallar och koppla såväl 
information från databasen som fritextfält. 
Använd funktionaliteten för att 
automatskapa anställningsavtal på nolltid, 
få in avvikelserapporter samt signera avtal 
och andra typer av dokument med BankID. 
Koppla berörda till dokument för att lätt 
avidenti�era och hantera enligt GDPR.

Ekonomi - Få kontroll över kunders Ekonomi - Få kontroll över kunders Ekonomi
ekonomi och jämför verkligt resultat med 
prognos. Dessutom kan ni enkelt dela 
ut delar av informationen till kunden. 
För sjukfakturering kommer ett fullständigt 
faktureringsunderlag med bilagor.

Processhantering - Bygg era processer och 
dela ut till såväl assistenter, kunder som 
kontorspersonal för att säkerställa att alla 
arbetar enligt uppdaterade rutiner.

Uppföljning - Följ upp beslut direkt i 
schemat samtidigt som ni kan få 
sammanställningar för en koncern som ni 
kan stega för djupare detaljer för att få full 
koll på alla olika typer av beslut.

Hör gärna av er om ni är intresserade 
av en förutsättningslös demo!

Verksamhetssystem för Assistansbolag
Öka kvaliteten och förenkla ert arbetssätt

Tidvis är ett helt och hållet webbaserat system som kan köras från datorer, surfplattor eller telefoner. 
I Tidvis �nns moduler för allt som kan behövas i såväl mindre som större assistansbolag, inkl stöd för 

kvalitets- och arbetsmiljöledning. Äntligen kan ni ställa er frågan - ”Vill vi ha allt i ett system?”

www.tidvis.se               033 - 722 10 10 
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Max kom 
på att han 
kunde dra 
fördel av  
att ”min 
mamma  
sitter i  
rullstol” 
som ett 
säkert  
raggnings-
knep. 

sak. Att allt skulle bli bra.
De reste utomlands, precis 

som vanligt, men fick kämpa sig 
fram i de ”anpassade” hotellen, 
där det ändå var trappor upp till 
hotellrummet eller den anpas-
sade toaletten.

Max syster ville inte längre 
att mamma skulle följa med på 
utvecklingssamtalen i skolan. 
Max sa att han självklart ville 
att mamma skulle följa med, 
men han såg till att de fick sista 
tiden på dagen, livrädd för att 
möta någon av de ”tuffa killar-
na” i skolan.

Max blev noga med att förbe-
reda kompisar som skulle följa 
med hem.

– Jag var rädd för att bli 
utstött och retad för att min 
mamma hade blivit rullstolsbu-
ren. Ett tag tänkte jag att jag 
aldrig kommer bli ihop med 
någon. 

BLICKARNA OCH BEMÖTANDET på 
stan kändes påträngande och 
gjorde Max arg. Särskilt när 
människor hjälpte till utan att 
fråga eller pratade med hans 
mamma som om hon var en 
5-åring, eller – ännu värre – frå-
gade pappa om mamma behövde 
hjälp.

– Samtidigt var ju rullstolen 

mammas bästa polare. Tack 
vare den var så mycket möjligt. 
Jag älskade också att det alltid 
fanns ett knä att hoppa upp i 
när jag var trött, var vi än var 
någonstans.

Snart skapades en tradition 
mellan honom och mamma. 
Varje sommar gjorde de upp om 
vem som var snabbast på att 
köra rullstol runt kvarteret.

– Mamma hade två rullstolar 
och vi brukade tävla på gatan. 
Morsan var bra… men jag blev 
bara bättre och bättre. 

Som 15-åring upptäckte Max 
att han kunde använda ”Min 
mamma sitter i rullstol” till sin 
fördel. 

– Folk har ju så mycket 
fördomar om det och tänker att 
det är en så stor grej. Så jag 
kom på att jag kunde använda 
det som raggningsknep. Direkt 
tyckte alla synd om mig och jag 
framstod som djup och svår, 
säger han och skrattar. 

INTRESSET FÖR ATT spela teater 
hade alltid funnits där. Att testa 
att vara någon annan en stund, 
att få leva ut. Men att plugga 
teater verkade töntigt, så den 
där dagen när han besökte Södra 
Latins Gymnasium var han helt 
inställd på att söka till musiklin-

jen, han skulle bli rockstjärna. 

Men i en av 
korridorerna 
mötte han en 
tjej som han 
sett upp till i 
grundskolan, 

som nu hejade och sa ”sök tea-
terlinjen, det är jättekul”. Rock-
stjärneplanen lades på hyllan 
och efter gymnasiet ledde vägen 
vidare till Teaterhögskolan i 
Malmö. 

Eleverna satte upp en rad 
olika pjäser och Max reagerade 
på hur sällan och ensidigt 
karaktärer som använde rull-
stol porträtterades. Ofta gestal-
tades de i form av en gammal 
människa. Ofta använde karak-
tären en klumpig sjukhusrull-
stol. 

Skulle det gå att göra något 
helt annat, om vanliga män-
niskor och deras erfarenheter 
av rullstolar? Till exempel en 
pjäs om hans mamma? Max 
bestämde sig för att han skulle 
skapa en sådan föreställning 
som examensarbete.

Han tog upp frågan med sin 
mamma och de började skicka 
texter till varandra.

– Det blev ett nytt möte 
mellan mig och mamma, vi 
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delade tankar som vi inte visste 
om att den andra haft. Det var 
tungt, men roligt. 

NÄR STOMMEN VAR färdig be-
stämde sig Max för att bolla 
innehållet med andra rull-
stolsanvändare, anhöriga och 
barn i olika åldrar. Till slut 
pratade han även med sin egen 
pappa.

Resultatet blev föreställning-
en ”Rulle”. Föreställningen har 
sedan bland annat spelats en 
kväll på teater Tribunalen i 
Stockholm och en kväll på 
Stadsbiblioteket i Göteborg. 
Det har dock varit svårt att få ut 
föreställningen på grund av 
temat. 

– Alla teatrar jag pratat med 
säger att de tycker det låter 
jätteintressant, men sen menar 
de att ämnet är för smalt. 

Målet är att den ska visas på 
tv. Men först vill han spela den 

på Dramaten eller Stadsteatern, 
så att alla ”vanliga” ska få se 
den och fatta. Kanske kan den 
också bli en del av den reperto-
ar han till vardags spelar för 
skolelever med teatergruppen 
”Ung utan pung”. Det får fram-
tiden utvisa.

– Det här är något som alla 
borde se för att få upp ögonen 
på hur samhället ser ut. Inte 
ens mina kompisar har fattat 
hur otillgängligt det fortfarande 
är, inte minst på teatern där 
man som besökare tvingas åka 
varuhiss eller gå genom scenin-
gången för att komma in. 

– JAG VILL motbevisa alla fördo-
mar genom att säga ”Det här är 
min mamma, hon är ingen 
rullstol, utan bara världens 
bästa mamma”. Jag ser det som 
hennes och min gemensamma 
kamp.

Han är övertygad om att 

dåligt bemötande handlar om 
okunskap. Att medier och 
kultur har ett viktigt ansvar för 
vilka som speglas och hur.

– När de stora medierna 
skildrar människor i rullstol ser 
vi antingen elitsatsande 
Kebnekaise-fantaster eller 
någon som sitter fast i en lägen-
het utan hiss. Jag vill nyansera 
den bilden. Och jag är hoppfull 
om att det ska gå.

TILL SIG SJÄLV som barn skulle 
Max vilja säga:

”Skäms inte Max. Jag vet att 
det är lättare sagt än gjort. Men 
det kommer bli bra. Du kommer 
känna rädsla och oro men du 
kommer klara det. Det är inget 
särskilt med att ha en mamma 
som sitter i rullstol. Hon är ju 
fortfarande samma, världens 
bästa mamma. Och du kommer 
att bli ihop med någon! Jag 
lovar!”Â

Max Nilén 
spelar upp 
pjäsen 
”Rulle” på 
Hjultorget 
den 24 maj 
2081.

Jag var rädd för att bli retad 
och utstött för att min mamma 
var rullstolsburen.

LSS-boende i Skövde

Tel 031 - 703 39 50 | www.gryning.se

I Skövde finns Grynings LSS-boenden Claesborg 
och Liden för ungdomar med NPF i kombination 
med social problematik.  

Vi ger ungdomarna verktygen och strategierna 
att hantera vardagen på egen hand.

Kontakta oss för mer info!
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HJULTORGET   

 ”Om inte Bosse hade� 
�vält med traktorn,�och�
�jag blivit överkörd av� 
�spårvagnen, då hade�

�vi inte suttit här...”�

 ”Om inte Bosse hade� 
�vält med traktorn, och�
�jag blivit överkörd av� 
�spårvagnen, då hade�

�vi inte suttit här...”�
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 ”Om inte Bosse hade� 
�vält med traktorn,�och�
�jag blivit överkörd av� 
�spårvagnen, då hade�

�vi inte suttit här...”�
De hade både råkat ut för allvarliga olyckor och var bara 
18 respektive 9 år gamla när de blev rullstolsburna. 
Idrotten räddade dem. Till Etac kom de fulla av tävlings-
iver och ”med huvudet fullt av rullstolsidéer”.    
text Valter Bengtsson   foto Linnea Bengtsson

N är Hjultorget slår upp portarna  
på Kistamässan är komfortrull-
stolen Prio väl synlig i Etacs 
monter. 

I sex år har Bosse Lindkvist, 
utvecklingschef på Etac, haft 

Prio i skallen. Samtidigt har Håkan Ericsson, 
affärschef, kämpat med att sälja den i fyra. 

Det har gått trögt. Ekonomiskt har Prio ifrå-
gasatts gång på gång. Och så plötsligt kommer 
det en beställning. Och ytterligare en. Och sen 
släpper det. Snart har det sålts tusen exem-
plar. 

Prios utveckling är ganska typiskt för en 
rullstol från Etac. Det ligger åratal av utveck-
larmöda och tester bakom varje nyhet. Ännu 
längre tar det innan försäljningen kommer 
igång på allvar. 

– Vi ger aldrig upp, slutar aldrig utveckla 
det vi gör. Vi är ute och lyssnar och tar in och 
förbättrar ständigt, säger Håkan.

Under Hjultorgets alla år som ”brukarmäs-
sa” har den haft stor betydelse för Etac. Håkan 
blir lätt nostalgisk när han pratar om det:

– I början var den en renodlad brukarmässa, 

lite som en rebellrörelse. Man provade rullsto-
lar på Hjultorget och sen ställde man krav på 
landstinget. 

Numera är mässan något mindre rebellisk, 
men betydligt bredare. 

För Etacs del innebär det i år att man främst 
fokuserar på Prio och komforten som just den 
rullstolen erbjuder. 

– Många behöver mer stöd, helst utan att 
försämra rörelsefriheten. Man vill klara mer 
utan att be om hjälp, det förändrar människors 
liv. Oavsett om man är ung, vill köra fort och 
långt, eller om man är gammal och bara vill ta 
sig från rummet till matsalen, säger Bosse 
Lindkvist om Prio.

F öräldrakraft har åkt till Anders-
torp för att trä�a Bosse Lindkvist 
och Håkan Ericsson, två fram-
gångsrika ex-paralympiker som 
”växt upp” med Etac. Båda sitter 
i rullstol. Båda träffar kunder 

hela tiden. Bosse ansvarar för produktutveck-
lingen, Håkan för försäljningen. De är två av 
de eldsjälar som gjort det möjligt för Anders-

 ”Om inte Bosse hade� 
�vält med traktorn, och�
�jag blivit överkörd av� 
�spårvagnen, då hade�

�vi inte suttit här...”�
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torp att stoltsera med en av 
Sveriges hjälpmedelsjättar.

– Varje vecka, ända sedan jag 
var tio år gammal, har jag 
pratat med Bosse flera gånger. 
Vi har tävlat med varandra, och 
mot varandra. Ibland jobbar vi 
jättetätt – men vi har olika mål, 
han ska utveckla och jag ska 
sälja.

– Vi älskar våra jobb och har 
gått in med liv och lust. Det 
smittar av sig. Vår fabrikschef 
Therese har en enorm glöd och 
nöjer sig inte med mindre än 
världens bästa rullstolsfabrik. 
Alla vill väldigt mycket. Det 
passar inte alla. Man måste gilla 
förändringar och att tävla – en 
del vill bara gå till jobbet och ha 
det lugnt, säger Håkan.  

Huvudkontoret finns i Kista i 
norra Stockholm. Men det är 
Anderstorp som är navet. Där 
finns utveckling, montering, 
lager och service. Från ax tilll 
limpa. Och det är inte bara 

rullstolar som tas fram utan 
även duschstolar och en mängd 
andra produkter som utvecklas 
i Etacs egen regi. Ett par viktiga 
förvärv ingår numera i koncer-
nen – norska Molift och danska 
R82.

Hur blev Etac ledande? Det 
är en kombination av många 
saker, menar man på Etac: 
”Kunderna gillar oss för att vi 
har bra produkter och bra 
service. Våra rullstolar är 
väldigt funktionella med bra 

tillbehör. Vi har jobbat oss in 
genom att lyssna på kunderna.”

H ade inte Bosse 
vält med trak-
torn och jag 
blivit överkörd 
av en spårvagn 
hade vi inte 

suttit här, säger Håkan när vi 
ber om en kort bakgrund.

År 1977 var Bosse knappt 19 
år gammal, utbildad till bilme-
kaniker och ny på sitt första 

En CAD-
modell kan 
kräva tusen-
tals timmars 
arbete. 
Fortfarande 
kommer 
dock Bosses 
kollegiblock 
till använd-
ning.

Bosse var dock van vid att det 
fanns rullstolar. Hans mormor 
hade en reumatisk sjukdom, så 
det var inget konstigt. 
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Behöver du stöd 
för att komma ut  
i arbetslivet? 
Hos Misa kan du få:

08-580 813 40    www.misa.se
info@misa.se

Josef 
”På jobbet 

får man 
utvecklas”

 ● En daglig verksamhet 
på en arbetsplats som 
passar just dig.

 ● En sysselsättning på 
en arbetsplats som 
passar just dig.

 ● Stöd under ditt 
arbetsplatsförlagda 
lärande (Apl).

jobb. På sommaren hjälpte han 
till hemma på föräldragården 
utanför Bredaryd:

– Jag lastade hö och körde på 
en sten samtidigt som det var 
en kurva och traktorn slog upp 
och välte. Jag krossade ryggen, 
berättar Bosse. 

Efter nästan ett år på sjuk-
hus var han tillbaka hemma, 
förlamad från höften och ned, 
för att ”börja om livet”. 

– Det var tungt, men på något 
sätt ville jag bestämma mig, vad 
jag skulle göra med mitt liv, och 
göra det tidigt. Jag bestämde 
mig för livet. Jag ville framåt, 
livet är inte slut. Men visst var 
det många sömnlösa nätter.

Samma år skulle Håkan, 9 år, 
ta spårvagnen från Höglands-
torget i Bromma. 

– Jag såg inte när 12:an kom 
och fick benen överkörda när 
jag skulle snedda över torget, 
berättar han.

– Idrottsintresset var rädd-
ningen för mig. Det gjorde att 
jag snabbt kom tillbaka i skolar-
betet och med kompisarna. Det 
gav mig självförtroende. Idrot-
ten gör att man kan göra två 
saker samtidigt. Om jag suttit 
och läst böcker all tid jag idrot-
tade tror jag inte att jag hade 
klarat gymnasiet och universi-
tet. Och sedan blev idrotten min 
försörjning, berättar Håkan.

Det var som rullstolsåkandet 
som tände idrottsintresset. Han 
kom tidigt ut som internationell 
rullstolåkare tidigt, och var 
bara 14 år när han gick till 
semifinal i europatävlingar. 

Det började med ett besök på 
en rullstolsträning anordnad av 
Rekryteringsgruppen. 

– Sedan korsades min bana 
av amerikanen Ray Clarke som 
fick upp mina ögon för de ame-
rikanska idealen  och hur man 

tränade i USA. I mitt tycke var 
USA långt före och jag fick den 
amerikanska mentaliteten av 
honom. När jag mötte Bosse 
hade jag redan gott självförtro-
ende. Jag skulle bli rullstols-
proffs i Kalifornien!

Håkan lever fortfarande högt 
på inställningen ”sitt inte och 
häng läpp, vänd det till en 
fördel och satsa, allt hänger på 
dig”.

Till Etac kom Håkan år 1994 
då han var 26 år gammal. Men 
då var han redan välkänd i 
huset.

– Etac hade varit min huvud-
sponsor sedan tio år. Jag hade 
andra planer – jag skulle bli 
revisor – innan jag kom på att 
jag skulle ägna mig åt det som 
är roligt. 

IDROTTSINTRESSET FANNS HOS 
både Bosse och Håkan. Som-
maren 1979 träffades de på ett 
prova på-läger anordnat av 
Rekryteringsgruppen. 

– Det hände mycket i sam-
hället. Vi var individualister, sä-
ger Håkan.

Ja, allt handlade om att se 
möjligheter. Varför ska man ta 
bort trottoarkanter när man 
kan lära sig att köra över dem?

Att träna var en livsstil. ”För 
att klara vardagen och orka gå 
upp på morgonarna”, som Bosse 
beskriver det.

- Rullstolsträning var smi-
digt, det var bara att ta sig ut ge-
nom dörren från lägenheten i 
Värnamo och köra, säger Bosse.

Men han ville mer. Bosse 
började undersöka om han själv 
kunde bygga rullstolar hemma i 
föräldrarnas garage.

– Jag hade en rullstol från 
landstinget som jag började 
bygga om. Sågade av ryggen, tog 
bort bromsarna och så vidare.

Bosse var dock van vid att det 
fanns rullstolar. Hans mormor 
hade en reumatisk sjukdom, så 
det var inget konstigt. 

–Vi jobbar med att göra 
människors liv bättre var-
je dag. Att ha hela kedjan 

gör det väldigt roligt att 
arbeta här, säger fabriks-

chefen Therese Wilson.
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Parallellt med karriärerna på 
Etac hade båda framgångar som 
paralympiker.

– På Paralympics i Holland 
1980 träffade jag en amerikan 
som sålde nav med snabbkopp-
ling till tävlingsrullstolar, 
berättar Bosse glatt. Därmed 
fick hans eget rullstolprojekt en 
rivstart.

Det blev ett 20-tal egna 
rullstolar byggda i föräldrarnas 
garage innan han började på 
Etac.

U nder idrottslä-
gret i Boxholm 
uppsökte Håkan 
en telefonauto-
mat för att ringa 
hem till sin 

pappa. Det var i juli 1980. ”Kan 
jag köpa en rullstol av Bosse?” 
frågade Håkan. ”Köp”, sa hans 
pappa utan att tveka. Därmed 
öppnades Håkans väg till elit-
idrotten, en karriär som omfat-
tade inte mindre än fem para-
lympics, det senaste år 2000.

Bosse var för sin del klar 
med Paralympics redan 1992. 
Under 17 respektive 21 år tog 
elitidrottandet dem världen 
runt. 

Det var inte bara Håkan som 
ville köpa Bosses rullstolar. 

Dåvarande ägaren till Etac, 
Sven-Inge Kjell, numera ägare 
till Novista, letade efter ”egna” 
produkter. Sagt och gjort, Bosse 
klev in som anställd på Etac år 
1981, ”med huvudet fullt av 
rullstols idéer”.

– Den rullstol jag själv till-
verkat hemma i garaget var 
råmodellen, en ren aktivrull-
stol.  Sen ritade vi upp rullsto-
lar för barn, unga och vuxna. 
Jag ritade på kollegieblock och 
sen var det ut till bockmaskinen 
och göra chassi, minns Bosse.

– De blev extremt bra, säger 
Håkan. Det var de första fast-
ramstolarna i Europa som blev 
testade och godkända som 
hjälpmedel och inte bara som 
idrottsredskap. 

Samtidigt pågick en het 
debatt om varför man skulle ha 
en sportrullstol, de påstods 
vara farliga för att de kunde 
välta bakåt. 

– Men vi ville ha dem för att 
kunna köra över trottoarkanter. 
Och så såg de annorlunda ut, 
var smalare och kortare än 
gamla stolar, hjulen i olika 
lägen för att anpassa.

– Under de första tre, fyra 
åren var det fokus på optimal 
körbarhet, att det skulle rulla 
lätt och enkelt att anpassa. 

Sedan fokuserade vi på att man 
måste sitta bra också, säger 
Bosse och  fortsätter med att 
berätta om ”mitt livs sämsta 
affär”.

– Jag sökte aldrig patent på 
ryggsystemet som vi kallar 
Ability Base Seating, reglerbar 
ryggklädsel. Nu har alla det, 
varje år kopieras modellen på 
minst två miljoner rullstolar.

DET HAR GÅTT flera decennier 
sedan Bosse gjorde sina första 
rullstolar i garaget. Idag är Etac 
det kanske viktigaste företaget i 
Anderstorp, men även här har 
man hållit en ganska låg profil.

Samtidigt förkroppsligar 
Etac den positiva bilden av 
företagsamhet – stabilt, lång-
siktigt och med massor av 
lokala underleverantörer.  En 
dröm för både samhälle och 
medarbetare. Här finns hela 
kedjan, från utveckling till 
produktion och service. 70 
procent av komponenterna 
tillverkas inom åtta mils radie, 
vilket ger en stor logistikfördel. 
Det gör det också möjligt att 
leva upp till löftet att leverera 
individanpassade rullstolar på 
tre dagar.

Fabrikschefen Therese 
Wilson säger: 

Fabriken 
i Anders-
torp har 
fördubblat 
produk-
tion på 
två år, och 
samtidigt 
blivit 
ledande 
även i 
övriga 
Skandina-
vier. Cross 
är 80 
procent av 
produktio-
nen i antal. 
På bilden 
ovan den 
nya kom-
fortabla 
3D-ryg-
gen.

ETAC-FAKTA
ÂHar utvecklat hjälpmedel sedan 
1973.
ÂHar verksamheter i Sverige, 
Norge, Danmark, England, USA, 
Tyskland och Holland samt säljer 
genom distributörer i andra delar av 
världen.
ÂÄgs av Nordstjernan, som i sin 
tur till största delen ägs av Axel och 
Margaret Ax:son Johnsons stiftelse 
för allmännyttiga ändamål.

Han var redo för ett femte – men 
valde att kliva åt sidan, till förmån 
för yngre. 

 1.   2.  
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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 förutsättningar, 
bättre personlig assistans!

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

 1.  Bekväma ryggstöd på väg till kunderna.  2.  Testdocka i aktion i en 
Prio. Fem års användning testkörs.   3.  Bosse Lindkvist första rullstol 
– tillverkad hemma i föräldrarnas garage där sammanlagt 20 stolar 
såg dagens ljus. Inte bara rullstolen är bevarad – även det unika 
garaget.   4.  Maria Delic och Connie Sjöstrand tillverkar Prio.

 3.  

 4.  
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– Det är jättetufft att ha så 
korta leveranstider som tre 
dagar, och mycket manuellt 
arbete för anpassningarna, men 
det är det som gör att vi tillver-
kar i Anderstorp. Det är en av 
våra största konkurrensförde-
lar.

Samtidigt är konkurrensen 
stenhård, enligt Håkan som 
ansvarar för försäljningen: 

– Det finns flera andra pro-
ducenter i Sverige och så har vi 
importen från tillverkare utan-
för Sverige.

Det har dock inte hindrat att 
fabriken i Anderstorp de två 
senaste åren fördubblat pro-
duktionen.

PÅ 80-TALET, NÄR Bosse och 
Håkan var ganska nya på Etac, 
fanns ett stort uppdämt behov 
av rullstolar för den som ville 
vara aktiv. 

– Vi var rätt i tidsandan. Våra 
egna liv blev så mycket bättre 
tack vare de nya rullstolarna. 
Idag kan man leva ett aktivt liv 
på många sätt – även via sociala 
medier på internet. När vi växte 
upp var det astråkigt, 30 minu-
ter Bolibompa, det var allt, slår 
Håkan fast.

Båda tillhör den mest aktiva 
procenten av rullstolsanvän-
darna.

– Idrotten har varit extremt 
viktig för oss, säger Bosse. Jag 

tränade före jobbet och skynda-
de hem för kvällspasset. 

Samtidigt var Etac huvud-
sponsor för rullstolsåkningen 
under 80- och 90-talen. 

VAD ÄR DÅ så bra med Etacs 
rullstolar? Håkan menar att det 
handlar om funktionen, bra 
kvalitet och rätta priset, att 
andra inte kan erbjuda samma 
kvalitet och individanpassning-
ar. Han lyfter fram rullstolarnas 
påkostade ryggar, en faktor som 
är viktig i många upphandlingar. 

– Inom Skandinavien viktas 
numera kvalitet högre än pris i 
upphandlingar, till skillnad för 
några år sedan. Nu har man lärt 
sig läxan. I andra länder är det 
fortfarande mycket av slit och 
släng, säger Håkan.

A tt förbättra 
modulariteten i 
produkterna är 
den viktigaste 
trenden idag. 
Nya tillbehör 

ska helst passa till alla gamla 
rullstolar. 

– Vi måste bli bättre på 
modultänket och även underlät-
ta för hjälpmedelscentralerna, 
tänka på hela kedjan, säger 
Bosse.

– Det är en utmaning att göra 
det enklare att göra inställning-
ar. Rullstolar blir allt mer 

komplicerade och samtidigt 
snabbare och lättare att indivi-
danpassa.

Samtidigt nästan exploderar 
behoven, när allt fler ska klara 
sig själva i det egna hemmet. 
Bättre formgivning kan göra det 
möjligt.

– Vi jobbar hårt med att 
bryta ned allt i moduler och 
jobba igenom varje del, säger 
Bosse och jämför rullstols-
chassin med bilindustrins 
bilplattformar.

– Cross, vår mest sålda 
modell, är som en Volvokombi. 
Man ser detaljer från 1996 i 
nytillverkade Cross. Även för 
den gick det trögt, när vi börja-
de sälja den på 90-talet. Men 
den finns kvar även om tio år. Â

Ett hundratal 
olika tester i 
olika ”burar”. 
I denna miljö 
får idéerna 
visa vad de 
går för. Och 
det är här 
som många 
problem får 
sin lösning.

Yvonne är en av de medarbetare som 
sätter ihop mångåriga storsäljaren 
Cross. Therese, fabrikschefen, ser till 
att alla kan jobba snabbt och flexibelt.

FN-DEKLARATIONEN OM MÄNSKLIGA 
RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED 

FUNKTIONSNEDSÄTTNING

 Funktionsrätts-
konventionen

– en orientering
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FN-DEKLARATIONEN OM MÄNSKLIGA 
RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED 

FUNKTIONSNEDSÄTTNING

MED HARALD STRAND

HARALD STRAND HAR FÖRFATTAT ORIENTERINGEN SOM PUBLICERAS HÄR I FÖRÄLDRAKRAFT OCH PÅ HEJAOLIKA.SE 

7
avsnitt

 Funktionsrätts-
konventionen

– en orientering

7
avsnitt
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AVSNITT 1:
DE AKTUELLA
FN-KONVENTIONERNA
Funktionsrättskonventionen är en unik lag som 
bygger på internationella överenskommelser 
om mänskliga rättigheter, beskrivna i några 
FN-konventioner. 

FN-konventionerna är, 
precis som LSS, lagar som 
styr möjligheterna och ger 

förutsättningar för att personer 
med funktionsnedsättningar ska 
få ett liv som alla andra. Här vill 
jag beskriva dessa konventioner 
och särskilt orientera om den 
konvention som heter ”Konven-
tion om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning”. Den 
används ofta av funktionshin-
derrörelsen, enskilt eller som 
ett komplement till LSS.

För de initierade benämns den 
med förkortningen CRPD, som 
står för dess engelska namn 
”Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities”. Men 
när vi använder CRPD är risken 
att det stora flertalet inte förstår 
vad vi pratar om. Så vi bör nog 
tala och skriva om ”FN:s kon-
vention om rättigheter för per-
soner med funktionsnedsätt-
ning”. Även om det kan kännas 
långt att skriva.

Det finns dock en enklare men 
fullt förståelig benämning som 
generaldirektören för MFD, 
Myndigheten för delaktighet, 
använde på sin blogg inför FN-
dagen den 24 oktober 2016. Då 
hade CRPD funnits i nära 10 år. 
Den var antagen av FN den 13 
december år 2006. Den ratifice-
rades av Sverige år 2008 och 
trädde ikraft år 2009.

Det generaldirektören före-
slog var ”Funktionsrättskonven-
tionen”. Inte alls dumt då Han-

dikappförbunden, HSO, i maj 
2017 bytte namn till ”Funktions-
rätt Sverige”.

 

GRUNDEN FÖR MÄNSK-
LIGA RÄTTIGHETER

Mänskliga rättigheter är en 
minimistandard för vilka rättig-
heter som gäller alla människor. 
De bygger på nedanstående 
grundläggande principer.

En stat som antagit konventio-
nen har också ansvar för att rät-
tigheterna förverkligas. Varje 
rättighet för en individ, är en 
skyldighet för staten.

Alla människor är lika  
i värde och rättigheter

Alla människors behov är lika 
viktiga och måste ligga till grund 
för hur ett samhälle utformas. 
Alla resurser måste användas på 
ett sådant sätt att varje individ 
får lika möjligheter att delta i 
samhället.

Rättigheterna  
gäller alla människor

Detta gäller oavsett ras, hud-
färg, kön, språk, religion, poli-
tisk eller annan uppfattning, 
nationellt eller socialt ursprung, 
sexuell läggning, funktionsned-
sättning, egendom, börd eller 
ställning i övrigt.

De mänskliga rättigheterna  
är universella

En kränkning av en rättighet 

är en kränkning oavsett var i 
världen den sker. Genomföran-
det av rättigheterna skiljer från 
land till land beroende på en rät-
tighets art och landets resurser.

De mänskliga rättigheterna  
är odelbara och inbördes 

beroende av varandra

Det kan till exempel vara svårt 
att tillgodogöra sig rätten till 
utbildning om man inte har mat 
för dagen. Utan utbildning kan 
det i sin tur vara svårare att del-
ta i den politiska processen.

Konventioner är  
juridiskt bindande

Konventioner är juridiskt bin-
dande dokument för stater som 
ratificerat dem, det vill säga 
undertecknat och åtagit sig att 
följa dem. Landets lagstiftning 
ska stämma med de krav som en 
konvention ställer. Detsamma 
gäller hur lagarna tillämpas. 
Annars begår landet konven-
tionsbrott.

AKTUELLA  
FN-KONVENTIONER:

FN:S KONVENTION 
OM MÄNSKLIGA  

RÄTTIGHETER 1948
(Urval av Artiklar)

Artikel 1

Alla människor är födda fria 
och lika i värde och rättigheter. 
De har utrustats med förnuft 
och samvete och bör handla 
gentemot varandra i en anda av 
gemenskap.

Artikel 2

Var och en är berättigad till 
alla de rättigheter och friheter 
som uttalas i denna förklaring 
utan åtskillnad av något slag, 
såsom på grund av ras, hudfärg, 

LÄS MER
om Funk-
tionsrätts-
konven-
tionen på 
HejaOlika 
.se/funk-
tionsratts-
konventio-
nen
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kön, språk, religion, politisk 
eller annan uppfattning, natio-
nellt eller socialt ursprung, 
egendom, börd eller ställning i 
övrigt. Ingen åtskillnad får hel-
ler göras på grund av den poli-
tiska, rättsliga eller internatio-
nella status som råder i det land 
eller det område som en person 
tillhör, vare sig detta land eller 
område är oberoende, står 
under förvaltarskap, är icke-
självstyrande eller är underkas-
tat någon annan begränsning av 
sin suveränitet.

Artikel 6

Var och en har rätt att överallt 
erkännas som en person i lagens 
mening.

Artikel 7

Alla är lika inför lagen och är 
berättigade till samma skydd av 
lagen utan diskriminering av 
något slag. 

Artikel 8

Var och en har rätt till verk-
sam hjälp från sitt lands natio-
nella domstolar mot handlingar 
som kränker hans eller hennes 
grundläggande rättigheter enligt 
lag eller författning.

Artikel 10

Var och en är på samma vill-
kor berättigad till en rättvis och 
o�entlig förhandling vid en obe-
roende och opartisk domstol vid 
prövningen av hans eller hennes 
rättigheter och skyldigheter

Artikel 22

Var och en har, i egenskap av 
samhällsmedlem, rätt till social 
trygghet, och är berättigad till 
att de ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter som krävs 
för hävdandet av hans eller hen-
nes människovärde.

Artikel 25

Var och en har rätt till en lev-
nadsstandard tillräcklig för den 
egna och familjens hälsa och 
välbefinnande, inklusive mat, 
kläder, bostad, hälsovård och 
nödvändiga sociala tjänster 
samt rätt till trygghet i händelse 
av arbetslöshet, sjukdom, invali-
ditet, makas eller makes död, 
ålderdom eller annan förlust av 
försörjning under omständighe-
ter utanför hans eller hennes 
kontroll.

FN:S KONVENTION OM 
BARNETS RÄTTIGHETER
(Urval av Artiklar)

Artikel 2

1. Konventionsstaterna skall 
respektera och tillförsäkra varje 
barn inom deras jurisdiktion de 
rättigheter som anges i denna 
konvention utan åtskillnad av 
något slag, oavsett barnets eller 
dess föräldrars eller vårdnads-
havares ras, hudfärg, kön, språk, 
religion, politiska eller annan 
åskådning, nationella, etniska 
eller sociala ursprung, egendom, 
handikapp, börd eller ställning i 
övrigt.

2. Konventionsstaterna skall 
vidta alla lämpliga åtgärder för 
att säkerställa att barnet skyd-
das mot alla former av diskrimi-
nering eller bestra�ning på 
grund av föräldrars, vårdnads-
havares eller familjemedlem-
mars ställning, verksamhet, 
uttryckta åsikter eller tro.

Artikel 3

1. Vid alla åtgärder som rör 
barn, vare sig de vidtas av 
o�entliga eller privata sociala 
välfärdsinstitutioner, domstolar, 
administrativa myndigheter 
eller lagstiftande organ, skall 
barnets bästa komma i främsta 
rummet.

2. Konventionsstaterna åtar 
sig att tillförsäkra barnet sådant 
skydd och sådan omvårdnad 
som behövs för dess välfärd, 
med hänsyn tagen till de rättig-

heter och skyldigheter som till-
kommer dess föräldrar, vård-
nadshavare eller andra personer 
som har lagligt ansvar för bar-
net.

3. Konventionsstaterna skall 
säkerställa att institutioner, 
tjänster och inrättningar som 
ansvarar för vård eller skydd av 
barn uppfyller av behöriga myn-
digheter fastställda normer, sär-
skilt vad gäller säkerhet, hälsa, 
personalens antal, och lämplig-
het samt behörig tillsyn.

Artikel 12

1. Konventionsstaterna skall 
tillförsäkra det barn som är i 
stånd att bilda egna åsikter rätt-
en att fritt uttrycka dessa i alla 
frågor som rör barnet, varvid 
barnets åsikter skall tillmätas 
betydelse i förhållande till bar-
nets ålder och mognad.

2. För detta ändamål skall 
barnet särskilt beredas möjlig-
het att höras, antingen direkt 
eller genom företrädare eller ett 
lämpligt organ och på ett sätt 
som är förenligt med den natio-
nella lagstiftningens procedur-
regler, i alla domstols- och 
administrativa förfaranden som 
rör barnet.

Artikel 23

1. Konventionsstaterna erkän-
ner att ett barn med fysiskt eller 
psykiskt handikapp bör åtnjuta 
ett fullvärdigt och anständigt liv 
under förhållanden som säker-
ställer värdighet, främjar själv-

ÅR 2006
Funktions-
rättskon-
ventionen 
– Conven-
tion on the 
Rights of 
Persons with 
Disabilities 
–  antogs av 
FN den 13 
dedember 
2006. I Sve-
rige trädde 
den i kraft år 
2009.

Att Föräldrakraft är en inne-
hållsrik tidning känner du sä-
kert till. Men som prenume-
rant på pappers tidningen får 
Du myc ket mer! Inte minst 
får du tillgång till ALLA pap-
persutgåvor som pdf, ända se-
dan starten för snart 12 år se-

dan. En kunskapsskälla som 
slår det mesta. Ladda ned och 
läs valfritt nummer när som 
helst!
1 års prenumeration kostar 
395 kronor, 2 år kostar 790 
kronor. Mejla din beställning 
till pren@faktapress.se

Prenumerera på

”Jättebra tidning. Den  
stärker och v ärmer när  
det är som tuffast.”
  – Förälder
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förtroende och möjliggör bar-
nets aktiva deltagande i 
samhället.

2. Konventionsstaterna erkän-
ner det handikappade barnets 
rätt till särskild omvårdnad och 
skall, inom ramen för tillgäng-
liga resurser, uppmuntra och 
säkerställa att det berättigade 
barnet och de som ansvarar för 
dess omvårdnad får ansökt 
bistånd som är lämpligt med 
hänsyn till barnets tillstånd och 
föräldrarnas förhållanden eller 
förhållandena hos andra som tar 
hand om barnet.

3. Med hänsyn till att ett han-
dikappat barn har särskilda 
behov skall det bistånd som 
lämnas enligt punkt 2 i denna 
artikel vara kostnadsfritt, då så 
är möjligt, med beaktande av 
föräldrarnas ekonomiska till-
gångar eller ekonomiska till-
gångarna hos andra som tar 
hand om barnet och skall syfta 
till att säkerställa att det handi-
kappade barnet har e�ektiv till-
gång till och erhåller undervis-
ning och utbildning, hälso- och 
sjukvård, habilitering, förbere-

delser för arbetslivet och möj-
ligheter till rekreation på ett sätt 
som bidrar till barnets största 
möjliga integrering i samhället 
och individuella utveckling, 
innefattande dess kulturella och 
andliga utveckling.

4. Konventionsstaterna skall i 
en anda av internationellt sam-
arbete främja utbyte av lämplig 
information på området för 
förebyggande hälsovård och 
medicinsk, psykologisk och 
funktionell behandling av handi-
kappade barn, innefattande 
spridning av och tillgång till 
information om habiliterings-
metoder, skol- och yrkesutbild-
ning, i syfte att göra det möjligt 
för konventionsstater att för-
bättra sina möjligheter och kun-
skaper och vidga sin erfarenhet 
på dessa områden.

Artikel 27

1. Konventionsstaterna erkän-
ner rätten för varje barn till den 
levnadsstandard som krävs för 
barnets fysiska, psykiska, and-
liga, moraliska och sociala 
utveckling.

FN:S KONVENTION OM 
RÄTTIGHETER FÖR  

PERSONER MED  
FUNKTIONSNEDSÄTTNING

I december 2006 antog FN en 
ny konvention om mänskliga 
rättigheter för människor med 
funktionsnedsättning. Konven-
tionen om rättigheter för perso-
ner med funktionsnedsättning 
antogs av Sveriges riksdag 13 
november 2008. Sverige ratifi-
cerade konventionen och till-
läggsprotokoll den 16 december 
2008. Konventionen trädde i 
kraft i mitten av januari 2009.

En stat som har antagit kon-
ventionen ansvarar för att rät-
tigheterna förverkligas på alla 
samhällsnivåer; nationellt, i 
regioner och landsting och i lan-
dets alla kommuner. Konventio-
nen kan användas som riktlinjer 
för vilka åtgärder som behövs 
för att människor med funk-
tionsnedsättning ska få sina 
mänskliga rättigheter uppfyllda.

* Identifierar och förtydligar 
att mänskliga rättigheter även 
omfattar människor med funk-
tionsnedsättning.

* Gör att var och en kan se vil-
ka rättigheter som finns.

* Lägger fast samhällets 
ansvar för att mänskliga rättig-
heter ska förverkligas för männ-
iskor med funktionsnedsättning.

* Ger handikapprörelsen rätt 
att vara delaktig i beslutsfattan-
de som rör människor med 
funktionsnedsättning och rätt 
att delta fullt ut i övervakningen 
av hur konventionen efterlevs.

Konventionen består av ett 
förord och 50 artiklar. Cirka 
hälften av artiklarna innehåller 
rättigheter. En stor del av artik-
larna är så kallade procedurreg-
ler. De beskriver praktiska frå-
gor, som hur och när 
konventionen träder i kraft, hur 
övervakningen av efterlevnaden 
av konventionen ska gå till osv. 
Här har vi valt att främst lyfta 
fram de artiklar som innehåller 
rättigheterna.

KONVENTIONEN BESTÅR AV:
ett förord,
artiklarna 1–4 som beskriver 

grundläggande principer,
artiklarna 5–30 som är rättig-

hetsartiklar och
artiklarna 31–50 som är pro-

cedurregler. De reglerar hur 
genomförande, uppföljning och 
övervakning av konventionen 
ska gå till. Â

LÄS MER
om Funk-
tionsrätts-
konven-
tionen på 
HejaO-
lika.se/
funktions-
rattskonven-
tionen

”Vi måste krypa 
under skinnet 
på allmänheten”

Elisabeth Wallenius

INTERVJU I NÄSTA NR – UTE 16/9!
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AVSNITT 2:
GRUNDLÄGGANDE 
PRINCIPER 
Om artiklarna 1–4

ARTIKEL 1 
SYFTE

I förordet och i artikel 1 slås 
fast att syftet med konventionen 
är att se till att människor med 
funktionsnedsättning får full 
och lika tillgång till sina mänsk-
liga rättigheter. Konventionen 
ger således inte några nya rät-
tigheter. Den tydliggör vad 
redan befintliga rättigheter 
innebär i förhållande till männ-
iskor med funktionsnedsättning.

Konventionens syfte är att 
främja, skydda och säkerställa 
det fulla och lika åtnjutandet av 
alla mänskliga rättigheter och 
alla grundläggande friheter för 
alla personer med funktionsned-
sättning samt att främja respek-
ten för deras lika värde.

Personer med funktionsned-
sättning innefattar bland annat 
personer med varaktiga fysiska, 
psykiska, intellektuella eller 
sensoriska funktionsnedsätt-
ningar, vilka i samspel med olika 
hinder kan motverka deras fulla 
och verkliga deltagande i sam-
hället på lika villkor som andra.

 ARTIKEL 2 
DEFINITIONER

För de syften som avses i den-
na konvention gäller följande 
definitioner:

Kommunikation innefattar 
bland annat språk, textning, 
punktskrift, taktil kommunika-
tion, storstil, tillgängliga multi-
medier, kompletterande och 
alternativa former, medel och 
format för kommunikation base-
rade på textstöd, uppläst text, 
lättläst språk och mänskligt tal, 
samt tillgänglig informations- 
och kommunikationsteknik.

Språk innefattar bland annat 
talade och tecknade språk och 
andra former av icke talade 
språk.

Diskriminering på grund av 
funktionsnedsättning betyder 
varje åtskillnad, undantag eller 
inskränkning på grund av funk-
tionsnedsättning som har till 
syfte eller verkan att inskränka 
eller omintetgöra erkännande, 
åtnjutande eller utövande på 
lika villkor som andra av alla 
mänskliga rättigheter och 
grundläggande friheter på det 
politiska, ekonomiska, sociala, 
kulturella och civila området 
eller på andra områden. Det 
omfattar alla former av diskri-
minering, inklusive underlåten-
het att göra skälig anpassning.

Skälig anpassning betyder 
nödvändiga och ändamålsenliga 
ändringar och anpassningar, 
som inte innebär en oproportio-

nerlig eller omotiverad börda 
när så behövs i ett enskilt fall 
för att säkerställa att personer 
med funktionsnedsättning på 
lika villkor som andra kan åtnju-
ta eller utöva alla mänskliga rät-
tigheter och grundläggande fri-
heter.

Universellt utformade betyder 
en sådan utformning av produk-
ter, miljöer, program och tjäns-
ter att de ska kunna användas av 
alla i största möjliga utsträck-
ning utan behov av anpassning 
eller specialutformning. ”Uni-
versellt utformade” ska inte ute-
sluta hjälpmedel för enskilda 
grupper av personer med funk-
tionsnedsättning där så behövs.

 
ARTIKEL 3

ALLMÄNNA PRINCIPER
Artikel 3 slår fast principerna 

för hur människor med funk-
tionsnedsättning ska kunna del-
ta fullt ut i samhället. För att 
detta ska bli verklighet, måste 
hänsyn tas till att människor är 
olika.

I artikeln beskrivs åtta grund-
läggande principer som måste 
beaktas om alla människor – 
oavsett funktionsförmåga – ska 
ha lika möjligheter att bli delak-
tiga i samhället. Några av princi-
perna förtydligas i en rättighets-
artikel.

PRINCIPERNA ÄR:
Â Respekt för människors 

lika värde och självständighet, 
deras oberoende och frihet att 
göra egna val.
Â Icke-diskriminering (för-

tydligas i artikel 5).
Â Full delaktighet i samhället.
Â Respekten för olikheter och 

Konventionen om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning består av ett  
förord och 50 artiklar. Här går Harald Strand 
igenom konventionens artiklar 1–4, som  
beskriver de grundläggande principerna. 

DISKRIMI-
NERING
= varje 
åtskillnad, 
undan-
tag eller 
inskränkning 
på grund av 
funktions-
nedsätt-
ning...

SKÄLIG 
ANPASS-
NING
betyder 
nödvändiga 
och ända-
målsenliga 
ändringar 
och anpass-
ningar, 
som inte 
innebär en 
oproportio-
nerlig eller 
omotiverad 
börda...
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accepterandet av att människor 
med funktionsnedsättning är en del 
av mänsklighetens mångfald och 
natur.
Â Lika möjligheter.
Â Tillgänglighet (förtydligas i 

artikel 9).
Â Jämställdhet mellan män och 

kvinnor (förtydligas i artikel 6).
Â Respekt för utvecklingen av 

förmågorna hos barn med funk-
tions- nedsättning och respekt för 
barnens rätt att bevara sin identitet 
(förtydligas i artikel 7).

Principerna ska tolkas in i varje 
rättighetsartikel.

ARTIKEL 4
ALLMÄNNA ÅTAGANDEN

Artikel 4 handlar om en stats 
viktiga och övergripande åtagan-
den. När en stat ratificerar en kon-
vention åtar staten sig att respek-
tera, skydda och att främja 
bestämmelserna i konventionen.

1.  Konventionsstaterna åtar sig 
att säkerställa och främja fullt för-
verkligande av alla mänskliga rät-
tigheter och grundläggande frihe-
ter för alla personer med funk-
tionsnedsättning utan diskrimine-
ring av något slag på grund av 
funktions-nedsättning.

I detta syfte åtar sig konven-
tionsstaterna följande:

a) att vidta alla ändamålsenliga 
lagstiftningsåtgärder, administra-
tiva och andra åtgärder för att 
uppfylla de rättigheter som er-
känns i denna konvention,

b) att vidta alla ändamålsenliga 
åtgärder, däribland lagstiftning, 
för att modifiera eller avskaffa gäl-
lande lagar, bestämmelser, sed-
vänjor och bruk som är diskrimi-
nerande mot personer med funk-
tionsnedsättning,

c) att ta hänsyn till skyddet och 
främjandet av de mänskliga rättig-
heterna för personer med funk-
tionsnedsättning i alla riktlinjer 
och program,

d) att avhålla sig från varje 
handling eller förfarande som är 
oförenligt med denna konvention 
och att säkerställa att myndigheter 
och offentliga institutioner hand-
lar i enlighet med konventionen,

e) att vidta alla ändamålsenliga 
åtgärder för att avskaffa diskrimi-
nering på grund av funktionsned-
sättning från alla personers, orga-
nisationers och enskilda företags 
sida,

f) att genomföra eller främja 
forskning och utveckling av uni-
versellt utformade produkter, 

tjänster, utrustning och anlägg-
ningar enligt definitionerna i 
artikel 2 i denna konvention, 
som skulle fordra minsta möjli-
ga anpassning och lägsta kost-
nad för att tillmötesgå de sär-
skilda behoven hos en person 
med funktionsnedsättning, att 
främja tillgängligheten till och 
användningen av dem samt att 
främja universell utformning 
vid utveckling av normer och 
riktlinjer,

g) att genomföra eller främja 
forskning och utveckling av och 
främja tillgång till och använd-
ning av ny teknik, innefattande 
informations- och kommunika-
tionsteknik, samt hjälpmedel 
som är lämpliga för personer 
med funktionsnedsättning, med 
prioritering av teknik till över-
komligt pris,

h) att lämna tillgänglig infor-
mation till personer med funk-
tionsnedsättning om hjälpme-
del, innefattande ny teknik och 
andra former av stöd, service 
och tjänster,

i) att främja utbildning om de 
rättigheter som erkänns i denna 
konvention för specialister och 
personal som arbetar med per-
soner med funktionsnedsätt-
ning, så att de bättre ska kunna 
ge det stöd och den service som 
dessa rättigheter garanterar.

2. MED AVSEENDE på ekonomiska, 
sociala och kulturella rättighe-
ter åtar sig varje konventions-
stat att vidta åtgärder och till 
fullo utnyttja sina tillgängliga 
resurser för att trygga att rättig-
heterna gradvis förverkligas i 
sin helhet, utan att det ska in-
kräkta på de åtaganden i denna 
konvention som är omedelbart 
tillämpliga enligt internationell 
rätt.

3. I UTFORMNING och genomför-
ande av lagstiftning och riktlin-
jer för att genomföra denna 
konvention och i andra besluts-
fattande processer angående 
frågor som berör personer med 
funktionsnedsättning, ska kon-
ventionsstaterna nära samråda 

med och aktivt involvera perso-
ner med funktionsnedsättning, 
däribland barn med funktions-
nedsättning, genom de organisa-
tioner som företräder dem.

4. INGENTING I denna konvention 
ska inkräkta på bestämmelser 
som bättre främjar förverkligan-
det av rättigheter som tillkom-
mer personer med funktions-
nedsättning och som kan ingå i 
en konventionsstats lagstiftning 
eller i internationell rätt som 
den staten är bunden av. Det ska 
inte förekomma någon inskränk-
ning i eller något upphävande av 
någon av de mänskliga rättighe-
ter eller grundläggande friheter 
som erkänns eller gäller i någon 
konventionsstat enligt lag, för-
drag, bestämmelse eller sed-
vänja under förevändning att 
denna konvention inte erkänner 
sådana rättigheter eller friheter 
eller att den erkänner dem i 
mindre utsträckning.

5. BESTÄMMELSERNA I denna kon-
vention ska omfatta alla delar av 
federala stater utan inskränk-
ning eller undantag.

ARTIKLARNA 1 TILL 4 är hörnste-
narna i konventionen.

Det framgår att alla berörda 
parter ska vara med i hela pro-
cessen då åtgärder planeras, 
genomförs, övervakas och utvär-
deras. Den internationella han-
dikapprörelsen har skapat en 
devis som kort sammanfattar 
vikten av samarbete mellan han-
dikapprörelsen och samhället: 
”Nothing about us without us”, 
”ingenting om oss utan oss”.

Konventionen slår fast att 
människor med funktionsned-
sättning har rätt att påverka 
utvecklingen i frågor som berör 
dem på alla samhällsnivåer.

VAD SKILJER
FN-KONVENTIONEN

OCH LSS?
Â Konventionen omfattar 

betydligt fler personer med 
funktionsnedsättningar än LSS.
Â Konventionen är tydligare 

Sverige rekommenderas att utforma  
åtgärder för att förmå kommunerna att 
följa upp konventionens genomförande
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om kommunikation och språk, 
en del av tillgänglighet.
Â Tillgänglighet i konventio-

nen avser alla områden och 
beskrivs mer omfattande än i 
LSS.
Â Konventionen beskriver 

diskriminering tydligare LSS.

HUR FUNGERAR DET  
I SVERIGE?

Åtagandet i konventionen är 
mer omfattande än den i verklig-
heten utövas av svenska myn-
digheter (se kritik från FNs 
övervakningskommitté).

Konventionen är inte svensk 
lag och frivillig att implemen-
tera på kommunal nivå. Det 
finns alltför få indikatorer för 
att se hur väl Sverige följer kon-
ventionen (se kritik från FNs 
övervakningskommitté).

Kunskapen om konventionen 
brister både bland myndigheter 
och allmänhet (precis som med 
LSS).

I FN:s övervakningskommittés 
första rapport 2014 pekade man 
ut vissa specifika problemområ-
den avseende artiklarna 1-4:

* Kommittén uttrycker oro 
över att konventionen inte har 
införlivats i svensk lagstiftning 
och att tolkningen av den där-
med överlåts till myndigheter 
och domstolar. Konventionens 
artiklar kan alltså inte tjäna 
som vägledning för domstolens 
avgöranden eftersom de inte ut-
tryckligen skrivits om till text i 
nationell lagstiftning. Det finns 
en allvarlig skillnad mellan kon-
ventionsstatens politik och 
kommunernas politik när det 
gäller att genomföra konventio-
nen.

Kommittén yrkar på att kon-
ventionsstaten ska säkerställa 
att konventionen inkorporeras 
på riktigt sätt till svensk rätt så 
att den kan bli tillämplig som 
svensk lag.

* Kommittén uttrycker oro 
över att systemet med indikato-
rer för uppföljning av konven-
tionen som konventionsstaten 
inrättat endast är baserat på 
områden som strikt relaterar 
till funktionshinderspolitiken 
och inte omfattar hela bredden 
av konventionens alla rättig-
hetsområden samt att det sak-
nas indikatorer. Det är också 
oroväckande att detta rapporte-
ringssystem bygger på frivillig-
het på kommunal nivå, trots att 
konventionsstaten inte gjort nå-

got sådant förbehåll när kon-
ventionen ratificerades.

Kommittén rekommenderar 
att konventionsstaten ser över 
systemet med indikatorer för 
att säkerställa att det omfattar 
konventionens alla områden 
och utformar åtgärder för att 
förmå kommunerna att följa 
upp dess genomförande.

HUR ÖVERENSSTÄMMER 
KONVENTIONEN MED LSS?

Förutom vad som nämns ovan 
i ”Vad skiljer FN-konventionen 
och LSS?” kan följande noteras i 
jämförelse med LSS:
Â Principerna i artikel 3 i kon-

ventionen är mer övergripande.
Â Principerna i LSS är mer 

tydliga och personliga (individ-
nivå).
Â Konventionen är i teorin 

juridiskt bindande, men ej 
svensk lag.
Â LSS är en svensk rättighets-

lag, men även som för konven-
tionen är följsamheten bristfäl-
lig, inte minst i domstol.
Â Syftena är likartade, att se 

till att alla personer med funk-
tionsnedsättning får full och lika 
tillgång till sina mänskliga rät-
tigheter. I LSS uttrycks detta i 
övergripande målet ”ett liv som 
alla andra”.
Â LSS omfattar en utvald 

mindre grupp, medan konven-
tionen omfattar alla med någon 
funktionsnedsättning av fysisk, 
psykisk, intellektuell eller sen-
sorisk art.

Även övrigt i artiklarna 2-4 
överensstämmer i stort med 
LSS.

I DE UPPRÄKNADE principerna i 
artikel 3 sticker en ut som delvis 
avvikande: Lika möjligheter.

Där står som förklaring; Rätt-
en till samhällsservice måste 
bland annat ges utifrån princi-
pen ”Lika möjligheter”. Om till 
exempel en kommun skulle ge 
alla rullstolsburna samma insats 
utan att ta hänsyn till olikheter i 
levnadssituationer, så blir det 
fel i förhållande till principen 
”lika möjligheter” i artikel 3. 
Olika personer har olika lev-
nadssituationer och behov. 
Samma insatser till alla ger där-
med inte ”Lika möjligheter” 
(jämför gärna med att kommu-
ner ibland hänvisar till ”likstäl-
lighetsprincipen” i kommunal-
lagen för att inte ge personer i 
LSS nödvändiga insatser).

Det är kanske en tydligare 
skrivning än i LSS-propositio-
nens ”vissa behöver mer för att 
få lika”.

I samma artikel 4 står om sta-
tens åtagande:

Staten måste vidta alla lämp-
liga lagstiftnings-, administra-
tiva-, budgetära- och andra 
åtgärder för att förverkliga rät-
tigheterna i konventionen. 
Åtgärderna syftar till att:
Â avska�a gällande lagar, 

bestämmelser, sedvänjor och 
bruk som är diskriminerande 
mot personer med funktions-
nedsättning,
Â säkerställa att myndigheter 

och o�entliga institutioner 
handlar i enlighet med konven-
tionen,
Â varje policy eller program 

tar hänsyn till rättigheterna för 
människor med funktionsned-
sättning,
Â satsa på utbildning av män-

niskor som arbetar inom kon-
ventionens områden,
Â främja forskning och 

utveckling av tillgängliga pro-
dukter, tjänster, utrustning och 
anläggningar som kan tillmötes-
gå de behov personer med funk-
tionsnedsättning har.

Kanske något som borde vara 
med i LSS ”Särskilda uppgifter 
för kommunen”, paragraf 14 och 
15 i LSS?

Till kommunens uppgifter hör 
att samverka med organisatio-
ner som företräder människor 
med omfattande funktionshin-
der, paragraf 15.7 i LSS.

Motsvarande i konventionen 
står i artikel 4, punkt 3;

”I utformning och genomför-
ande av lagstiftning och riktlin-
jer för att genomföra denna 
konvention och i andra besluts-
fattande processer angående 
frågor som berör personer med 
funktionsnedsättning ska kon-
ventionsstaterna nära samråda 
med och aktivt involvera perso-
ner med funktionsnedsättning, 
däribland barn med funktions-
nedsättning, genom de organi-
sationer som företräder dem.”

Samma princip men tydligare 
i konventionen! Problemen är 
trots detta likartade. Att få 
igång samverkan är svårt. Mot-
ståndet från ansvariga i verk-
samheterna att släppa in ”utom-
stående” i beslutsprocessen är 
stor, trots lagar. Â

FN GER 
SVERIGE 
KRITIK
för att kon-
ventionen 
inte införli-
vats i svensk 
lag och att 
tolkningen 
överlåts till 
till myndig-
heter och 
domstolar.
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AVSNITT 3:
ÖVERGRIPANDE 
OM RÄTTIGHETERNA
Om artiklarna 5–11

Artiklarna 5-11 tar upp 
övergripande frågor som är 
viktiga för förverkligandet 
av alla rättigheter. 

ARTIKEL 5
JÄMLIKHET OCH

ICKE-DISKRIMINERING
Konventionsstaterna skall 

erkänna att alla människor är 
lika inför och enligt lagen. Att 
alla utan något undantag är 
berättigade till lika skydd och 
lika förmåner enligt lagen.

Konventionsstaterna skall för-
bjuda all diskriminering på 
grund av funktionsnedsättning. 
Man skall garantera personer 
med funktionsnedsättning lika 
rättsligt skydd mot diskrimine-
ring. Det skall vara ett e�ektivt 
skydd. För att främja jämlikhet 
och avska�a diskriminering 
skall konventionsstaterna vidta 
alla åtgärder som krävs för att 
säkerställa att skälig anpassning 
tillhandahålls.

Positiv särbehandling som är 
nödvändig för att påskynda eller 
uppnå faktisk jämlikhet för per-
soner med funktionsnedsättning 
skall inte betraktas som diskri-
minering.

ARTIKEL 6
KVINNOR MED

FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Konventionsstaterna erkän-

ner att kvinnor och flickor med 
funktionsnedsättning är utsatta 
för flerfaldig diskriminering och 
skall därför vidta alla åtgärder 
som krävs för att säkerställa att 
de får tillgång till alla mänskliga 

rättigheter och de grundläggan-
de friheterna.

Konventionsstaterna ska vidta 
alla åtgärder som krävs för att 
säkerställa att kvinnor fullt ut 
kan utvecklas, gör framsteg och 
stärka den egna förmågan i syfte 
att garantera att de kan åtnjuta 
de mänskliga rättigheter och 
grundläggande friheter som 
anges i denna konvention.

ARTIKEL 7
BARN MED

FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Konventionsstaterna ska vidta 

alla de åtgärder som krävs för 
att säkerställa att barn med 
funktionsnedsättning till fullo 
åtnjuter alla mänskliga rättighe-
ter och grundläggande friheter 
på lika villkor som andra barn.

I alla åtgärder som rör barn 
med funktionsnedsättning skall 
barnets bästa komma i främsta 
rummet.

Konventionsstaterna skall 
säkerställa att barn med funk-
tionsnedsättning har rätt att 
fritt uttrycka sina åsikter i alla 
frågor som rör dem, varvid 
deras åsikter ska tillmätas bety-
delse i förhållande till deras 
ålder och mognad på lika villkor 
som för andra barn. För att 
ut öva denna rättighet skall 
erbjudas ett stöd anpassat till 
funktionsnedsättning och ålder. 

ARTIKEL 8
MEDVETANDEGÖRANDE 

OM SITUATIONEN
FÖR PERSONER MED

FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Konventionsstaterna åtar sig 

att vidta omedelbara, e�ektiva 
och ändamålsenliga åtgärder

för att höja medvetandet i hela 

samhället, däribland på familje-
nivå, om personer med funk-
tionsnedsättning och för att 
främja respekten för deras rät-
tigheter och värdighet

Vidare skall Konventionssta-
terna bekämpa stereotypa upp-
fattningar, fördomar och skad-
liga sedvänjor med avseende på 
personer med funktionsnedsätt-
ning, däribland sådana som 
grundas på kön och ålder, inom 
alla livets områden.

Åtgärder i detta syfte innefat-
tar följande:

a) att initiera och genomföra 
verkningsfulla kampanjer för att 
höja allmänhetens medvetande 
och positiva inställning till rät-
tigheterna för personer med 
funktionsnedsättning, samt 
främja erkännande av färdighe-
ter, meriter och förmågor hos 
personer med funktionsnedsätt-
ning samt av deras bidrag på 
arbetsplatserna och på arbets-
marknaden.

b) att på alla nivåer i undervis-
ningssystemet uppmuntra en 
inställning präglad av respekt 
för rättigheterna för personer 
med funktionsnedsättning.

c) att uppmuntra alla massme-
dier att framställa personer med 
funktionsnedsättning på ett sätt 
som är förenligt med denna kon-
ventions syfte.

d) att främja utbildningspro-
gram som ökar medvetenheten 
om personer med funktionsned-
sättning och rättigheterna för 
personer med funktionsnedsätt-
ning.

 
ARTIKEL 9

TILLGÄNGLIGHET
För att göra det möjligt för 

personer med funktionsnedsätt-

DÅLIG 
KOLL.
”Det finns 
alltför få 
indikatorer 
på hur väl 
Sverige föl-
jer konven-
tionen. Kun-
skapen om 
konventio-
nen brister 
både bland 
myndigheter 
bland all-
mänheten, 
precis som 
med LSS.”
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AVSNITT 3:
ÖVERGRIPANDE 
OM RÄTTIGHETERNA
Om artiklarna 5–11

ning att leva oberoende och att 
fullt ut kunna delta på alla livets 
områden, skall konventionssta-
terna vidta åtgärder för att 
säkerställa att personer med 
funktionsnedsättning får till-
gång på lika villkor som andra 
till den fysiska miljön, till trans-
porter, till information och kom-
munikation, innefattande även 
IT-system, samt till andra 
anläggningar och tjänster som 
är tillgängliga för eller erbjuds 
allmänheten både i städerna och 
på landsbygden.

Dessa åtgärder, som ska inne-
fatta identifiering och undanrö-
jande av hinder och barriärer 
mot tillgänglighet, ska bland 
annat gälla

a) byggnader, vägar, trans-
portmedel och andra inom- och 
utomhusanläggningar, däri-
bland skolor, bostäder, vårdin-
rättningar och arbetsplatser, 
samt

b) information, kommunika-
tion och annan service, däri-
bland elektronisk service och 
service i nödsituationer.

KONVENTIONSSTATERNA SKA 
ÄVEN vidta ändamålsenliga åt-
gärder för att:

a) utveckla, utfärda och över-
vaka tillämpning av minimi-
normer och riktlinjer för till-
gänglighet till anläggningar och 
service som är öppna för eller 
erbjuds allmänheten,

b) säkerställa att enskilda en-
heter som erbjuder anläggning-
ar och service dit allmänheten 
äger tillträde beaktar alla as-
pekter av tillgänglighet för per-
soner med funktionsnedsätt-
ning,

c) erbjuda intressenter ut-

bildning i frågor som gäller till-
gänglighet för personer med 
funktionsnedsättning,

d) utrusta byggnader och an-
dra anläggningar dit allmänhe-
ten äger tillträde med anvis-
ningar i punktskrift och i lätt-
läst och lättbegriplig form,

e) erbjuda former av assis-
tans och annan personlig servi-
ce, däribland ledsagare, lektö-
rer och yrkesverksamma teck-
enspråkstolkar, för att under-
lätta tillgänglighet till 
byggnader och andra anlägg-
ningar som är öppna för all-
mänheten,

f) främja andra ändamålsen-
liga former av hjälp och stöd till 
personer med funktionsned-
sättning för att säkerställa de-
ras tillgång till information,

g) främja tillgång för perso-
ner med funktionsnedsättning 
till ny informations- och kom-
munikationsteknik och nya sys-
tem, däribland Internet, samt

h) främja utformning, ut-
veckling, tillverkning och distri-
bution av tillgänglig informa-
tions- och kommunikationstek-
nologi på ett tidigt stadium så 
att de blir tillgängliga till lägsta 
möjliga kostnad.

ARTIKEL 10
RÄTTEN TILL LIV

Varje människa har rätt till 
livet och varje land skall säker-
ställa att människor med funk-
tionsnedsättning får denna rätt 
på samma villkor som andra.

ARTIKEL 11
RISKSITUATIONER OCH

HUMANITÄRA NÖDLÄGEN
Konventionsstaterna ska, i 

enlighet med sina åtaganden 

enligt internationell rätt, inne-
fattande den internationella 
humanitära rätten och de 
mänskliga rättigheterna, vidta 
alla åtgärder som är nödvändiga 
för att säkerställa skydd och 
säkerhet för personer med funk-
tionsnedsättning som är i risksi-
tuationer, däribland väpnad 
konflikt, humanitära nödlägen 
och naturkatastrofer, men även 
det vardagsnära som till exem-
pel brandlarm.

HUR FUNGERAR DET
I SVERIGE?

Åtagandet i konventionen är 
mer omfattande än den utövas i 
verkligheten av myndigheter.

Konventionen är inte svensk 
lag och frivillig att implemen-
tera på kommunal nivå. Det 
finns alltför få indikatorer på 
hur väl Sverige följer konventio-
nen. Kunskapen om konventio-
nen brister både bland myndig-
heter bland allmänheten, precis 
som med LSS.

I FN:s övervakningskommittés 
första rapport 2014 pekade man 
ut specifika problem avseende 
artiklarna 5-11:

Artikel 5 - Jämlikhet och  
icke-diskriminering

Kommittén uttrycker oro över 
att det nya lagförslaget, som 
klassificerar bristande tillgäng-
lighet som en form av diskrimi-
nering, undantar företag som 
har färre än 10 anställda.

Kommittén uttrycker oro över 
att principen underlåtenhet att 
göra skälig anpassning inte har 
en allmän tillämpning i den 
svenska statens rättsliga ram-
verk och att myndigheter på oli-
ka nivåer i förvaltningen inte är 

Harald Strand 
är författare 
till dessa texter 
om funktions-
rättskonven-
tionen. Han 
har även skrivit 
LSS-skolan. 
Harald är själv 
förälder till 
en son med 
funktionsned-
sättning och 
ordförande i 
Stockholms 
läns FUB. 
Han driver 
även bloggen 
reclaimlss.org
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bundna av denna lagstadgade 
skyldighet.

Kommittén yrkar på att kon-
ventionsstaten ser över lagför-
slaget så att det överensstäm-
mer till fullo med bestäm  mel  - 
serna i artikel 5 i konventionen. 
Kommittén yrkar också på att 
konventionsstaten vidtar alla 
lämpliga åtgärder för att säker-
ställa att skälig anpassning före-
skrivs i hela samhället, såväl i 
o�entliga som yrkesmässiga 
sammanhang, utan undantag 
och i överensstämmelse med 
principen om lika möjligheter 
för alla. Kommittén yrkar vidare 
på att konventionsstaten antar 
en juridisk definition av skälig 
anpassning och införlivar den i 
alla relevanta författningar så 
att den kan tillämpas i alla delar 
av förvaltningen, inklusive den 
rättsliga och den administrativa.

Kommittén uttrycker oro över 
de system som hanterar flerfal-
dig diskriminering, till exempel 
funktionsnedsättning kombine-
rat med kön eller etnicitet och 
anser att de behöver utvecklas 
mer.

Kommittén rekommenderar 
att konventionsstaten undersö-
ker om den struktur som för 
närvarande används för att han-
tera situationer av flerfaldig dis-
kriminering är lämplig.

Artikel 6 - Kvinnor med  
funktionsnedsättning

Kommittén uttrycker oro över 
att det finns begränsad kunskap 
om att kvinnor med funktions-
nedsättning diskrimineras på 
grund av sitt kön, och i vilken 
utsträckning kvinnor och flickor 
med funktionsnedsättning dis-
krimineras jämfört med män 
och pojkar. Det är också bekym-
mersamt att studier, politik och 
handlingsplaner som rör perso-
ner med funktionsnedsättning 
saknar ett genusperspektiv.

Kommittén rekommenderar 
att konventionsstaten säkerstäl-
ler att ett genus- och funktions-
hindersperspektiv genomsyrar 
lagstiftning, politik, undersök-
ningar och planer samt aktivite-
ter för tillämpning, utvärdering 
och övervakning samt tjänster. 
Vidare rekommenderas att kon-
ventionsstaten vidtar e�ektiva 
och särskilda åtgärder för att 
förhindra flerfaldiga former av 
diskriminering av kvinnor och 
flickor med funktionsnedsätt-
ning.

Artikel 7 - Barn med  
funktionsnedsättning

Kommittén uttrycker oro 
över rapporter som pekar på att 
barn med funktionsnedsättning 
utsätts för mer våld än andra 
barn, och att det finns en bris-
tande medvetenhet hos perso-
ner som arbetar med barn.

Kommittén rekommenderar 
konventionsstaten att utveckla 
forskning och insamling av upp-
gifter och statistik om våld mot 
barn med funktionsnedsättning. 
Konventionsstaten rekommen-
deras vidare att förstärka sina 
strategier och initiativ för upp-
lysning och utbildning av föräld-
rar och personal som arbetar 
med barn samt att öka medve-
tenheten hos allmänheten.

Kommittén uttrycker oro över 
rapporter som påvisar hög före-
komst av psykisk ohälsa, psyko-
sociala problem och sjukdomar 
bland ungdomar, att elevhälsan 
har för lite resurser, samt att det 
tar lång tid att få tillgång till 
skolans psykologer och att få 
psykosocialt stöd.

Kommittén rekommenderar 
att konventionsstaten avsätter 
mer resurser till elevhälsan för 
att säkerställa att barn har till-
gång till och får lämpligt stöd 
vid psykosocial och psykisk 
ohälsa samt lämplig psykiatrisk 
vård inom rimlig tid.

Kommittén uttrycker oro över 
att barn med funktionsnedsätt-
ning inte är regelmässigt är del-
aktiga i beslut som rör deras liv 
och att de saknar möjligheter att 
uttrycka sina åsikter i frågor 
som rör dem.

Kommittén rekommenderar 
att konventionsstaten säkerstäl-
ler skyddsåtgärder och vidtar 
ytterligare åtgärder för att barn 
med funktionsnedsättning ska 
ha rätt att komma till tals i alla 
frågor som rör dem.

VÅRA EGNA TILLÄGG:
Allt fler barn med stora funk-

tionsnedsättningar förlorar sin 
personliga assistans. Detta rim-
mar illa med att barnets bästa 
ska beaktas. Att hänvisa till 
”föräldraansvaret” är knappast 
förenligt med konventions-
texten. Enligt LSS ska också 
barnets bästa komma i första 
hand vilket framgår av LSS § 6a.

Andra problem är bland annat 
att stödet i skolan till barn med 
olika funktionsnedsättningar 

minskar. Media har rapporterat 
att barn med olika neuropsykia-
triska diagnoser är hårt drab-
bade.

Artikel 8 - Medvetandegörande 
om situationen för personer 
med funktionsnedsättning

Kommittén uttrycker oro 
över allmänhetens bristande 
kunskaper om olika funktions-
nedsättningar, relevanta fakto-
rer och behov av skälig anpass-
ning som avser funktionsned-
sättningar, i synnerhet inom ut-
bildningssystemet och hos 
beslutsfattare.

Kommittén uppmanar kon-
ventionsstaten att utarbeta en 
strategi för att öka allmänhetens 
kunskap om olika funktionsned-
sättningar och att förstärka 
såväl en positiv som en informa-
tiv bild av män och kvinnor med 
funktionsnedsättning som vär-
diga, oberoende och kapabla 
individer som har alla de 
mänskliga rättigheter som 
erkänns i konventionen i syfte 
att undanröja sociala och kultu-
rella hinder som diskriminerar i 
det o�entliga livet. Kommittén 
rekommenderar vidare att sär-
skilda program inrättas, i sam-
råd med organisationer för per-
soner med funktionsnedsätt - 
ning, för att öka medvetenheten 
hos anställda i o�entlig sektor.

Kommittén uttrycker oro över 
bristen på främjande av innehål-
let i konventionen till o�entlig-
anställda och privata aktörer. 
Framför allt gäller detta de nya 
begrepp som har införlivats i 
systemet för mänskliga rättighe-
ter som skälig anpassning och 
diskriminering på grund av 
funktionsnedsättning.

Kommittén rekommenderar 
konventionsstaten att genom-
föra återkommande, regelbund-
na och kontinuerliga nationella 
kampanjer och andra utbild-
ningsinsatser som riktar sig till 
o�entliganställda och privata 
aktörer för att göra det möjligt 
för dem att sätta sig in i det all-
männa och specifika i konven-
tionens innehåll, som nyligen 
införlivats i regelverket för 
mänskliga rättigheter.

VÅRA EGNA TILLÄGG
Funkofobi, det vill säga nedlå-

tande attityder mot personer 
med funktionsnedsättningar, 
ökar i Sverige. Regeringen 
underlåter att uppmärksamma 

VÅLD 
MOT 
BARN
Rapporter 
pekar på att 
barn med 
funktions-
nedsättning 
utsätts för 
mer våld än 
andra barn, 
och att det 
finns en bris-
tande med-
vetenhet hos 
personer 
som arbetar 
med barn.
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såväl ökad funkofobi som andra 
allvarliga problem som det dåli-
ga hälsotillståndet, den höga 
arbetslösheten, den dåliga eko-
nomin och att personer med 
funktionsnedsättningar är 
underrepresenterade vad gäller 
deltagande i sociala och kultu-
rella aktiviteter. Enligt en rap-
port från MFD, Myndigheten för 
delaktighet, är psykisk och 
fysisk ohälsa tio gånger vanli-
gare än hos genomsnittet för 
befolkningen. Konkreta åtgärder 
för att motverka allt detta har 
hittills varit en bristvara.

Artikel 9 - Tillgänglighet

Kommittén uttrycker oro över 
att regler som gäller tillgänglig-
het i byggnader inte följs, och 
noterar att o�entlig upphand-
ling inte används för att till fullo 
främja tillgänglighet.

Kommittén rekommenderar 
att konventionsstaten säkerstäl-
ler att kommuner och lokala 
myndigheter uppmärksammar 
principen om tillgänglighet i syf-
te att anpassa relevanta lokala 
och regionala regelverk, t.ex. 
byggregler och lokala byggnads-
ordningar i enlighet med arti-
keln.

Kommittén rekommenderar 
vidare att kommunerna och de 
lokala myndigheterna har nöd-
vändiga medel och vägledning 
för att följa upp, utvärdera och 
säkra full tillgänglighet till bygg-
nader samt att behoven av skälig 
anpassning för personer med 
funktionsnedsättning på lämp-
ligt sätt integreras i den kommu-
nala planeringen. Kommittén 
rekommenderar konventions-
staten vidare att krav på till-
gänglighet inkluderas systema-
tiskt i alla avtal om o�entliga 
upphandlingar.

Kommittén uttrycker oro över 
att o�entligt material som publi-
ceras av stat, regioner, landsting 
och kommuner sällan publiceras 
i tillgängligt format, inklusive 
nya lagar och andra författning-
ar.

Kommittén uppmanar kon-
ventionsstaten att komplettera 
regelverket om den o�entliga 
sektorns ansvar att tillhanda-
hålla sin information och kom-
munikation i tillgängliga format.

VÅRA EGNA TILLÄGG
Som påtalas i konventionstex-

ten är myndigheter dåliga på att 
göra all information tillgängligt 

för alla. Ett exempel är att syn-
skadade påpekar att vanliga 
skärmläsare inte kan läsa av 
PDF-filer.

Otillgänglighet är sedan 2015 
juridiskt en form av diskrimine-
ring. Det finns emellertid stora 
undantag. Senare i år kommer 
ny lagstiftning träda i kraft som 
ska underlätta bygga byggandet 
av tillfälliga bostäder. Mycket 
tyder på att kraven på tillgäng-
lighet kommer att vara lågt pri-
oriterat.

Artikel 10 - Rätten till liv

Kommittén är djupt oroad 
över det höga och ökande anta-
let självmord bland personer 
med funktionsnedsättning, 
inklusive pojkar och flickor i 
konventionsstaten. 

Kommittén yrkar på att kon-
ventionsstaten vidtar alla nöd-
vändiga åtgärder för att förhin-
dra, identifiera och hantera 
risksituationer för självmord 
hos personer med funktionsned-
sättning, inklusive pojkar och 
flickor.

Artikel 11 - Risksituationer och 
humanitära nödlägen

Kommittén uttrycker oro över 
bristen på information om kon-
ventionsstatens insatser för att 
minska risker och dess bered-
skap för att ge personer med 
funktionsnedsättning det stöd 
som behövs i händelse av kata-
strof.

Kommittén rekommenderar 
att konventionsstaten åtar sig 
att säkerställa att åtgärder för 
förebyggande av risker vid kata-
strofer är fullt tillgängliga och 
inkluderande för personer med 
funktionsnedsättning, och att 
vidta åtgärder för att säkerställa 
sin beredskap för att ge perso-
ner med funktionsnedsättning 
det stöd som krävs i händelse av 
en katastrof.

HUR ÖVERENSSTÄMMER 
KONVENTION MED LSS?
Jämlikhet är tydligt beskrivna 

både i FN-konventionen och i 
LSS. Möjligen är förbud mot dis-
kriminering tydligare uttryckt i 
FN-konventionen.

Någon motsvarande paragraf 
som artikel 6 i FN-konventio-
nen, om kvinnor med funktions-
nedsättning, finns inte i LSS. 
I��LSS anges bara att personer 
med funktionsnedsättning har 
lika värde som de utan funk-

tionsnedsättning oavsett kön.
Barnperspektivet är tillfört i 

LSS och överensstämmer med 
FN-konventionen. Barnkonven-
tionen är på väg att bli lag i Sve-
rige.

Att öka medvetenheten om 
frågor som rör funktionsned-
sättningar är ett krav i både LSS 
och i FN-konventionen, men är 
tydligare uttryckt i FN-konven-
tionen. Listan på åtgärder före-
skrivna i konventionen borde 
kanske tillföras i stycket ”sär-
skilda uppgifter för kommunen”, 
14 och 15 paragraferna i LSS. 
Att det sedan inte fungerar, vare 
sig i FN-konventionen eller i 
LSS, är något myndigheterna 
måste jobba med.

Myndigheten för delaktighet 
har ett tydligt regeringsuppdrag 
att informera om konventionen 
och att bristande tillgänglighet 
är en form av diskriminering.

Vi kan konstatera att perso-
ner med funktionsnedsättning-
ar är dåligt representerade i 
media och i viktiga samhälls-
funktioner. Varför finns ingen 
diskussion om orsaken till det-
ta? Det är ett stort problem då 
egen erfarenhet i princip är 
nödvändig för att förstå vad oli-
ka funktionshinder innebär för 
svårigheter, och att vissa ham-
nar utanför, inte minst ekono-
miskt.

När det gäller artikel 9 om till-
gänglighet är kraven på tillgäng-
lighet betydligt skarpare skrivna 
i FN-konventionen. Att det inte 
har samma framträdande vikt i 
LSS beror nog på att de speci-
fika insatserna är viktigast i 
LSS, för att LSS-gruppen ska få 
ett liv som andra. Det är ändå en 
brist – när det gäller uppfyllan-
det av målen i LSS har vi note-
rat bland annat fysiska hinder, 
kommunikationshinder och inte 
minst hinder att få tillgång till 
vårdinrättningar. Artikel 9 dis-
kuteras mycket och förhopp-
ningsvis kommer dessa hinder 
upp i framtiden.

Artikel 10 om rätten till liv är 
inte uttryckt på samma sätt i 
LSS. LSS säger ”ett liv som 
andra med goda levnadsvillkor”. 
Dock är nog tydligheten i detta 
avseende bättre i LSS.

Till artikel 11 finns ingen mot-
svarighet i LSS. Â
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AVSNITT 4:
LIKHET INFÖR LAGEN
Om artiklarna 12–20

Det finns stora brister 
i samhället när det gäller 
personliga rättigheter 
för personer med 
funktionsnedsättningar. 

Artiklarna 12–20 handlar 
om likhet inför lagen och 
andra rättigheter. Inte 

minst personliga rättigheter, 
som personer med funktions-
nedsättningar historiskt haft 
stora problem att få tillgång till.

Vi ser fortfarande brister i 
avseende dessa rättigheter och 
det krävs en rejäl skärpning från 
politiker och myndigheter, samt 
tyvärr även av domstolar.

 ARTIKEL 12
LIKHET INFÖR LAGEN
1. Konventionsstaterna be-

kräftar åter att personer med 
funktionsnedsättning har rätt 
att i alla sammanhang bli er-
kända som personer i lagens 
mening.

2. Konventionsstaterna ska 
erkänna att personer med funk-
tionsnedsättning åtnjuter rätts-
kapacitet på lika villkor som an-
dra i alla hänseenden.

3. Konventionsstaterna ska 
vidta ändamålsenliga åtgärder 
för att erbjuda personer med 
funktionsnedsättning tillgång 
till det stöd de kan behöva för 
att utöva sin rättskapacitet.

4. Konventionsstaterna ska 
säkerställa att alla åtgärder 
som hänför sig till utövandet av 
rättskapacitet tillgodoser en än-
damålsenlig och verksam ga-
ranti för att förhindra missbruk 
i enlighet med de mänskliga rät-
tigheterna. Sådana garantier 
ska säkerställa att åtgärder som 

hänför sig till utövandet av 
rättskapacitet respekterar per-
sonens rättigheter, önskemål 
och preferenser, är fria från 
motstridiga intressen och otill-
börlig inverkan, är proportio-
nella och anpassade till perso-
nens förhållanden, sätts in un-
der kortast möjliga tid samt är 
föremål för regelbunden över-
syn.

5. Med förbehåll för bestäm-
melserna i denna artikel, ska 
konventionsstaterna vidta alla 
ändamålsenliga åtgärder för att 
säkerställa lika rätt för perso-
ner med funktionsnedsättning 
att äga eller ärva egendom, kon-
trollera sina egna ekonomiska 
angelägenheter och ha lika till-
gång till banklån, hypotekslån 
och andra former av finansiella 
krediter och ska säkerställa att 
personer med funktionsned-
sättning inte godtyckligt berö-
vas sin egendom.

ARTIKEL 13
TILLGÅNG TILL

RÄTTSSYSTEMET
1. Konventionsstaterna ska 

säkerställa e�ektiv tillgång till 
rättssystemet för personer med 
funktionsnedsättning på lika 
villkor som för andra, däribland 
genom att erbjuda dem relevan-
ta anpassningar för att under-
lätta en verksam roll för dem 
som direkta och indirekta delta-
gare, inklusive som vittnen, i 
alla rättsliga förfaranden, inne-
fattande i det undersökande ske-
det och i andra förberedande 
skeden.

2. För att medverka till att 
säkerställa e�ektiv tillgång till 
rättssystemet för personer med 
funktionsnedsättning, ska kon-
ventionsstaterna främja ända-
målsenlig utbildning för dem 
som arbetar inom rättsväsendet, 
innefattande polisiär personal 
och fängelsepersonal.

ARTIKEL 14
FRIHET OCH

PERSONLIG SÄKERHET
1. Konventionsstaterna ska 

säkerställa att personer med 
funktionsnedsättning på lika 
villkor som andra

a) åtnjuter rätt till frihet och 
personlig säkerhet

b) inte berövas sin frihet olag-
ligen eller godtyckligt och att 
varje frihetsberövande sker i 
enlighet med lagen samt att 
förekomst av funktionsnedsätt-
ning inte i något fall ska rättfär-
diga frihetsberövande

2. Konventionsstaterna ska 
säkerställa att, om personer 
med funktionsnedsättning berö-
vas sin frihet genom något förfa-
rande, är de på lika villkor som 
andra berättigade till garantier i 
enlighet med de mänskliga rät-
tigheterna och ska behandlas i 
enlighet med syftena och princi-
perna i denna konvention, däri-
bland genom erbjudande av skä-
lig anpassning.

ARTIKEL 15
RÄTT ATT INTE UTSÄTTAS 
FÖR TORTYR ELLER GRYM, 
OMÄNSKLIG ELLER FÖR-
NEDRANDE BEHANDLING 

ELLER BESTRAFFNING
1. Ingen får utsättas för tortyr 

eller grym, omänsklig eller för-
nedrande behandling eller 
bestra�ning. Särskilt får ingen 
utan sitt fria samtycke utsättas 
för medicinska eller vetenskap-
liga experiment.

2. Konventionsstaterna ska 
vidta alla e�ektiva lagstiftnings-, 
administrativa, rättsliga och 
andra åtgärder för att förhindra 
att personer med funktionsned-
sättning, lika litet som andra 
personer, utsätts för tortyr eller 
grym, omänsklig eller förned-
rande behandling eller bestra�-
ning.
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AVSNITT 4:
LIKHET INFÖR LAGEN
Om artiklarna 12–20

ARTIKEL 16
RÄTT ATT INTE UTSÄTTAS 
FÖR UTNYTTJANDE, VÅLD 

ELLER ÖVERGREPP
Staterna ska vidta åtgärder 

för att skydda människor med 
funktionsnedsättning mot 
utnyttjande, våld och misshan-
del. Det gäller i och utanför 
hemmet, däribland på institutio-
ner och i särskilt boende. Sta-
terna ska också ta hänsyn till 
könsrelaterade aspekter i det 
här sammanhanget.

ARTIKEL 17
SKYDD FÖR INTEGRITETEN

Alla människor med funk-
tionsnedsättning ska möta 
respekt för sin fysiska och psy-
kiska integritet på lika villkor 
som andra.

ARTIKEL 18
RÄTT TILL FRI RÖRLIGHET 

OCH MEDBORGARSKAP
Människor med funktionsned-

sättning har rätt till fri rörlighet, 
frihet att välja var de vill bo och 
till ett medborgarskap på sam-
ma villkor som andra. Barn med 

funktionsnedsättning ska regist-
reras vid födelsen och ska ha 
rätt till ett namn och till en 
nationalitet. De har rätt att så 
långt möjligt känna sina föräld-
rar och bli vårdade av dem.

ARTIKEL 19
RÄTT ATT LEVA

SJÄLVSTÄNDIGT OCH ATT 
DELTA I SAMHÄLLET

Konventionsstaterna erkänner 
lika rätt för alla personer med 
funktionsnedsättning att leva i 
samhället med lika valmöjlighe-
ter som andra personer och ska 
vidta e�ektiva och ändamålsen-
liga åtgärder för att underlätta 
att personer med funktionsned-
sättning fullt åtnjuter denna rätt 
och deras fulla inkludering och 
deltagande i samhället, bl.a. 
genom att säkerställa att

a) personer med funktions-
nedsättning har möjlighet att 
välja sin bosättningsort och var 
och med vem de vill leva på lika 
villkor som andra och inte är 
tvungna att bo i särskilda boen-
deformer,

b) personer med funktions-

nedsättning har tillgång till oli-
ka former av samhällsservice 
både i hemmet och inom sär-
skilt boende och till annan ser-
vice, bl.a. sådant personligt 
stöd som är nödvändigt för att 
stödja boende och deltagande i 
samhället och för att förhindra 
isolering och avskildhet från 
samhället, samt

c) samhällsservice och an-
läggningar avsedda för allmän-
heten är tillgängliga på lika vill-
kor för personer med funk-
tionsnedsättning och svarar 
mot deras behov.

ARTIKEL 20
PERSONLIG RÖRLIGHET
Människor med funktionsned-

sättning ska kunna röra sig fritt 
och så oberoende som möjligt, 
kunna förflytta sig på det sätt 
och vid den tid som de själva 
väljer. De ska ha tillgång till bra 
och användbara hjälpmedel, 
assistans och personlig service.

HUR FUNGERAR DET
I SVERIGE?

Åtagandet i konventionen är 

Tillsammans arbetar vi för att  
barn, ungdomar och vuxna med 
utvecklingsstörning ska ha goda 
levnadsvillkor.

FUB har medlemmar med olika 
erfarenheter: personer med  
utvecklingsstörning, anhöriga,  
personal och andra intresserade. 

Anmäl dig här: www.fub.se/om-fub/
bli-medlem

Alla behövs i vår gemenskap!

Gör ett bra val  
– bli medlem i FUB!

Kom med i gemenskapen i FUB och arbeta för bättre villkor för barn, ungdomar 
och vuxna med utvecklingsstörning!

fub halvsida fk 1702.indd   4 2017-06-20   20:08
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mer omfattande än den utövas i 
verkligheten av myndigheter.

Konventionen är inte svensk 
lag och frivillig att implemen-
tera på kommunal nivå. Det 
finns för få indikatorer hur väl 
Sverige följer konventionen 
Kunskapen om konventionen 
brister både bland myndigheter 
och allmänhet, precis som med 
LSS.

I FNs övervakningskommittés 
första rapport 2014 pekade man 
ut vissa specifika problemområ-
den avseende artiklarna 12–20:

Artikel 12 - Likhet inför lagen

Även om omyndighetsförkla-
ring är helt avska�ad uttrycker 
kommittén oro över att förval-
tarskap är en form av ställföre-
trädande beslutsfattande.

 Kommittén rekommenderar 
att konventionsstaten vidtar 
omedelbara åtgärder för att 
ersätta ställföreträdande 
beslutsfattande med stödjande 
beslutsfattande och att den 
erbjuder ett brett utbud av 
åtgärder som tar hänsyn till och 
respekterar personens självbe-
stämmanderätt, vilja och önske-
mål och till fullo överensstäm-
mer med artikel 12 i 
konventionen, med beaktande 
av den enskildes rätt att efter 
egen förmåga själv kunna ge och 

ta tillbaka sitt samtycke till 
medicinsk behandling, få till-
gång till rättssystemet, rösta, 
gifta sig och arbeta.

Artikel 13 - Tillgång  
till rättssystemet

Ingen kommentar från kom-
mittén.

VÅR KOMMENTAR
Jag saknar kritik mot att per-

sonalen som arbetar inom rätts-
systemet inte har ”ändamålsen-
lig utbildning” om funktions - 
nedsättningar. Jag är också 
tveksam om man undersökt om 
”relevanta anpassningar” har 
gjorts enligt punkt 1. Rättsstödet 
från samhället är mycket brist-
fälligt när det gäller tvister i för-
valtningsdomstolarna.

Artikel 14 - Frihet och
personlig säkerhet

Kommittén uttrycker oro 
över att svensk lag tillåter att 
en person blir intagen mot sin 
vilja på en sjukvårdsinrättning 
om vederbörande har en psyko-
social funktionsnedsättning och 
anses utgöra en fara för sig 
själv eller andra. Kommittén är 
vidare oroad över att lagen även 
tillåter psykiatrisk tvångsvård 
på eller utanför sjukvårdsin-
rättningar.

Kommittén rekommenderar 
att konventionsstaten vidtar al-
la omedelbart nödvändiga åt-
gärder för att säkerställa att 
ingen hålls kvar mot sin vilja på 
en sjukvårdsinrättning på 
grundval av faktisk eller upp-
levd funktionsnedsättning.

Kommittén rekommenderar 
också att konventionsstaten sä-
kerställer att all psykiatrisk 
vård förutsätter att den berörda 
personen lämnar ett fritt och 
informerat samtycke till detta.

Kommittén rekommenderar 
konventionsstaten att avsätta 
mer ekonomiska resurser till 
personer med intellektuella och 
psykosociala funktionsnedsätt-
ningar, som är i behov av myck-
et stöd, för att säkerställa att 
det finns tillräckligt med resur-
ser inom öppenvården till stöd 
för personer med funktionsned-
sättning.

Artikel 15 - Rätt att inte
utsättas för tortyr eller grym, 
omänsklig eller förnedrande 
behandling eller bestraffning

Kommittén rekommenderar 

att konventionsstaten avska�ar 
användningen av metoder för 
behandling av personer med 
psykosocial funktionsnedsätt-
ning på sjukvårdsinrättningar 
om samtycke saknas.

Kommittén rekommenderar 
vidare konventionsstaten att 
tillhandahålla utbildning till 
medicinska yrkesgrupper och 
personal inom vården och andra 
liknande inrättningar om förhin-
drande av tortyr, grym, omänsk-
lig eller förnedrande behandling 
eller bestra�ning, i enlighet med 
konventionen.

Kommittén uttrycker oro över 
de metoder som används vid 
tvångsvård eller ofrivillig 
behandling av pojkar och flickor 
med funktionsnedsättning i psy-
kiatriska vårdmiljöer, i synner-
het användningen av remmar 
och bälten samt användningen 
av avskiljning, som Barnom-
budsmannen rapporterat om.

Kommittén yrkar på att kon-
ventionsstaten följer Barnom-
budsmannens rekommendatio-
ner när det gäller pojkar och 
flickor med funktionsnedsätt-
ning.

Artikel 16 - Rätt att inte 
utsättas för utnyttjande, 

våld eller övergrepp

Kommittén är oroad över rap-
porter som visar graden av våld 
som kvinnor med funktionsned-
sättning utsätts för, och över 
den låga andelen skyddade 
boenden som är tillgängliga för 
personer med funktionsnedsätt-
ning.

Kommittén rekommenderar 
att Sverige säkerställer att våld 
och övergrepp mot flickor och 
pojkar samt kvinnor med funk-
tionsnedsättning identifieras 
och att det stöd som fordras 
finns tillgängligt och att frågan 
tas upp i utbildningar på natio-
nell nivå för personer som arbe-
tar inom hälso- och sjukvård, 
skola, polis och rättsväsende.

Artikel 17 - Skydd för den 
personliga integriteten

Ingen kommentar från kom-
mittén.
VÅR KOMMENTAR

Behovsbedömningarna för att 
bli beviljad personlig assistans, 
ledsagning mm är oerhört inte-
gritetskränkande då Försäk-
ringskassan eller kommunerna 
kartlägger vardagslivet i minu-
ter eller t.o.m. sekunder. Vi 

LSS-SKOLAN 2017
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BESTÄLL HÄR: HEJAOLIKA.SE/NODE/789917   

FÖRÄLDRAKRAFT  NR 2 2017

✃

     ATT NÅGRA BEHÖVER MER                      FÖR ATT FÅ LIKA,           DET ÄR DET SOM ÄR                        RÄTTVIST.

MED HARALD STRAND

 LSS-SKOLAN

HARALD STRAND ÄR FÖRFATTARE TILL LSS-SKOLAN SOM PUBLICERAS HÄR I FÖRÄLDRAKRAFT OCH PÅ HEJAOLIKA.SE 

18lektioner

FK_1702_s02-76_lss-skolan_v10.indd   17

2017-10-12   20:45

FK_1802_s43-68_funktionsrattskonventionen_v04.indd   56 2018-05-08   14:02



57   FÖRÄLDRAKRAFT NR 2, 2018  - FUNKTIONSRÄTTSKONVENTIONEN

✃

anser att behovsbedömningarna 
som de är utformade nu inte är 
förenliga med skyddet för den 
personliga integriteten i artikel 
17.

Artikel 18 - Rätt till fri rörlighet 
och till ett medborgarskap

Ingen kommentar från kom-
mittén.
VÅR KOMMENTAR

Den fria rörligheten är 
begränsad för de som ingår i 
LSS-gruppen. Du kan inte fritt 
bestämma var du ska bo och det 
till och med så att du kan 
tvångsflyttas efter en märklig 
dom i HFD.

Problemen förstärks av att allt 
fler, helt eller delvis, förlorar 
både personlig assistans och 
andra LSS-insatser. En rapport 
från STIL 2014 (Innan levde jag, 
nu existerar jag) granskade hur 
indragen assistansersättning, 
helt delvis påverkat berörda 
personer. Konsekvenserna var 
mycket allvarliga. En del hade 
tvingats sluta sina jobb, några 
hade flyttat hem till föräldrarna 
och i något fall jobbade en assis-
tent gratis. Återkommande var 
att hen inte kände sig som full-
värdig medborgare längre. 

Artikel 19 - Rätt att leva
självständigt och

att delta i samhället

Kommittén uttrycker oro 
över att den statligt finansiera-
de personliga assistansen har 
dragits in för ett antal personer 
sedan 2010 på grund av en änd-
rad tolkning av ”grundläggande 
behov” och ”andra personliga 
behov”, och att personer som 
fortfarande får assistans drab-
bats av kraftiga minskningar ut-
an kända eller till synes motive-
rade skäl. Kommittén är vidare 
oroad över det rapporterade an-
talet beslutade LSS-insatser 
som inte verkställs.

VÅR KOMMENTAR
Även personer som inte har 

personlig assistans har fått 
begränsade möjligheter att röra 
sig fritt. Tillgången på ledsagare 
har för många tagits bort eller 
minskats. ”Kommunarrest” har 
blivit e�ekten av ännu en märk-
lig dom i HFD.

Artikel 19 ska garantera att 
personer med stora funktions-
nedsättningar har rätt att själv 
välja bostadsort och bostads-
form. För de som berörs av 

insatsen personlig assistans 
innebär indragen assistans att 
hen inte kan välja bostadsort 
och bostadsform eftersom assis-
tansen är en förutsättning för 
att kunna bo själv. Den hårdare 
tillämpningen har därmed fått 
mycket allvarliga konsekvenser 
för personer i flera olika LSS-
insatser.

Artikel 20 - Personlig rörlighet

Ingen kommentar från kom-
mittén.

HUR ÖVERENSSTÄMMER 
KONVENTIONENS

ARTIKLAR MED LSS?
Dessa rättighetsartiklar för-

tydligar på ett utmärk sätt pro-
blem som inte fullt ut tas upp i 
LSS. De är således utmärkta att 
ta med i tolkningar av de indivi-
duella stöd en person i LSS-
gruppen har rätt till. Tillsam-
mans med LSS kan de ge ett liv 
som andra utan funktionsned-
sättningar med de goda levnads-
villkor som LSS utlovar.

Kommittén rekommenderar 
att Sverige vidtar omedelbara 
åtgärder för att ersätta ställföre-
trädande beslutsfattande med 
stödjande beslutsfattande och 
att den erbjuder ett brett utbud 
av åtgärder som tar hänsyn till 
och respekterar personens 
självbestämmanderätt, vilja och 
önskemål och till fullo överens-
stämmer med artikel 12.

Artikel 12.3 innebär att staten 
ska erbjuda rättshjälp, något 
som påpekats ett stort antal 
gånger utan gehör från ansva-
riga. Det fanns ursprungligt med 
i förarbetena till LSS men föll 
bort, kanske för att man trodde 
att det inte skulle vara nödvän-
digt. Det har dock visat sig i 
högsta grad nödvändigt på grund 
av okunskapen om funktions-
nedsättningar och LSS hos dom-
stolar.

Övrigt i artikel 12 är ganska 
självklara rättigheter, men sam-
tidigt problematiska för enskilda 
personer som möter en motpart 
med stora resurser. Åter är 
meningen ovan ”Kommittén 
rekommenderar att konven-
tionsstaten vidtar omedelbara 
åtgärder...” ett uttalande som 
behövs ta hänsyn till av domsto-
larna!

Artikel 13, Tillgång till rätts-
systemet, lämnades utan kom-
mentar av kommittén. Jag sak-
nar kritik mot att personalen 

som arbetar inom rättssystemet 
inte har ”ändamålsenlig utbild-
ning” om funktionsnedsättning-
ar. Jag är också tveksam till om 
man undersökt om ”relevanta 
anpassningar” har gjorts enligt 
punkt 1. Denna artikel för LSS-
gruppen flyter ihop med artikel 
12 avseende behov, för att uppnå 
rättsäkerheten som LSS skall 
ge.

För artikel 14 pekar kommit-
tén på brister i sjukvården. Det 
överensstämmer med de krav 
LSS-gruppen ställer, då hälso- 
och sjukvårdslagen inte (trots 
skarp skrivning om ”de med 
störst behoven först”) kan och 
ser den gruppen.

Artikel 15.1 om förnedrande 
behandling läser vi tyvärr inte 
sällan om i samband med LSS-
insatser.

Artikel 15.2 LSS har tyvärr 
inte visat sig vara så e�ektivt 
som lagen var tänkt. Men orsa-
ken är inte lagen utan okunska-
pen hos de som skall uttolka och 
förverkliga den.

Artikel 16, Fysiskt våld, är 
numera sällsynt. Psykiskt våld 
förekommer, även här på grund 
av okunnighet om olika funk-
tionsnedsättningar.

Artikel 17 fungerar rätt bra i 
Sverige idag. Kanske för att det 
gäller inte bara för personer 
med funktionsnedsättningar 
utan för alla. Vi är emellertid 
mycket kritiska till de integri-
tetskränkande behovsbedöm-
ningarna. Se kommentar ovan.

Artikel 18 och artikel 19. Detta 
fungerar inte bra i LSS! Dessa 
artiklar borde alltid tas med 
som komplement till LSS. Dels 
att få välja var du vill bo, dels ha 
möjlighet att flytta när du själv 
vill – absolut inte tvångsflyttas 
när det passar kommunen.

Artikel 19 a) är väldigt tydlig.
Artikel 19 b) förtydligar LSS 

”att leva som andra” på ett 
utmärkt sätt vad gäller delaktig-
het i samhället. Det fungerar 
inte i LSS idag på grund av res-
triktiv tolkning av lagen.

Artikel 19 c) är det mycket 
fokus på, men det återstår 
mycket att önska för att uppnå 
full delaktighet.

Artikel 20, Personlig rörlig-
het, är en brist i LSS idag på 
grund av en kvarvarande felak-
tig inställning, att personer med 
funktionsnedsättningar inte 
kan. Men också på för att för lite 
resurser avsätts. Â

”En kom-
mun har rätt 
att tvångs-
förflytta en 
person med 
funktions-
nedsättning, 
enligt en 
dom i Hög-
sta För valt-
ningsdom-
sto len.
Domen 
tolkas av 
många som 
att den hög-
sta rättsliga 
instansen 
försöker 
inskränka 
rätten till 
goda lev-
nadsvillkor 
och infly-
tande för 
enskilda.”

Klipp från 
HejaOlika.se 
2012
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AVSNITT 5:
SVERIGE KLARAR  
INTE LÖFTENA 
Om artiklarna 21-27

Fortfarande är självklara rättigheter som 
yttrandefrihet, utbildning och respekt för 
privatlivet starkt begränsade för personer 
med funktionsnedsättningar. 

Artiklarna 21–27 handlar 
om, för många av oss, 
självklara rättigheter. 

Rättigheter som tyvärr inte, 
varken historiskt eller idag, 
tillkommer personer med funk-
tionsnedsättningar fullt ut. Det 
gäller yttrandefrihet, tillgång till 
information, respekt för privat-
liv, tillgång till utbildning och 
inte minst en god hälsa, samt 
naturligtvis rätten till arbete och 
sysselsättning. Vi ser fortfaran-
de stora brister i dessa rättighe-
ter för personer med funktions-
nedsättningar. Det krävs 
betydligt mer fokus hos våra 
politiker och ansvariga myndig-
heter, för att personer med 
funktionshinder skall kunna 
åtnjuta dessa rättigheter.

 ARTIKEL 21
YTTRANDEFRIHET OCH 

ÅSIKTSFRIHET SAMT TILL-
GÅNG TILL INFORMATION
Konventionsstaterna ska vidta 

alla ändamålsenliga åtgärder för 
att säkerställa att personer med 
funktionsnedsättning kan utöva 
yttrandefriheten och åsiktsfri-
heten, inklusive friheten att 
söka, ta emot och sprida uppgif-
ter och idéer på lika villkor som 
andra och genom alla former av 
kommunikation som de själva 
väljer enligt definitionen i arti-
kel 2, däribland genom att

a) utan dröjsmål och extra 
kostnader förse personer med 
funktionsnedsättning med infor-
mation som är avsedd för all-
mänheten i tillgängligt format 
och teknologi anpassad för olika 
funktionsnedsättningar,

b) godta och underlätta 
användning i o�entliga samman-
hang av teckenspråk, punkt-
skrift, förstorande och alterna-
tiv kommunikation samt alla 
andra tillgängliga medel, former 
och format för kommunikation 
som personer med funktions-
nedsättning själva valt,

c) uppmana enskilda leveran-
törer av tjänster till allmänhe-
ten, däribland genom Internet, 
att erbjuda information och ser-
vice i tillgängliga och använd-
bara format för personer med 
funktionsnedsättning,

d) uppmuntra massmedierna, 
däribland leverantörer av infor-
mation genom Internet, att göra 
sina tjänster tillgängliga för per-
soner med funktionsnedsätt-
ning, samt

e) erkänna och främja använd-
ning av teckenspråk.

ARTIKEL 22
RESPEKT FÖR
PRIVATLIVET

1. Ingen person med funk-
tionsnedsättning, oavsett 
bostadsort eller boendeförhål-

landen, får utsättas för ett god-
tyckligt eller olagligt ingripande 
i sitt privatliv, familjeliv, hem 
eller i sin korrespondens eller 
annan typ av kommunikation. 
Inte heller för olagliga angrepp 
på sin heder och sitt anseende. 
Personer med funktionsnedsätt-
ning har rätt till lagens skydd 
mot sådana ingripanden eller 
angrepp.

2. Konventionsstaterna ska 
skydda sekretessen för person-
uppgifter och uppgifter om häl-
sa och rehabilitering för perso-
ner med funktionsnedsättning 
på lika villkor som för andra.

ARTIKEL 23
RESPEKT FÖR HEM

OCH FAMILJ
1. Konventionsstaterna ska 

vidta e�ektiva och ändamålsen-
liga åtgärder för att avska�a dis-
kriminering av personer med 
funktionsnedsättning i alla frå-
gor som gäller äktenskap, familj, 
föräldraskap och personliga för-
bindelser på lika villkor som för 
andra för att säkerställa att

a) rätten erkänns för alla per-
soner med funktionsnedsättning 
i giftasvuxen ålder att ingå 
äktenskap och bilda familj på 
grundval av de blivande makar-
nas fria och fulla samtycke

b) rätten erkänns för personer 
med funktionsnedsättning att 
fritt och under ansvar bestäm-
ma antalet barn och tidrymden 
mellan havandeskapen och att 
ha tillgång till åldersanpassad 
information, upplysning om 
reproduktiv hälsa och familje-
planering samt tillhandahållan-
de av de medel som behövs för 
att de ska kunna utöva denna 
rätt,

FK_1802_s43-68_funktionsrattskonventionen_v04.indd   58 2018-05-08   19:56



59   FÖRÄLDRAKRAFT NR 2, 2018  - FUNKTIONSRÄTTSKONVENTIONEN

✃

AVSNITT 5:
SVERIGE KLARAR  
INTE LÖFTENA 
Om artiklarna 21-27

c) personer med funktions-
nedsättning, även barn, får 
behålla sin fertilitet på samma 
villkor som andra.

2. Konventionsstaterna ska 
säkerställa personers med funk-
tionsnedsättning rättigheter och 
skyldigheter när det gäller för-
mynderskap eller godmanskap 
för barn, vårdnad om barn och 
adoption eller liknande, om 
sådana begrepp förekommer i 
nationell lag. Barnets bästa ska 
alltid främst beaktas. Konven-
tionsstaterna ska lämna ända-
målsenligt stöd till personer 
med funktionsnedsättning i utö-
vandet av deras ansvar för bar-
nens fostran.

3. Konventionsstaterna ska 
säkerställa att barn med funk-
tionsnedsättning har lika rättig-
heter i familjelivet. För att för-
verkliga dessa rättigheter och 
för att förhindra att barn med 
funktionsnedsättning göms 
undan, överges, försummas eller 
på annat sätt avskiljs, ska kon-
ventionsstaterna åta sig att läm-
na tidig och allsidig information 
samt service och stöd till barn 
med funktionsnedsättning och 
till deras familjer.

4.Konventionsstaterna ska 
säkerställa att ett barn inte 
skiljs från sina föräldrar mot 
deras vilja, utom i de fall då 
behöriga myndigheter, som är 
underställda rättslig överpröv-
ning i enlighet med tillämplig lag 
och tillämpliga förfaranden, fin-
ner att sådant åtskiljande är 
nödvändigt för barnets bästa. 
Ett barn ska inte i något fall 
skiljas från sina föräldrar på 
grund av barnets eller den ena 
eller båda föräldrarnas funk-
tionsnedsättning.

5.Konventionsstaterna ska, 
om de närmast anhöriga inte är 
i stånd att ta hand om ett barn 
med funktionsnedsättning, vidta 
alla åtgärder för att erbjuda 
alternativ omsorg inom den 
utvidgade familjen och, i avsak-
nad av sådan, placering i famil-
jeliknande miljö i samhället. 

ARTIKEL 24
UTBILDNING

1. Konventionsstaterna erkän-
ner rätten till utbildning för per-
soner med funktionsnedsätt-
ning. För att förverkliga denna 
rätt utan diskriminering och på 

lika villkor, ska konventionssta-
terna säkerställa ett samman-
hållet utbildningssystem på alla 
nivåer och livslångt lärande 
inriktat på.

a) full utveckling av den 
mänskliga potentialen och käns-
lan för värdighet och egenvärde 
samt förstärkning av respekten 
för de mänskliga rättigheterna, 
de grundläggande friheterna och 
den mänskliga mångfalden,

b) utveckling av personlighet, 
begåvning och kreativitet hos 
personer med funktionsnedsätt-
ning samt av deras mentala och 
fysiska färdigheter till deras ful-
la möjligheter, samt

c) att göra det möjligt för per-
soner med funktionsnedsättning 
att e�ektivt delta i ett fritt sam-
hälle.

2. För att förverkliga denna 
rätt, ska konventionsstaterna 
säkerställa att

a) personer med funktions-
nedsättning inte utestängs från 
det allmänna utbildningssyste-
met på grund av funktionsned-
sättning och att barn med funk-
tionsnedsättning inte utestängs 
från kostnadsfri obligatorisk 
grundutbildning eller från 
undervisning som följer efter 
grundutbildning, på grund av 
funktionsnedsättning,

b) personer med funktions-
nedsättning, på lika villkor som 
andra, får tillgång till en inklu-
derande och kostnadsfri grund-
utbildning av kvalitet och till 
undervisning som följer efter 
grundutbildning på sina hemor-
ter,

c) skälig anpassning erbjuds 
utifrån personliga behov,

d) personer med funktions-
nedsättning ges nödvändigt stöd 
inom det allmänna utbildnings-
systemet för att underlätta 
deras ändamålsenliga utbild-
ning, samt

e) ändamålsenliga individan-
passade stödåtgärder erbjuds i 
miljöer som erbjuder största 
möjliga kunskapsrelaterade och 
sociala utveckling som är fören-
lig med målet fullständig inklu-
dering.

3. Konventionsstaterna ska 
göra det möjligt för personer 
med funktionsnedsättning att 
lära sig praktiska och sociala 
färdigheter för att underlätta 
deras fulla och likvärdiga delta-
gande i utbildning och som sam-

hällsmedlemmar. I detta syfte 
ska konventionsstaterna vidta 
ändamålsenliga åtgärder, bl.a. 
för att

a) underlätta inlärning av 
punktskrift, alternativ skrift, 
förstorande och alternativa for-
mer, medel och format för kom-
munikation samt rörelse- och 
orienteringsförmågan och 
underlätta kamratstöd och men-
torskap,

b) underlätta inlärning av 
teckenspråk och främja dövsam-
hällets språkliga identitet, samt

c) säkerställa att utbildning av 
personer, särskilt av barn, med 
synskada eller dövblindhet eller 
som är döva eller hörselskada-
de, ges på de mest ändamålsen-
liga språken, formerna och med-
len för kommunikation för den 
enskilde och i miljöer som maxi-
merar kunskapsrelaterad och 
social utveckling.

4. För att säkerställa förverk-
ligandet av denna rättighet ska 
konventionsstaterna vidta ända-
målsenliga åtgärder för att 
anställa lärare, även lärare med 
funktionsnedsättning, som är 
kunniga i teckenspråk och/eller 
punktskrift, och för att utbilda 
yrkeskunniga personer och per-
sonal som är verksamma på alla 
utbildningsnivåer. Denna utbild-
ning ska omfatta kunskap om 
funktionshinder och användning 
av lämpliga förstorande och 
alternativa former, medel och 
format för kommunikation, 
utbildningstekniker och mate-
rial för att stödja personer med 
funktionsnedsättning.

5.Konventionsstaterna ska 
säkerställa att personer med 
funktionsnedsättning får till-
gång till allmän högre utbild-
ning, yrkesutbildning, vuxenut-
bildning och livslångt lärande 
utan diskriminering och på lika 
villkor som andra. I detta syfte 
ska konventionsstaterna säker-
ställa att skälig anpassning 
erbjuds personer med funk-
tionsnedsättning.

ARTIKEL 25
HÄLSA

Konventionsstaterna erkänner 
att personer med funktionsned-
sättning har rätt att åtnjuta bäs-
ta möjliga hälsa och utan diskri-
minering på grund av 
funktionsnedsättning. Konven-
tionsstaterna ska vidta alla 
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ändamålsenliga åtgärder för att 
säkerställa tillgång till hälso- 
och sjukvårdstjänster för perso-
ner med funktionsnedsättning 
med beaktande av jämställd-
hetsperspektivet, däribland häl-
sorelaterad rehabilitering. Kon-
ventionsstaterna ska särskilt

a) erbjuda personer med funk-
tionsnedsättning samma utbud, 
kvalitet och standard avseende 
gratis eller subventionerad häl-
so- och sjukvård samt insatser 
och behandlingsprogram som 
erbjuds andra personer, även 
när det gäller sexuell och repro-
duktiv hälsa samt befolknings-
baserade o�entliga folkhälso-
program,

b) erbjuda sådan hälsoservice 
som personer med funktions-
nedsättning behöver särskilt på 
grund av deras funktionsned-
sättning, inklusive tidig upp-
täckt och ändamålsenliga insat-
ser, och service som är avsedd 
för att begränsa och förebygga 
vidare funktionsnedsättning, 
bl.a. för barn och äldre,

c) erbjuda hälso- och sjuk-
vårdstjänster så nära personer-
nas egna hemorter som möjligt, 
även på landsbygden,

d) kräva att hälso- och sjuk-
vårdspersonal tillhandahåller 
vård av samma kvalitet till per-
soner med funktionsnedsättning 
som till andra, inbegripet med 
deras fria och informerade sam-
tycke, genom att bl.a. höja med-
vetandet om mänskliga rättighe-
ter, värdighet, självständighet 
och behov för personer med 
funktionsnedsättning, genom 
utbildning och utfärdande av 
etiska normer för o�entlig och 
privat hälsoservice,

e) förbjuda diskriminering av 
personer med funktionsnedsätt-
ning i fråga om sjukförsäkringar 
och livförsäkringar, där sådana 
är tillåtna enligt nationell lag, 
vilka ska erbjudas på ett rättvist 
och skäligt sätt, samt

f) förhindra diskriminerande 
underlåtenhet att erbjuda hälso- 
och sjukvård samt hälsotjänster 
eller mat och dryck på grund av 
funktionsnedsättning

ARTIKEL 26
HABILITERING OCH

REHABILITERING
Alla människor med funk-

tionsnedsättning ska möta 
respekt för sin fysiska och psy-
kiska integritet på lika villkor 
som andra.

1. Konventionsstaterna ska 
vidta e�ektiva och ändamålsen-
liga åtgärder, däribland genom 
kamratstöd, för att göra det möj-
ligt för personer med funktions-
nedsättning att uppnå och vid-
makthålla största möjliga 
oberoende, full fysisk, mental, 
social och yrkesmässig förmåga 
samt fullt inkluderande och del-
tagande i livets alla aspekter. I 
det syftet ska konventionssta-
terna organisera, förstärka och 
utsträcka heltäckande habilite-
rings- och rehabiliteringsstöd 
och habiliterings- och rehabili-
teringsprogram, särskilt på 
områdena hälsa, sysselsättning, 
utbildning och social service på 
så sätt att dessa tjänster och 
program.

2. Konventionsstaterna ska 
främja utveckling av 
grundutbildning och 
vidareutbildning för 
specialister och 
annan personal som 
är verksamma med 
habiliterings- och 
rehabiliteringsstöd.

3. Konventions-
staterna ska främja 
tillgång till, känne-
dom om och 
användning av 
hjälpmedel och tek-
nik som är utforma-

de för personer med funktions-
nedsättning som främjar 
habilitering och rehabilitering.

ARTIKEL 27
ARBETE & SYSSELSÄTTNING
1. Konventionsstaterna erkän-

ner rätten till arbete för perso-
ner med funktionsnedsättning 
på lika villkor som för andra. 
Det innefattar rätten att kunna 
förtjäna sitt uppehälle genom 
fritt valt eller antaget arbete på 
arbetsmarknaden och i en 
arbetsmiljö som är öppen, som 
främjar integration och är till-
gänglig för personer med funk-
tionsnedsättning. Konventions-
staterna ska skydda och främja 
förverkligande av rätten till 
arbete, däribland för personer 
som förvärvar funktionsnedsätt-
ning under anställning, genom 
att vidta ändamålsenliga åtgär-
der, däribland lagstiftning, för 
att bl.a. göra följande:

a) förbjuda diskriminering på 
grund av funktionsnedsättning 
med avseende på alla frågor som 

gäller alla former av yrkesverk-
samhet, innefattande rekryte-
ringsvillkor, anställning och sys-
selsättning, bibehållande av 
anställning, befordran samt säk-
ra och hälsosamma arbetsför-
hållanden,

b) skydda rätten för personer 
med funktionsnedsättning på 
lika villkor som andra till rätt-
visa och gynnsamma arbetsvill-
kor, innefattande lika möjlighe-
ter och lika ersättning för arbete 
av lika värde och till trygga och 
sunda arbetsförhållanden, inne-
fattande skydd mot trakasserier, 
och lösning av klagomål,

c) säkerställa att personer 
med funktionsnedsättning kan 
utöva sina arbetsrättsliga och 
fackliga rättigheter på lika vill-
kor som andra,

d) göra det möjligt för perso-
ner med funktionsnedsättning 
att få faktisk tillgång till arbets- 
och yrkesvägledning, arbetsför-
medling, yrkesutbildning och 
vidareutbildning, som är all-
mänt tillgängliga,

e) främja möjligheter till 
anställning och befordran för 
personer med funktionsnedsätt-
ning på arbetsmarknaden och 
hjälp med att finna, erhålla, 
bibehålla och återgå till en 
anställning,

f) främja möjligheterna till 
egenföretagande, företagande, 
utveckling av kooperativ samt 
till att starta eget företag,

g) anställa personer med funk-
tionsnedsättning i den o�entliga 
sektorn,

h) främja anställning av perso-
ner med funktionsnedsättning 
inom den privata sektorn genom 
ändamålsenliga riktlinjer och 
åtgärder, vilka kan omfatta pro-
gram för positiv särbehandling, 
stimulansåtgärder och andra 
åtgärder,

i) säkerställa att skälig 
anpassning på arbetsplatsen 
erbjuds personer med funk-
tionsnedsättning,

j) främja att personer med 
funktionsnedsättning tillägnar 
sig arbetserfarenhet på den öpp-
na arbetsmarknaden, samt

k) främja program avseende 
yrkesinriktad och yrkesmässig 
rehabilitering, bibehållande i 
arbete och återinträde i arbete 
för personer med funktionsned-
sättning.

2. Konventionsstaterna ska 
säkerställa att personer med 

Rätten till 
arbete ska 

skyddas för 
personer 

med funk-
tionsned-

sättningar
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funktionsnedsättning inte hålls i 
slaveri eller träldom och att de 
på lika villkor som andra är 
skyddade från att utföra tvångs-
arbete eller annat påtvingat 
arbete.

HUR FUNGERAR DET
I SVERIGE?

Åtagandet i konventionen är 
mer omfattande än vad svenska 
myndigheter i verkligheten lever 
upp till.

Konventionen är inte svensk 
lag och frivillig att implemen-
tera på kommunal nivå. Det 
finns alltför få indikatorer som 
visar hur väl Sverige följer kon-
ventionen. Kunskapen om Kon-
ventionen brister både bland 
myndigheter och hos allmänhet, 
precis som med LSS.

I FN:s övervakningskommittés 
första rapport 2014 pekade man 
ut flera problemområden:

 Artikel 21 - Yttrandefrihet och 
åsiktsfrihet samt tillgång till 

information

Inga kommentarer från kom-
mittén.
VÅRA KOMMENTARER

De hjälpmedel och tekniker 
som beskrivs i artikeln fungerar 
bara för vissa grupper. Det finns 
mycket mer att göra för att 
inkludera alla. Ett stort problem 
är att information från myndig-
heter på pdf-filer inte är till-
gängliga för personer med 
synskador. Personer som utan 
att hjälpbehoven förändrats för-
lorar personlig assistans eller 
ledsagning fråntas i praktiken 
rätten att demonstrera eller 
möjligheten att arbeta partipoli-
tiskt.

 Artikel 22 - Respekt  
för privatlivet

Inga kommentarer från kom-
mittén.

VÅRA KOMMENTARER
Försäkringskassans och kom-

muners intima undersökningar 
och regelbundna omprövningar 
av behov av personlig assistans 
ligger klart på gränsen för vad 
som kan anses vara integritets-
känsligt. Förutom detta skapar 
de många omprövningarna 
otrygghet.

 Artikel 23 - Respekt  
för hem och familj

Kommittén är oroad över att 
socialtjänsten, på begäran av 
ursprungsländerna, kan neka 
familjer internationell adoption 
om den ena partnern har en 
funktionsnedsättning, och att 
familjer med funktionsnedsätt-
ning utsätts för ytterligare 
utredningar i det svenska adop-
tionssystemet genom att lokala 
myndigheter och socialtjänsten 
bedömer deras förmåga till för-
äldraskap.

Kommittén rekommenderar 
konventionsstaten att säkerstäl-
la förbud mot diskriminering på 
grund av funktionsnedsättning i 
adoptionsärenden.
VÅRA KOMMENTARER

Det är märkligt att bara adop-
tion kom med i kommentar från 
kommittén – fungerar resten 
verkligen? Jag är mycket tvek-
sam. De neddragningar i assis-
tansen och andra LSS-insatser 
som skett under tio år försvårar 
att vara förälder. Det gäller om 
du är förälder till en person med 
svåra funktionsnedsättningar, 
men även i de fall denne funk-
tionsnedsatte person själv är 
eller vill vara förälder.

Artikel 24 - Rätt till utbildning

Kommittén uttrycker oro över 
rapporter om att skolor kan väg-
ra att ta emot vissa elever med 
funktionsnedsättning med hän-
visning till organisatoriska och 

ekonomiska svårigheter. Kom-
mittén uttrycker vidare oro över 
de rapporter som pekar på att 
vissa barn med behov av omfat-
tande stöd inte kan gå i skolan 
på grund av brist på stöd.

Kommittén yrkar på att Sve-
rige garanterar inkludering av 
alla barn med funktionsnedsätt-
ning i det ordinarie utbildnings-
systemet och säkerställer att de 
får det stöd som krävs.
VÅRA KOMMENTARER

Fungerar övrigt verkligen så 
bra? De rapporter som vi får 
tyder att det finns mer problem 
än de som kommittén uppmärk-
sammat. Massmedia har vid fle-
ra tillfällen uppmärksammat att 
stödet till personer med kogni-
tiva funktionsnedsättningar 
minskar med svåra konsekven-
ser för berörda personer. Fort-
farande är det lätt och hitta 
exempel på att undervisningslo-
kaler som inte är tillgängliga. 

Artikel 25 - Rätt till hälsa

Inga kommentarer från kom-
mittén.
VÅRA KOMMENTARER

Jag är förvånad över att kom-
mittén inte har något att anmär-
ka på. Vi inom funktionshinder-
rörelsen (RBU, FUB, Autism- & 
Aspergerförbundet) har skrivit 
åtskilliga debattartiklar om pro-
blem våra medlemmar har. Vi 
finner att kommittén inte upp-
märksammat en rapport från 
MFD (Myndigheten för delaktig-
het) med det alarmerande bud-
skapet att fysisk och psykisk 
ohälsa är tio gånger vanligare 
hos personer med funktionsned-
sättningar. Även Folkhälsomyn-
digheten anser att ohälsa är ett 
mycket större problem än för 
befolkningen som helhet.

Vi efterlyser ett mer seriöst 
intresse från regeringen och 
landstingen/regionerna att ta itu 

Villkor för utbildning
Kartläggning av nuläge för barn, elever och vuxenstuderande  
med funktionsnedsättning

Fortsatt sämre 
villkor för 
utbildning för 
personer med 
funktionsned-
sättning – det 
var slutsatsen 
av SPSM:s nya 
rapport om 
skolan. Enda 
ljuspunkten var 
det stöd som 
erbjuds inom 
folkhögsko-
lan. På bilden 
syns SPSM:s 
chef Fredrik 
Malmberg 
tillsammans 
med en panel 
som debatterar 
utvecklingen i 
samband med 
att rapporten 
släpptes i mars 
2018.
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med lika hälsa för alla. Enligt 
vår hälso- och sjukvårdslag ska 
de med största behoven priori-
teras, men så är inte verklighe-
ten idag i primärvården.

Då vår grupp i flera undersök-
ningar visat sig ha större besvär 
än genomsnittet vad gäller all-
män hälsa (men även problem 
med sen upptäckt av svårare 
sjukdomar som cancer, diabe-
tes) så har vi intresseorganisa-
tioner framfört krav på årliga 
hälsokontroller. Men då den all-
männa sjukvården inte ägnar sig 
åt hälsokontroller, utan att 
dessa är lösningar som fack och 
arbetsgivare kommer överens 
om, så blir vårt krav en ”särlös-
ning”. Det försvårar ett genom-
förande om inte kravet ställs av 
regeringen på landstingen.

Vi har också krav på särskilda 
vårdcentraler med extra kompe-
tens, men kanske främst extra 
tid per patient. Det finns på för-
sök i några få landsting/regio-
ner. Vissa i målgruppen behöver 
hembesök av läkare, vilket inte 
erbjuds mer än i undantagsfall, 
då oftast på enskild läkares per-
sonliga initiativ. Det saknas 
uppsökande verksamhet!

De större sjukhusen verkar 
dock alltmer anpassade att ta 
emot vår målgrupp idag.

Artikel 26 - Rätt till Habilitering 
och rehabilitering

Inga kommentarer från kom-
mittén.
VÅRA KOMMENTARER

Alltför få ges tillgång till habi-
litering. Det fungerar ganska bra 
för mindre barn, men inte för 
vuxna.

Artikel 27 - Rätt till arbete och 
sysselsättning

Kommittén är oroad över att 
utvecklingen när det gäller sys-
selsättning för personer med 
funktionsnedsättning. Den 
senaste utvecklingen är oklar 
men överlag är den totala 
arbetslösheten för personer 
med funktionsnedsättning högre 
än för befolkningen i övrigt. 
Även om det finns lovande 
resultat när det gäller stöd för 
personliga biträden och det stöd 
som Arbetsförmedlingen ger, så 
är den 100-procentiga ökningen 
av antalet registrerade arbets-
lösa med funktionsnedsättning 
sedan 2008 mycket oroväckan-
de. Kommittén är också oroad 
över att det fortfarande finns en 

betydande skillnad mellan 
könen när det gäller sysselsätt-
ning och inkomster för kvinnor 
respektive män med funktions-
nedsättning.

Kommittén rekommenderar 
åtgärder för att förbättra möjlig-
heterna för personer med funk-
tionsnedsättning att få arbete på 
grundval av Funkautredningens 
rapport. Kommittén föreslår 
vidare ökade stödåtgärder som 
till exempel personliga biträden 
i arbetslivet, arbetshjälpmedel, 
sänkta sociala avgifter, ekono-
miskt stöd till arbetsgivare, 
rehabilitering och yrkesutbild-
ning samt åtgärder för att mins-
ka sysselsättnings- och löne-
skillnaderna mellan könen. 
Kommittén rekommenderar 
Sverige att bedöma e�ekten av 
att termen ”personer med ned-
satt arbetsförmåga eller 
begränsningar” används på 
arbetsmarknaden med hänvis-
ning till personer med funk-
tionsnedsättning och att ändra 
denna i enlighet med principen 
om icke-diskriminering.
VÅRA KOMMENTARER

Det finns betydande och stora 
problem i stödet för att få ett 
arbete om du har en svår funk-
tionsnedsättning. Inte minst om 
funktionsnedsättningen är kog-
nitiv. Endast 1–2 procent av per-
soner med utvecklingsstörning 
har ett riktigt jobb på den öppna 
arbetsmarknaden. Personer som 
tillhör personkrets 1 och 2 i LSS 
har rätt till daglig verksamhet 
(DV), som ska ge meningsfull 
sysselsättning. Men personer 
som har fysiska funktionsned-
sättningar och psykiska funk-
tionsnedsättningar har inte 
samma lagstöd för sysselsätt-
ning.

Ett problem är också ”inlås-
ningen” inom daglig verksam-
het, att ytterst få går vidare till 
lönearbete, inte ens med stöd 
från Arbetsförmedlingen.

Även om man klumpar ihop 
alla personer med funktionsned-
sättningar till en grupp är dessa 
kraftigt överrepresenterade i 
arbetslöshetsstatistiken, vilket i 
sin tur leder till en ond cirkel 
med dålig ekonomi, sämre hälsa 
etc.

HUR ÖVERENSSTÄMMER 
KONVENTIONEN MED LSS?

Dessa rättighetsartiklar för-
tydligar på ett utmärk sätt pro-
blem som inte fullt ut tas upp i 

LSS. De är således utmärkta att 
ta med i tolkningar av de indivi-
duella stöd en person i LSS-
gruppen har rätt till. Tillsam-
mans med LSS kan de ge ett liv 
som andra med de goda levnads-
villkor som LSS utlovar.

Artikel 21 är betydligt mer 
omfattande än i LSS och är såle-
des ett bra komplement!

Artikel 22 lämnades utan 
kommentar av kommittén, med-
an jag saknar kritik mot att För-
säkringskassans metoder att 
mäta behov av personlig assis-
tans i vissa avseenden kränker 
privatlivet. Det gäller även för-
hållandet att många vuxna per-
soner i LSS inte sällan utsätts 
för godtyckliga beslut om 
bostad, resor och fritidsaktivite-
ter.

Artikel 23. Här har kommit-
tén synpunkter på adoption. Har 
allt annat sopats under mattan? 
Här finns stora problem både i 
konventionen och i LSS. 

Artikel 24 liksom i artikel 23 
finns betydande problem som 
behöver belysas mer. Inom LSS 
har till exempel valfrihetssyste-
met brister.

Artikel 25. Att hälsan är säm-
re hos personer med vissa funk-
tionsnedsättningar framgår av 
många utredningar, men utan 
att några kraftfulla åtgärder har 
satts in. Vad avser LSS är den 
största orsaken okunskapen 
både om funktionsnedsättningar 
och lagens mål hos de som ska 
uttolka och förverkliga den. Det 
delade ansvaret är ett av proble-
men.

Artikel 26. Habilitering och 
rehabilitering är eftersatt för 
många grupper med svåra funk-
tionsnedsättningar. Det fung-
erar ganska bra för barn, men 
mindre bra för vuxna. I LSS har 
insatsen Råd och stöd (habilite-
ring) minskat från knappt 16�500 
tusen personer år 2000 till 
4�200 under år 2016. I vissa 
landsting erbjuds detta inte alls!

Artikel 27. Arbete och syssel-
sättning är ett generellt problem 
för personer med svåra funk-
tionsnedsättningar, något som 
både kommittén och jag kom-
menterade ovan. Möjligheten till 
riktigt arbete är svårare för 
LSS-personer, men möjligheten 
till sysselsättning via daglig 
verksamhet är bättre för en stor 
del av gruppen. Â
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AVSNITT 6:
ATT KUNNA DELTA  
I OFFENTLIGA LIVET 
Om artiklarna 28–30 samt 33

Artiklarna 28–30 handlar om levnadsstandard, 
trygghet och möjlighet att delta i det offentliga 
livet. Både i det politiska livet och i fritidsliv 
samt kulturliv. Inte heller dessa rättigheter är 
självklara, varken historiskt eller idag. 

Vi ser fortfarande stora 
brister i levnadsstandard 
och möjlighet till att 

delta i samhällslivet för perso-
ner med funktionsnedsättning-
ar. Det behövs mer fokus på de 
dessa problem från våra politi-
ker och myndigheter.

ARTIKEL 28
TILLFREDSSTÄLLANDE 

LEVNADSSTANDARD OCH 
SOCIAL TRYGGHET

Konventionsstaterna erkänner 
rätten för personer med funk-
tionsnedsättning till en tillfreds-
ställande levnadsstandard, däri-
bland tillräckligt med mat, 
kläder och en lämplig bostad 
samt till ständigt förbättrade 
levnadsvillkor, och ska vidta 
ändamålsenliga åtgärder för att 
trygga och främja att denna rätt 
förverkligas.

Konventionsstaterna erkänner 
rätten för personer med funk-
tionsnedsättning att åtnjuta 
social trygghet utan diskrimine-
ring på grund av funktionsned-
sättning och ska vidta ända-
målsenliga åtgärder för att 
trygga och främja att denna rätt 
förverkligas, däribland genom 
följande åtgärder:

a) att för personer med funk-
tionsnedsättning säkerställa lika 
tillgång till rent vatten och 

säkerställa tillgång till ända-
målsenlig och överkomlig ser-
vice, anordningar och annat 
stöd för behov som är relaterade 
till funktionsnedsättning,

b) att för personer med funk-
tionsnedsättning, särskilt kvin-
nor och flickor, och för äldre 
personer med funktionsnedsätt-
ning säkerställa tillgång till soci-
ala trygghetsprogram och fattig-
domsbekämpningsprogram,

c) att för personer med funk-
tionsnedsättning och deras 
anhöriga som lever under fattiga 
förhållanden säkerställa tillgång 
till stöd från staten med utgifter 
som är relaterade till funktions-
nedsättning, däribland för adek-
vat utbildning, rådgivning, eko-
nomiskt stöd och 
avlastningsvård,

d) att för personer med funk-
tionsnedsättning säkerställa till-
gång till o�entliga bostadspro-
gram, samt

e) att för personer med funk-
tionsnedsättning säkerställa lika 
tillgång till pensionsförmåner 
och pensionsprogram.

  ARTIKEL 29
DELTAGANDE I DET 

POLITISKA OCH 
OFFENTLIGA LIVET

Konventionsstaterna ska 
garantera personer med funk-

tionsnedsättning politiska rät-
tigheter och möjlighet att åtnju-
ta dem på lika villkor som andra 
och förpliktigar sig att:

a) säkerställa att personer 
med funktionsnedsättning e�ek-
tivt och fullständigt kan delta i 
det politiska och o�entliga livet 
på lika villkor som andra, direkt 
eller genom fritt valda ombud, 
däribland rättighet och möjlig-
het för personer med funktions-
nedsättning att rösta och att bli 
valda, bl.a. genom följande:

i) säkerställa att valprocedu-
rer, anordningar och material är 
ändamålsenliga, tillgängliga och 
lätta att förstå och att använda,

ii) skydda rätten för personer 
med funktionsnedsättning att 
rösta genom hemlig röstning i 
val och folkomröstningar utan 
hot, och att vara kandidater i 
val, att faktiskt inneha ämbeten 
samt att utföra alla o�entliga 
funktioner på alla o�entliga 
nivåer med underlättande av 
användning av stödjande och ny 
teknik, där så är tillämpligt,

iii) garantera att personer med 
funktionsnedsättning fritt kan 
uttrycka sin vilja som väljare 
och, i detta syfte, vid behov, på 
deras begäran, tillåta att de vid 
röstning får assisteras av en av 
dem fritt vald person,

b) aktivt främja en miljö där 
personer med funktionsnedsätt-
ning e�ektivt och fullständigt 
kan delta i skötseln av o�entliga 
angelägenheter, utan diskrimi-
nering och på lika villkor som 
andra, samt uppmuntra deras 
deltagande i o�entliga angelä-
genheter, däribland genom

i) att delta i enskilda organisa-
tioner och sammanslutningar 
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som är verksamma i landets 
o�entliga och politiska liv och i 
politiska partiers verksamhet 
och förvaltning, samt

ii) att bilda och ansluta sig till 
organisationer av personer med 
funktionsnedsättning som före-
träder personer med funktions-
nedsättning på internationell, 
nationell, regional och lokal 
nivå.

ARTIKEL 30
KULTURLIV, REKREATION, 

FRITIDSVERKSAMHET OCH 
IDROTT

Konventionsstaterna erkän-
ner rätten för personer med 
funktionsnedsättning att på lika 
villkor delta i kulturlivet och ska 
vidta alla ändamålsenliga åtgär-
der för att säkerställa att perso-
ner med funktionsnedsättning:

a) bereds tillgång till kulturel-
la produkter i tillgänglig form,

b) bereds tillgång till tv-pro-
gram, film, teater och annan 
kulturell verksamhet i tillgänglig 
form, samt

c) bereds tillträde till platser 
för kulturella föreställningar 
eller tjänster, såsom teatrar, 
museer, biografer, bibliotek och 
turistservice och så långt som 
möjligt till minnesmärken och 
platser av nationell kulturell 
betydelse.

Konventionsstaterna ska vidta 
ändamålsenliga åtgärder för att 
personer med funktionsnedsätt-
ning ska få möjlighet att utveck-
la och använda sin kreativa, 
artistiska och intellektuella för-
måga, inte endast i eget intresse 
utan även för samhällets beri-
kande.

Konventionsstaterna ska vidta 
alla ändamålsenliga åtgärder i 
enlighet med internationell rätt 
för att säkerställa att lagar till 
skydd för immateriella rättighe-
ter inte utgör ett oskäligt eller 
diskriminerande hinder för till-
gång till kulturella produkter för 
personer med funktionsnedsätt-
ning.

Personer med funktionsned-
sättning ska ha rätt på lika vill-
kor som andra till erkännande 
av och stöd för sin särskilda kul-
turella och språkliga identitet, 
däribland teckenspråk och 
dövas kultur.

För att göra det möjligt för 
personer med funktionsnedsätt-
ning att på lika villkor som 
andra delta i rekreations- och 
fritidsverksamhet och idrott, 

ska konventionsstaterna vidta 
ändamålsenliga åtgärder för att:

a) uppmuntra och främja del-
tagande i största möjliga 
utsträckning av personer med 
funktionsnedsättning i allmänt 
tillgänglig idrottslig verksamhet 
på alla nivåer,

b) säkerställa att personer 
med funktionsnedsättning har 
möjlighet att organisera, utveck-
la och delta i idrott och rekrea-
tion som är särskilt anpassade 
för personer med funktionsned-
sättning och i detta syfte upp-
muntra erbjudande av ända-
målsenlig instruktion, 
utbildning och resurser på lika 
villkor som andra,

c) säkerställa att personer 
med funktionsnedsättning har 
tillgång till idrottsanläggningar, 
rekreationsanläggningar och 

turistanläggningar,
d) säkerställa att 

barn med funktions-
nedsättning har lika 
möjligheter som 
andra barn att delta 
i lek, rekreation, fri-
tidsverksamhet och 
idrott, däribland 
inom utbildnings-
systemet, samt

e) säkerställa att 
personer med funk-
tionsnedsättning 
har tillgång till ser-
vice av personer 

och organ som ägnar sig åt att 
organisera rekreationsverksam-
het, turism, fritidsverksamhet 
och idrott.

ARTIKEL 33
NATIONELLT

GENOMFÖRANDE OCH 
ÖVERVAKNING

Konventionsstaterna ska utse 
en eller flera kontaktpunkter 
inom regeringen för frågor som 
gäller genomförandet av denna 
konvention och ska på lämpligt 
sätt överväga att inrätta eller 
utse en samordningsmekanism 
inom regeringen för att under-
lätta därtill relaterad verksam-
het inom olika sektorer och på 
olika plan.

Konventionsstaterna ska, i 
enlighet med sitt rättssystem 
och sitt förvaltningssystem, 
bibehålla, förstärka, utse eller 
inom konventionsstaten upprät-
ta en mekanism, inklusive en 
eller flera oberoende mekanis-
mer enligt vad som befinns 
ändamålsenligt för att främja, 

skydda och övervaka genomför-
andet av denna konvention. Vid 
utseendet eller upprättandet av 
mekanismen ska konventions-
staterna beakta de principer 
som hänför sig till statusen och 
funktionen hos de nationella 
institutionerna för skydd och 
främjande av de mänskliga rät-
tigheterna.

Det civila samhället, särskilt 
personer med funktionsnedsätt-
ning och de organisationer som 
representerar dem, ska involve-
ras i och fullt ut medverka i 
övervakningsförfarandet.

HUR FUNGERAR DET 
I SVERIGE?

Åtagandet i konventionen är 
mer omfattande än den utövas i 
verkligheten av myndigheter.

Konventionen är inte svensk 
lag och frivillig att implemen-
tera på kommunal nivå. Det 
finns för få indikatorer hur väl 
Sverige följer konventionen. 
Kunskapen brister både bland 
myndigheter och hos allmänhe-
ten. I FNs övervakningskommit-
tés rapport 2014 pekade man ut 
problemområden avseende 
artiklarna 28–30:

 Artikel 28 - Tillfredsställande 
levnadsstandard och social 

trygghet

VÅRA KOMMENTARER
Det har konstaterats i flera 

rapporter att personer med svå-
rare funktionsnedsättningar 
både har större kostnader och 
sällan en riktig inkomst. Garan-
tibidragen man då får är för 
låga. Kanske är det tänkt som en 
”piska” för att alla ska arbete 
och inte leva på bidrag? I så fall 
en märklig inställning till en 
grupp som oftast varken kan få 
eller ta ett arbete.

Tryggheten både i att behålla 
sitt stöd och att kunna få en sta-
digvarande bostad har naggats i 
kanten. Högsta förvaltnings-
domstolen, HFD, tillåter att 
kommuner tvångsflyttar perso-
ner mot deras vilja. Tryggheten 
att få stöd av rätt personer är i 
dag också ett problem. De stän-
diga upphandlingarna av väl-
färdstjänster som nu även inklu-
derar boenden leder knappast 
till trygghet för brukarna. De 
görs av politiska skäl eller av det 
allmännas lönsamhetsjakt.

7 § i LSS säger bland annat att 
insatserna ska vara varaktiga, 
det vill säga att personen som är 

Staterna 
erkänner 

rätten att på 
lika villkor 
delta i kul-

turlivet
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beviljad insatsen ska känna en 
trygghet i att hjälpen finns för att 
ha goda levnadsvillkor med fullt 
självbestämmande. Den paragra-
fen fungerar allt sämre och allt 
fler förlorar olika insatser med 
hänvisning till ”ny rättspraxis”, 
utan att behoven ändrats.

 Artikel 29 - Deltagande i det 
politiska och offentliga livet

Kommittén är oroad över bris-
ten på information om tillgänglig-
het och anpassning för personer 
med funktionsnedsättning under 
valrörelsen, för att stödja rätten 
att rösta, och över det låga antalet 
personer med funktionsnedsätt-
ning som kandiderar till eller 
innehar o�entliga ämbeten.

Kommittén rekommenderar 
Sverige att säkerställa att utbild-
ning till väljare genom massme-
dier görs tillgängligt, att valinfor-
mation erbjuds i tillgängliga 
format för personer med funk-
tionsnedsättning, att valkampan-
jer görs fullt tillgängliga, att det 
finns stöd vid vallokaler och att 
de mekanismer som inrättas för 
att underlätta stödet till väljare 
utvecklas i nära samråd med 
organisationer för personer med 
funktionsnedsättning, så att deras 
behov blir tillgodosedda samt att 
röstmottagare vid vallokalerna är 
utbildade för att hjälpa väljarna. 
Kommittén rekommenderar även 
konventionsstaten att säkerställa 
att alla personer med funktions-
nedsättning som väljs till ett 
o�entligt förtroendeuppdrag får 
allt stöd som krävs, inklusive per-
sonliga assistenter.
VÅRA KOMMENTARER

Vår uppfattning är att det låga 
valdeltagandet från gruppen 
beror dels på tekniska svårighe-
ter, dels på att man inte känner 
sig välkommen i något parti. Av 
diskussionen i sociala medier 
framgår att många upplever att 
inget parti tar våra frågor på all-
var. 

Personer med funktionsned-
sättningar kraftigt underrepre-
senterade i de folkvalda försam-
lingarna. Det leder till att 
funktionsrättsrörelsens frågor får 
svårt att få genomslag i debatten. 
Bristen på intresse för våra frågor 
i valrörelser bidrar också till lågt 
valdeltagande.

Artikel 30 - Deltagande i 
kulturliv, rekreation, 

fritidsverksamhet och idrott

Kommittén uttrycker oro över 

att Sverige inte har undertecknat 
eller ratificerat Marrakeshfördra-
get för att underlätta tillgången 
till publicerat material för perso-
ner som är blinda, synskadade 
eller har andra lässvårigheter. 
Kommittén uppmanar till åtgär-
der för att genomföra fördraget så 
snart som möjligt.
VÅRA KOMMENTARER

Det finns betydligt fler svårig-
heter som inte kommittén upp-
märksammat. Det är märkligt att 
bara frågan om Marrakeshfördra-
get uppmärksammats. Myndighe-
ten för Delaktighet har pekat ut 
dålig tillgänglighet i biografer, 
teatersalonger med mera som 
problem, som leder till att perso-
ner med funktionsnedsättningar i 
mindre omfattning än befolkning-
en som helhet deltar i kulturella 
aktiviteter. Detta anses också 
vara en bidragande orsak till den 
sämre hälsan.

De hårdare bedömningarna av 
rätten till personlig assistans och 
ledsagning leder utvecklingen åt 
fel håll. För många i LSS-gruppen 
är just dessa insatser direkt avgö-
rande för om de ska kunna lämna 
hemmet. Att delta i bland annat 
läger är viktigt för många. Ned-
dragningarna i assistans och kort-
tidsvistelse försvårar möjligheten 
till rekreation.

Artikel 33 - Nationellt genomför-
ande och övervakning

Kommittén uttrycker oro över 
att Sverige ännu inte infört en 
oberoende mekanism baserad på 
principerna om status och funk-
tion för nationella institutioner 
med uppgift att skydda och främja 
de mänskliga rättigheterna (Paris-
principerna) för att övervaka 
genomförandet av konventionen. 
Kommittén uttrycker vidare oro 
över att samordningsansvaret 
vilar på socialdepartementet i 
stället för på det departement 
som ansvarar för mänskliga rät-
tigheter och diskriminering.

Kommittén rekommenderar att 
en oberoende övervakningsmeka-
nism inrättas i enlighet med 
Parisprinciperna, vilket e�ektivt 
fullgör skyldigheten enligt kon-
ventionen.
VÅRA KOMMENTARER

I Sverige har Myndigheten för 
delaktighet i uppdrag att verka för 
att funktionshinderspolitiken får 
genomslag. Uppdraget styrs av 
mål och strategier för funktions-
hinderspolitiken. Dessa bygger på 
FN:s konvention om rättigheter 

för personer med funktionsned-
sättning. Vår bedömning är att 
Myndigheten för delaktighet gör 
ett bra jobb när det gäller att 
kartlägga och beskriva de pro-
blem som finns. Däremot finns 
problem i nästa led, när rege-
ringen ska vidta åtgärder för att 
motverka de problem myndig-
heten uppmärksammar. MFD:s 
förslag i rapporten ”En funk-
tionshinderspolitik för ett jäm-
likt och hållbart samhälle” från 
juni 2016 är nu grunden till 

 proposition 2016/17:188 
”Nationellt mål och inriktning 
för funktionshinderspolitiken”, 
som regeringen lämnade in 18 
maj 2017.

HUR ÖVERENSSTÄMMER 
KONVENTIONEN MED LSS?

Konventionens rättighetsar-
tiklar förtydligar problem som 
inte fullt ut tas upp i LSS. De är 
således utmärkta att ta med i 
tolkningar av de stöd en person i 
LSS-gruppen har rätt till. Till-
sammans med LSS kan de ge ett 
liv som andra utan funktions-
nedsättning med de goda lev-
nadsvillkor som LSS utlovar.

Artikel 28 är betydligt mer 
omfattande än i LSS och är såle-
des ett bra komplement! Bland 
annat tar den tydligare upp kra-
vet att även personer med funk-
tionsnedsättning har rätt till en 
god ekonomi och inte skall 
behöva leva i fattigdom. Den 
kommenterar speciellt att mer-
kostnader på grund av funk-
tionsnedsättning inte är accep-
tabelt. Den tar också tydligare 
upp att personerna har rätt till 
social trygghet samt rätt till 
samhällets stöd. Det vill säga: 
mycket av det vi just nu har pro-
blem med i myndigheters tolk-
ning av LSS!

Artikel 29 kommenterade sär-
skilt rätten att delta i val, både 
som väljare och som politiker. 
Detta saknas i LSS, vilket gör 
konventionen viktig som tillägg.

Artikel 30 ger kommittén 
kommentarer om Marrakesh-
fördraget, som är en liten del av 
vad som står i artikeln. Väldigt 
lite finns dock om den specifika 
rätten till kultur i LSS. I LSS 
nämns bara att personerna har 
rätt till fritidsverksamhet som 
kultur och idrott samt att det 
åligger kommunen att se till att 
det är möjligt. Här finns en hel 
del mer att önska i både LSS och 
konventionen. Â
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AVSNITT 7:
KONVENTIONEN  
NIO ÅR SENARE

När Sverige ratificerade FN:s konvention 
stärktes rättigheterna, men hur har 
utvecklingen varit sedan dess? 
Här avrundar Harald Strand artikelserien 
om FN:s funktionsrättskonvention med 
en sammanfattning. 

Det var i december 2006 
som FN antog en kon-
vention om mänskliga 

rättigheter för människor med 
funktionsnedsättning.

Den svenska regeringen beslu-
tade den 15 mars 2007 att 
underteckna konventionen och 
det fakultativa protokollet. Den 
4 december 2008 beslutade 
regeringen att ratificera konven-
tionen och det fakultativa proto-
kollet och ratifikationsinstru-
mentet deponerades hos FN:s 
generalsekreterare den 15 
december 2008. Konventionen 
och protokollet trädde i kraft 
den 3 maj 2008 och för Sverige 
trädde dessa i kraft den 14 janu-
ari 2009.

En stat som har antagit kon-
ventionen ansvarar för att rät-
tigheterna förverkligas på alla 
nivåer; nationellt, i regioner och 
landsting och alla kommuner.

Konventionen kan användas 
som riktlinjer för vilka åtgärder 
som behövs för att människor 
med funktionsnedsättning ska få 
sina mänskliga rättigheter upp-
fyllda. Konventionen är också 
ett bra och viktigt stöd i funk-
tionshinderrörelsens arbete.
FN-KONVENTIONEN:
Â identifierar och förtydligar 

att mänskliga rättigheter även 

omfattar människor med funk-
tionsnedsättning,
Â gör att var och en kan se 

vilka rättigheter som finns,
Â lägger fast samhällets 

ansvar för att mänskliga rättig-
heter ska förverkligas för män-
niskor med funktionsnedsätt-
ning och
Â ger funktionshinderrörel-

sen rätt att vara delaktig i 
beslutsfattande som rör män-
niskor med funktionsnedsätt-
ning och rätt att delta fullt ut i 
övervakningen av hur konven-
tionen efterlevs.

KONVENTIONEN SKA SE till att 
människor med funktionsned-
sättning får full och lika tillgång 
till sina mänskliga rättigheter. 
Konventionen ger således inga 
nya rättigheter men tydliggör 
befintliga rättigheter.

Konventionens syfte är att 
främja, skydda och säkerställa 
det fulla och lika åtnjutandet av 
alla mänskliga rättigheter och 
alla grundläggande friheter för 
alla personer med funktionsned-
sättning samt att främja respek-
ten för deras lika värde.

Begreppet ”personer med 
funktionsnedsättning” innefat-
tar bland annat personer med 
varaktiga fysiska, psykiska, 

intellektuella eller sensoriska 
funktionsnedsättningar, vilka i 
samspel med olika hinder kan 
motverka deras fulla och verk-
liga deltagande i samhället på 
lika villkor som alla andra.

Rättighetsartiklarna går 
metodiskt igenom olika områ-
den, bland annat hälsa, utbild-
ning, familjeliv, habilitering och 
rehabilitering, arbete, rättsligt 
skydd, sport och fritid.

Konventioner är juridiskt bin-
dande dokument för stater som 
ratificerat dem, det vill säga 
undertecknat och åtagit sig att 
följa dem. Landets lagstiftning 
ska stämma överens med de 
krav som en konvention ställer. 
Detsamma gäller hur lagarna 
tillämpas. 

Om så inte är fallet begår lan-
det konventionsbrott.

HUR FUNGERAR DET
I SVERIGE?

Åtagandena i FN-konventio-
nen är mer omfattande än det 
sätt på vilket den i verkligheten 
utövas av svenska myndigheter.

Konventionen är inte svensk 
lag och frivillig att implemen-
tera på kommunal nivå. Det 
finns alltför få indikatorer för 
att säkert veta hur väl Sverige 
följer konventionen. Kunskapen 
om konventionen brister både 
bland myndigheter och av all-
mänheten.

Myndigheten för delaktighet 
gav i juni 2016 ut rapporten ”En 
funktionshinderspolitik för ett 
jämlikt och hållbart samhälle” 
som en redovisning av ett reger-
ingsuppdrag om ny struktur för 
genomförande, uppföljning och 
inriktning inom funktionshin-
dersområdet.

Den 18 maj 2017 presentera-
des regeringens proposition 

MFD:S 
UTVÄR-
DERING
av funk-
tionshin-
derpolitiken 
finns på 
mfd.se/ 
uppfoljning

MISSA 
INTE
Föräld-
rakrafts 
intervju med 
MFD-chefen 
Malin Ekman 
Aldén på 
sid 12.
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2016/17:188 Nationellt mål och 
inriktning för funktionshinders-
politiken.

I propositionen redovisas 
regeringens funktionshinders-
politik som utgår från Sveriges 
internationella åtaganden om 
mänskliga rättigheter.

Funktionshinderspolitiken är 
en del i arbetet för ett mer jäm-
likt samhälle, där människors 
olika bakgrund eller förutsätt-
ningar inte ska avgöra möjlighe-
ten till delaktighet i samhället.

I propositionen lämnas förslag 
till ett nytt nationellt mål med 
FN:s konvention om rättigheter 
för personer med funktionsned-
sättning som utgångspunkt. För-
slaget är mer renodlat och tydli-
gare inriktat mot funktions  - 
hinder än nuvarande mål. Det 
nya nationella målet ska ersätta 
de tidigare nationella målen.

Det föreslås vidare en ny 
inriktning för genomförandet av 
funktionshinderspolitiken.

Regeringens förslag:

Det nationella målet för funk-
tionshinderspolitiken är att, 
med FN:s konvention om rättig-
heter för personer med funk-
tionsnedsättning som utgångs-
punkt, uppnå jämlikhet i 
levnadsvillkor och full delaktig-
het i samhället för personer 
med funktionsnedsättning. 
Målet ska bidra till ökad jäm-
ställdhet och till att barnrätts-
perspektivet beaktas. Detta nya 
mål ska ersätta de nuvarande 
nationella målen för funktions-
hinderspolitiken.

Regeringen anser att det finns 
behov av ett förtydligat natio-
nellt mål med grund i mänskliga 
rättigheter. Regeringen anser 
att de nationella målen för funk-
tionshinderspolitiken bör 

omformuleras och att de tydligt 
bör ha sin grund i mänskliga rät-
tigheter och konventionen.

Ett problem med nuvarande 
nationella mål är att dessa i vis-
sa delar innebär svårigheter när 
det gäller styrning och uppfölj-
ning. Det gäller särskilt målet 
om en samhällsgemenskap med 
mångfald som grund, som är 
brett och rymmer mer än funk-
tionshinderspolitik.

Begreppsmässigt finns det 
också skäl att uppdatera målen. 
Nuvarande mål använder 
begreppet ”personer med funk-
tionshinder” för att beskriva en 
individs funktionsförmåga vilket 
har förändrats sedan målen 
antogs år 2000. I dag används i 
stället begreppet ”personer med 
funktionsnedsättning” för att 
beskriva individens 
funktionsförmåga. 
Begreppet funk-
tionshinder beskri-
ver numera i stället 
ett samspel mellan 
personer med funk-
tionsnedsättning 
och hinder som är 
betingade av attity-
der och miljö, vilket 
motverkar det fulla 
och verkliga delta-
gande i samhället 
för personer med 
funktionsnedsätt-
ning på jämlika villkor som 
andra.

I propositionen redovisas 
åtgärder som syftar till att bidra 
till det nationella målet för funk-
tionshinderspolitiken. Åtgärder-
na sammanfaller med områden 
där FN:s kommitté om rättighe-
ter för personer med funktions-
nedsättning har lämnat rekom-
mendationer till Sverige. 
Förslagen ligger också i linje 

med mål och delmål inom FN:s 
Agenda 2030 som refererar till 
personer med funktionsnedsätt-
ning.

I propositionen aviserar 
regeringen en utredning om att 
se över styrningen av funktions-
hinderspolitiken.

Regeringen föreslår att ett 
nytt nationellt mål ska styra 
funktionshinderspolitiken, att 
uppnå jämlikhet i levnadsvillkor 
och full delaktighet i samhället 
för personer med funktionsned-
sättning. Målet ska också tydlig-
göra att FN:s konvention om rät-
tigheter för personer med 
funktionsnedsättning ska vara 
funktionshinderspolitikens 
utgångspunkt.

Dagens funktionshinderspoli-
tik har sin grund i den av riksda-

gen beslutade 
handlingsplanen 
Från patient till 
medborgare från 
år 2000 (prop. 
1999/2000: 79). 
Rättighetsper-
spektivet i funk-
tionshinderspoli-
tiken stärktes år 
2008 genom att 
Sverige ratifice-
rade FN:s funk-
tionsrättskon-
vention. När 
handlingsplanen 

löpte ut beslutade regeringen i 
juni 2011 om en strategi för 
genomförandet av funktionshin-
derspolitiken för åren 2011–
2016.

MFD:s utvärdering av
funktionshinderspolitiken

Myndigheten för delaktighet, 
MFD, har gjort en analys av 
utvecklingen av funktionshin-
derspolitiken. Utvärderingen 

Det natio-
nella målet 

är att uppnå 
jämlikhet  
i levnads- 

villkor

– Jag är glad att vi nu 
slagit fast att funktions-
hinderspolitiken ska utgå 
från konventionen om 
rättigheter för personer 
med funktionsnedsätt-
ningar, sa Lena Hallen-
gren, ny minister med 
ansvar för funktionshin-
derspolitiken, vid ett 
möte den 23 april 2018 
med funktionshindersor-
ganisationer.FO
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visar att utvecklingen inom 
funktionshinderspolitiken vis-
serligen har gått långsamt fram-
åt de senaste åren, men att stra-
tegin inte fått den e�ekt som 
avsågs. Tillgängligheten ökar 
något för varje år och ojämlik-
heten i levnadsvillkor har mins-
kat i vissa avseenden.

Ändå kvarstår många och sto-
ra hinder för delaktighet. Det 
finns fortfarande stor ojämlik-
het i levnadsvillkoren och perso-
ner med funktionsnedsättning 
kan inte delta på jämlika villkor 
i samhället. Funktionshinders-
politiken behöver därför bli mer 
e�ektiv och systematisk.

MFD vill prioritera elva sam-
hällsområden som grund för 
strategin. Områdena är mer hel-
täckande än tidigare utifrån 
FN:s konvention om rättigheter 
för personer med funktionsned-
sättning.

Samhällsområdena som före-
slås är:

• Arbete och försörjning
• Utbildning
• Transport
• Byggd miljö och samhällspla-

nering
• It, innovation och teknikut-

veckling
• Hälsa
• Social välfärd
• Kultur, idrott och fritid
• Konsument
• Demokrati
• Rättsväsende

Funktionshinderspolitiken 
handlar om att alla människor, 
oavsett funktionsförmåga, ska 
kunna delta på jämlika villkor i 
samhället. I praktiken har dock 
inte politiken fått det genomslag 
som avsetts. Om Sverige ska 
kunna leva upp till de åtaganden 
som gjorts kring behövs en mer 
e�ektiv funktionshinderspolitik.

Perspektivskiftet från patient 
till medborgare har inte fått det 
genomslag som avsågs för 16 år 
sedan. Personer med funktions-
nedsättning ses fortfarande ofta 
som föremål för vård och 
omsorg och deras rättigheter 
kompromissas med.

Det behövs en ökad förståelse 
för att funktionshinderspoliti-
ken är en del av arbetet med att 
förverkliga de mänskliga rättig-
heterna berör alla delar av sam-
hället. Det är samhället som ska 
utformas och utvecklas så att 
ingen exkluderas på grund av 
funktionsnedsättning. Idag 
utformas inte samhället utifrån 
den mänskliga mångfalden, vil-
ket ger konsekvenser i form av 
att funktionshinder uppstår. 
Funktionshinder utgör en struk-
turell diskriminering av många 
personer med funktionsnedsätt-
ning vilket manifesterar sig i 
ojämlika levnadsvillkor och 
bristande delaktighet.

I FN:s funktionsrättskonven-
tion förtydligas att de mänskliga 
rättigheterna gäller alla männ-
iskor oavsett funktionsförmåga. 
Rättigheterna vilar på grund-
principerna jämlikhet och icke-
diskriminering. Det är angeläget 
att tydliggöra att de mänskliga 
rättigheterna och ett rättighets-
perspektiv är en grundläggande 
utgångspunkt för funktionshin-
derspolitiken. MFD:s förslag 
utgår från en förstärkt koppling 
mellan konventionen och politi-
ken.

Beslut och åtgärder ska grun-
da sig i varje människas mänsk-
liga rättigheter. Utifrån grund-
principerna om jämlikhet och 
icke-diskriminering ska särskild 
uppmärksamhet ges till utsatta 
grupper.

Rättighetsperspektivet inne-
bär att deltagande och delaktig-
het i processer är centralt, där 
människor är subjekt som deltar 
- inte objekt för vilka något görs.

Människor har rätt till infly-
tande, möjlighet att påverka sitt 
eget liv och att kräva sina rättig-
heter, det som ofta kallas egen-
makt.

Mänskliga rättigheter reglerar 
förhållandet mellan individ och 
stat, där staten har skyldighet 
att respektera, skydda och till-
godose den enskildes rättighe-
ter. Ett rättighetsperspektiv 
synliggör denna ansvarsfördel-
ning.

Funktionshinder skapas av 
samhället. Detta samband kan 
ännu inte sägas vara allmänt 
vedertaget och för att nå en 
ökad förståelse och ett bredare 
genomslag i samhället är det 
nödvändigt att följa den aktuella 
terminologin på området. Vilka 
begrepp som används kan ses 
som bärande för att möjliggöra 
ett e�ektivt genomförande av 
funktionshinderspolitiken.

När handlingsplanen antogs 
beskrev ordet funktionshinder 
en individs funktionsförmåga. 
Sedan dess har ordens betydel-
se förändrats till att funktions-
nedsättning beskriver en indi-
vids funktionsförmåga, medan 
funktionshinder syftar på de 
hinder som uppstår i mötet mel-
lan en individ och omgivningen. 
Funktionshinder är med andra 
ord en negativ aspekt av jämlik-
het och delaktighet, vilket bety-
der att en funktionsnedsättning 
per definition inte innebär bris-
tande jämlikhet eller delaktig-
het.

HUR ÖVERENSSTÄMMER 
KONVENTIONEN MED LSS?

Konventionen omfattar betyd-
ligt fler personer med funktions-
nedsättningar än LSS, lagen om 
stöd och service för vissa funk-
tionshindrade. Konventionen är 
tydligare om att kommunikation 
och språk är en del av tillgäng-
lighet.

Tillgänglighet i konventionen 
avser alla områden och beskrivs 
mer omfattande än i LSS. Kon-
ventionen beskriver diskrimine-
ring tydligare än i LSS.

Den största skillnaden är dock 
att LSS är en svensk lag, medan 
konventionen inte är svensk lag 
och frivillig att implementera på 
kommunal nivå. Som vi visat i 
vår orientering skulle LSS stär-
kas om konventionen följdes.

Samtidigt kan vi konstatera 
att många under senaste året 
förlorat sina LSS-insatser, vilket 
faktiskt rimmar dåligt med vad 
Funktionsrättskonventionen 
föreskriver! Â

DE GÖR 
KONVEN-
TIONEN 
BEGRIP-
LIG

Reportage 
om den nya 
funktions-
rättsguiden 
som lan-
serats av 
Funktions-
rätt Sverige.

”FORTBILDNING SOM 
ÄR LIVSAVGÖRANDE” HEJAOLIKA.SE/LSS-SKOLAN
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��Fotograf: Linnea Bengtsson.��

��Föranmäl intresse till anna@abhutbildning.se��

��Arrangörer: ABH Utbildning & Föräldrakraft/HejaOlika.se����Arrangörer: ABH Utbildning & Föräldrakraft/HejaOlika.se����Arrangörer: ABH Utbildning & Föräldrakraft/HejaOlika.se��

Nästa
kurs 

8–9 nov i 
Haninge
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Nordens största hjälpmedelsmässa
2019

26–28 mars 2019 Svenska Mässan, Göteborg

• Stort kunskapsutbyte mellan 14 000 besökare  
och 250 utställare. 

• Nytt konferensspår kring psykisk ohälsa.

Slipp köer - skriv ut din kostnadsfria biljett på www.levafungera.se

Välkommen till mötesplatsen som gör skillnad!
• Aktivitetsyta där produkter och nya sporter kan  

testas helt prestigefritt! 

• Möt kunniga specialister som berättar om framtidens 
hjälpmedel och innovationer som ökar livskvaliteten. 

• Kostnadsfria seminarier med  
stora inspirationsföreläsare.

Hitta nya lösningar och nya hjälpmedel som gör  
din vardag lättare - hela utbudet på samma ställe. 
26–28 mars 2019 på Svenska Mässan, Göteborg.

Fri entré
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KRÖNIKA   Sören Olsson

Nyligen lanserade TT i 
samarbete med flera 
stora tidningar ”den 
stora valkompassen”. 
Tjugosex snabba frågor 
som skulle vara vägle-

dande för vilket parti man mest kände 
samhörighet med.

Jag såg fram emot att svara på 26 
frågor där jag kanske skulle känna mig 
engagerad i ett flertal av frågeställning-
arna.

Till min stora förvåning så fanns det 
inte en enda fråga om människor med 
funktionsnedsättningars rättigheter och 
möjligheter. Inte en enda fråga!

Detta trots att LSS varit en stor fråga 
för flera partier under året som gått och 
att det finns mellan 1,3 till 1,8 miljoner 
människor i Sverige som lever med 
någon form av funktionshinder. Med det 
i åtanke så finns det ännu fler anhöriga 
som också påverkas av problematiken 
med funktionshinder.

TÄNK BARA PÅ hur många föräldrar till 
barn med funktionshinder det finns i 
landet, som ständigt strider för sitt 
barns rättigheter. Tänk på alla syskon, 
arbetskamrater och vänner till 
människor med funktionshinder som 

Valkompass – utan en 
enda funkisfråga?

Sören 
Olsson för 
Föräldra- 

kraft.

önskar att deras medmänniskor ska 
behandlas med den respekt de förtjä-
nar.

Men tydligen så är det inte tillräckligt 
intressant för de som har skapat val-
kompassen. Det är ju bara så mycket 
folk som lever i ett land som Estland 
(1�315�635 invånare) eller Lettland 
(1�950�116 invånare).

Att betänka att individer från ett helt 
land skulle ignoreras, så blir den där 
”valkompassen” mest ett dåligt skämt.

När det dessutom visade sig att det 
inte heller fanns en enda fråga som 
handlade om jämställdhet och kvinnors 
självklara rätt att behandlas lika som 
män, så kände jag mig än mer skeptisk 
till valkompassen. 

Efter det senaste årets revolution på 
jämställdhetsfronten med både me-
too-rörelsen och skandalen med Svens-
ka Akademin och den efterföljande 
knytblus-manifestationen, så borde väl 
åtminstone någon fråga handla om den-
na problematik. Att män särbehandlas i 
vårt samhälle och att kvinnor fortfaran-
de i dessa dagar inte innehar exakt sam-
ma rättigheter och får samma lön som 
män är ju en mycket het fråga 
som borde finnas med i en 
valkompass.

PÅ VILKET SÄTT skulle den 
här valkompassen vara 
vägledande för lan-
dets befolkning?

Hälften av hela 
landets befolkning är 
kvinnor. Men inte en 
enda fråga om jämställd-
het fanns med i denna val-
kompass. Ytterst underligt, 
måste jag säga.

Så därför blev jag inte särskilt 
förvånad när jag såg att valkompassen 
hade skapats av två män (Christer 
Isaksson och Tommy Möller) i samar-
bete med TT.

JAG VET ALLDELES för lite om dessa två 
män, för att säga någonting om deras liv 
och bakgrund, men när de tar fram 26 
frågor som ska vara en fingervisning om 
hur man ska välja i hösten val, så blir 
det något olustigt över hela situationen. 
De menar att frågorna ska vara ”parti-
avskiljande och för att komma fram till 
partiernas olika ställningstaganden”. 
Men hur ska en röstberättigad männ-
iska kunna få en fingervisning om olika 
partiers ställningstagande i så pass 
viktiga och värdefulla ämnesområden, 
när man inte ens räknas som tillräckligt 
värdefull för att ha med i en valkom-
pass?

Nu känns ju den här situationen till-
räckligt uppseendeväckande, men den 
blir ju ännu värre när jag läser vidare i 
förklaringen till dessa 26 frågor.

Om jag har förstått saken rätt så har 
herrarna Isaksson och Möller utgått 
från de enskilda partiernas agerande 
och deras uttalanden. Det är med andra 
ord partiernas egna företrädare som 
främst har lyft dessa frågor som sedan 
kom med i valkompassen.

INGEN AV PARTILEDARNA har 
alltså tyckt att vare sig 

jämställdhet eller funk-
tionsnedsättning varit 

tillräckligt viktiga 
ämnen att lyfta inför 

höstens val.
Efter alla år 

som förälder till 
en barn med funk-

tionsnedsättning och 
alla år av strider för 

uppenbart självklara 
rättigheter, så känns det 

här oerhört skrämmande. 
Om det är en fingervisning 

om hur LSS-frågor hamnar långt ner på 
prioritetslistan för landets samtliga 
partiledare, så känns det i sanning 
mycket skrämmande, tycker jag. Â

E�er alla år 
som förälder 

till ett barn med 
funktionsnedsätt-

ning känns det 
oerhört skräm-

mande.
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Ta steget, Du behövs!

Intresserad och vill veta mer?
www.familjehemsbanken.se

• Är du en trygg vuxen med båda 
fötterna på jorden?

• Har du funderat på att bli familje-
hem eller kanske kontaktfamilj?
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utbildning och rådgivning
ABHABHABHABHABHABH När du söker kompetens 

i frågor om personlig assistans
När du söker kompetens 

i frågor om personlig assistans

ABH Utbildning 
och Rådgivning 
är ett företag 
som erbjuder 
olika typer av 
stöd, föreläsningar 
och utbildningar 
i mindre grupper, 
främst inom området 
personlig assistans.
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Regelbevakning

e-learning Föreläsning

Enkäter
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Viktig seger kan ge dig 
din assistans tillbaka!
I en dom i april slogs det fast att egenvård visst 
kan ge personlig assistans. En självklarhet kan 
man tycka. Samtidigt vågar vi inte andas ut, det är 
många som nu ska ansöka om assistans på nytt. 
Ta hjälp av Sveriges mest erfarna jurister för att få 
den assistans du har rätt till. Det är enkelt att byta 
assistansbolag. 

Kontakta oss på 020-70 80 87 
eller bli kund genom att besöka 
oss på www.humana.se
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