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”JAG ÄR INTE RÄDD, MEN TÄNKER MYCKET PÅ HUR JAG
SKA LÖSA DE SITUATIONER SOM KAN UPPSTÅ”

Utan assistans skulle Mollys
liv bestå av väntan.
Den ovanliga diagnosen Glutarsyreuri
typ 1 gör att Molly inte kan gå, stå,
sitta, prata eller äta själv. Därför
behöver hon stöd dygnet runt.
Med hjälp av Humana har Molly
fått assistenter som hjälper henne
i varje situation. Det gör att hennes
självförtroende vuxit och att hon
nu tar mer plats socialt – vilket
skulle vara omöjligt utan
den hjälp hon har fått.
Vill du bli kund hos
Humana eller har
frågor om ditt
assistansbeslut?
Ring oss redan
i dag så
hjälper
vi dig.

020-70 80 87
HUMANA ASSISTANSRÅDGIVNING
Fråga oss om personlig assistans

Kraften att
förverkliga min
potential

Vår robusta symbolbaserade mjukvara Snap™ + Core First®
finns nu på svenska!
Tobii Dynavox Snap + Core First är en enkel, effektiv
väg till kommunikation och läs- och skrivkunnighet
med fokus på att användaren ska kunna utvecklas
med mjukvaran för att nå sina kommunikationsmål.

Snap + Core First finns som mjukvara till både
Windows och iPad och är tillgängligt på flertalet
Tobii Dynavox-produkter, däribland vår nyaste och mest
robusta AKK-surfplatta I-110.

I hjärtat av Snap finns siduppsättningen
Core First som är byggt på tre pelare för framgångsrik
kommunikation: Utveckling, delaktighet och läs- och
skrivförmågor. Förprogrammerat finns Basord, Kategorier,
Snabbord, Ämnen och (kognitivt) Stöd - sammanlagt ett
vokabulär på ca 7000 ord.

Gå in på www.tobiidynavox.com/sv/ för att ta
reda på mer, eller hör av dig direkt till oss på
swedensales@tobiidynavox.com

För att lära dig mer om Snap + Core First är du välkommen att anmäla dig till våra konstadsfria Power Academyutbildningar som är öppna för alla. För datum och platser nära dig, se www.tobiidynavox.com/poweracademysweden

Power to be You
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BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

MEJL: info@faktapress.se
TELEFON: 08-4100 56 36
WEBB: www.hejaolika.se

Foto: Linnea
Bengtsson
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Valter Bengtsson: chefredaktör
& ansvarig utgivare
valter.bengtsson@faktapress.se
08-4100 56 36, 0709-56 08 52
Harald Strand: skribent
info@faktapress.se

Anna Pella: skribent
info@faktapress.se
Linnea Bengtsson: fotograf
& webb
linnea.bengtsson@faktapress.se

PRENUMERATIONER
& KUNDTJÄNST
pren@faktapress.se
08-4100 5636

Prenumeration inom Sverige:
Ett år, 395 kr inkl moms (373 kr +
22 kr moms). Två år, 790 kr inkl
moms (745 kr + 45 kr moms).

ANNONSER

Valter Bengtsson
annons@faktapress.se
08-4100 56 36
Annonsmaterial:
info@faktapress.se
TRYCK: V-tab, Vimmerby

Scanna in QR-koden för
att surfa till information
om utgivningsplanen.
Foraldrakraft is an independent
magazine for parents with
children with disabilities or
special needs. It is also available
on the web: www.hejaolika.se
Foraldrakraft is published by
FaktaPress AB.
ISSN 1653-9109

FÖRÄLDRAKRAFT
FÖRÄLDRAKRAFT
NRNR
2 2017
4, 2018

Hurra för
alla jobbiga
människorättsförsvarare!

N

u i början av december samlades människor åter över hela Sverige, för att
manifestera för personlig assistans och
andra insatser enligt LSS, lagen om stöd
och service.
Samhället har blivit allt mer inriktat
på egenintresse, solidaritet har kommit på skam. Att slå
vakt om alla människors fri- och rättigheter har därför
blivit allt viktigare.
Men det har också blivit allt svårare. Kämpande föräldrar och anhöriga ses ofta som besvärliga människor,
ibland som rättshaverister. Självklara krav på delaktighet och självbestämmande stämplas ibland som särintressen.
Under tiden blir klyftorna i levnadsvillkor större och
större. Personer med funktionsnedsättningar och deras närmaste
har relativt sett fått det allt tuffare
de senaste 20 åren.
I debatten om personlig assistans har föräldrar utmålats som
fuskare. Den pågående LSS-utredningen verkar också tycka att
anhörigassistans är något fult och
väntas föreslå kraftiga begränsningar nu i januari.

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.

www.cjadvokat.se

DET FINNS LJUSPUNKTER. En

sådan kommer från forskningen. Forskaren Matilda Svensson
Chowdhury har intervjuat
anhöriga, för att förstå deras
roll. Hon berättar att
många upplever att de HejaOlika.se den
nästan är tvungna att
31 augusti 2018. Tre
ha en aktivistisk hållmånader senare har
ning. Men, oavsett hur de
inte mycket hänt.
anhöriga själva ser på sin roll,
menar Matilda Svensson Chowdhury att
de är människorättsförsvarare enligt
FN:s definition.
JUST SÅ ÄR det! Du som är kämpande

anhörig: strunta i alla tankar om att du
är en besvärlig person, en rättshaverist. Se dig själv en en människorättsförsvarare! Â
Valter Bengtsson
Chefredaktör &
ansvarig utgivare.

Gålölägret 2019
Ta chansen - plats finns kvar!
Gålölägret är ett konfirmationsläger som
välkomnar dig som går i grundskola, resursskola,
specialskola eller särskola och är ca 14–18 år.

Våga utmana dig själv
och få ett minne för livet!
Gålölägret är kostnadsfritt och drivs av Svenska kyrkan,
Högalids församling och äger rum 17/6–6/7 2019 på
Gålögården, i Stockholms skärgård. Info och anmälan:
www.svenskakyrkan.se/hogalid/galolagret
Anders Marklund 08-616 88 24
anders.marklund@svenskakyrkan.se

Bästa LSS-kommun 2018

”JÖNKÖPING
VISAR VÄGEN”
SEGRADE I JÄMN
KAMP OM 2018 ÅRS
BÄSTA LSS-KOMMUN

E

Bengt Westerberg tillsammans med vinnarna i Bästa LSS-kommun 2018 – Ola Nilsson
och Anna Bunninger som representerade Jönköpings kommun vid prisutdelningen.

foto: LINNEA BENGTSSON

tt klokt beslutsfattande om
personlig assistans. Det gav
Jönköpings kommun förstaplatsen i 2018 års upplaga av
tävlingen Bästa LSS-kommun.
Kampen om priset var mycket
jämn, och andraplatsen delas av
Karlstad och Tierp.
Det var tredje året i rad som
den oberoende och fristående
juryn bakom Bästa LSS-kommun
utsåg vinnare i tävlingen.
De tre finalisterna har alla på
olika sätt gått i bräschen för att
utveckla LSS-stöd som gör det
möjligt för alla att vara delaktiga i
samhället.
Karlstad nominerades för sin
dagliga verksamhet, med en
konstskola med Lars Lerin som
lärare. Tierp gick till final för sitt
arbete med dialog mellan besluts-

Alla barn har rätt
till en bra skola
Nytidas skolor erbjuder en anpassad miljö,
spetskompetens och en pedagogik anpassad
för elever med ADHD, autismspektrumtillstånd
och/eller utvecklingsstörning.

nytida.se/skola
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Delad andraplats blev det även för Karlstad med
Chatrine Astemo, Lars-Göran Melin och Maria Falk.

Se videofilmer med alla finalister
på HejaOlika.se
Tierp kom på delad andraplats – och representeras här av både chefer, medarbetare och deltagare i kommunens dagliga verksamheter.

fattare och berörda samhällsmedborgare.
– Vi i juryn för Bästa
LSS-kommun vill uppmana
alla andra kommuner att
utnyttja de möjligheter och
samhällsekonomiska fördelar det innebär med att
alla kommuninvånare
deltar aktivt i samhällslivet, som det blir när LSS
intentioner efterlevs.
Studera vad finalisterna i
”Bästa LSS-kommun” har
åstadkommit och lär av
dessa goda exempel, säger
Anna Barsk Holmbom.
I juryn ingår David Lega,
Eva Olofsson, Henrik
Petrén, Elaine Johansson,
Maria Johansson och
Harald Strand samt instiftarna Anna Barsk Holmbom, och Valter Bengtsson.
JURYNS MOTIVERING FÖR att

ge Jönköping förstapriset
lyder så här:
Juryn har beslutat tilldela Jönköping första pris i
Bästa LSS-kommun 2018
för sitt arbete från politiskt
håll med att bevara LSS intentioner om rätten till
personlig assistans även
när stat och domstolar sviker.
Under de senaste åren
har Jönköpings politiker
visat ett starkt engagemang, genom ett klokt beslutsfattande kring personlig assistans när Försäkringskassan infört allt hår-
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dare bedömningar. När en
invånare förlorat den statliga assistansersättningen
har kommunen interimistiskt beslutat behålla insatsen, tills en egen utredningen genomförts och ett kommunalt beslut fattats.
Kommunen har aktivt
gått emot domslut som har
begränsat assistansen och
som kommunen anser brybry
ter mot 1994 års intentioner med LSS. Därmed har
Jönköping inte bara uppupp
märksammat viktiga propro
blem med LSS utan också
visat att de går att hantera.
Kommunen har haft stora underskott i budgeten,
men hittills har man visat
att problemen går att lösa,
bland annat genom att
klokt använda det ekonomiska utjämningssystemet
för LSS, vilket innebär att
en generös politik inte ger
sämre ekonomi för den enskilda kommunen. Det är
ett faktum som många andra kommuner valt att
blunda för när man istället
har sparat sig till missförhållanden.
Jönköpings agerande är
inte en lösning på frågan
om personlig assistans till
personer med omfattande
funktionsnedsättningar,
men det är en vägvisare för
andra kommuner i den svåra tid som många assistansberättigade nu upplever. Â

FOTO: LINNEA BENGTSSON

foto: LINNEA BENGTSSON

MARIE NILSSON
Personskaderådgivare

CHRISTER NYSTRÖM
Advokat

Har du eller någon du känner
drabbats av en patientskada
och behöver hjälp?
Vi på Aj Personskador har mångårig erfarenhet av
personskador, patientskador och förlossningsskador.
Välkommen att
kontakta oss på
telefon 08-26 60 17
eller maila oss på
info@aj.se

Aj.se – en webbtjänst för dig som är skadad!
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Bästa LSS-kommun 2018

Bengt Westerberg:
”Viktigt att uppmärksamma
de som lever upp till LSS”

L

SS har ambitiösa mål och hur
man ska förverkliga målen ligger på Sveriges kommuner i
samverkan med brukarna. Därför är
det viktigt att uppmärksamma de
kommuner som på bästa sätt lever upp
till de höga mål och ambitioner som
finns, sa Bengt Westerberg när han i
november delade ut priset Bästa LSSkommun 2018 till Jönköping.

CITAT UR BENGT Westerbergs tal vid

prisutdelningen:
”Det finns mellan 1 och 1,5 miljoner personer med någon form av
funktionsnedsättning i Sverige. Även
de med stora funktionsnedsättningar
ska kunna bli delaktiga i samhället.
Det är det övergripande målet.
För att möta behoven behöver vi en
stor verktygslåda med olika insatser.
Socialstyrelsen skrev häromåret en
rapport där man talade om funktionshinderpolitiken som en djungel av
insatser och aktörer. Det kan vara
svårt att överblicka för den som har
en funktionsnedsättning, därför krävs
det att myndigheterna samverkar,
och den samverkan fungerar inte
alltid som man skulle önska.
Ett särskilt ansvar för att det ska
fungera ligger på kommunerna. Det
står tydligt i lagen att kommunen ska
se till att insatserna samordnas så att
det blir det bästa man kan tänka sig
för den person som behöver insatsen.
Men det är inte alltid kommunen
kommer ihåg uppgiften att samordna,
utan man tittar på vilka instrument

man själv förfogar över, vilka plikter
ligger på kommunen och så hoppas
man att andra tar hand om det andra.
De som omfattas av LSS har omfattande funktionsnedsättningar och
behöver hjälp av andra personer för
sin dagliga livsföring. En del behöver
mycket omfattande hjälp.
Det är en av förklaringarna till att
dessa insatser blir dyrare än en del
andra. I en debatt i somras var en
person kritisk till att vissa fick mycket resurser och andra ingenting. Om
målet är att alla ska bli delaktiga i
samhället och kunna leva som andra,
då måste vi kunna variera insatserna.
De som idag får insatser enligt LSS
är bara 80 000 personer. Att det finns
en särskild lag för dem beror på att
erfarenheten tidigare var att det var
svårt för dem med omfattande funktionsnedsättningar att få tillräckliga
insatser enligt socialtjänstlagen.
Först uppmärksammades det för
personer med intellektuell funktionsnedsättning så det kom en omsorgslag på 60-talet.
Sedan kom LSS för nästan precis
25 år sedan. Personkretsen utvidgades att gälla även personer med fysisk
och psykisk funktionsnedsättning.
Det las till en ny insats som inte fanns
i gamla omsorgslagen, nämligen
personlig assistans.
När lagen kom trodde vi att den
skulle komma att omfatta långt över
100 000 personer, så än idag är det
färre personer som har insatsen än vi
trodde när lagen instiftades.

Bengt Westerberg tillsammans med
vinnarna i Bästa LSS-kommun 2018.
Stående från vänster: Tina Larsson,
Anna Bunninger, Bengt Westerberg och
Chatrine Astemo. Sittande från vänster:
Ulrica Stjerngren, Ola Nilsson och Maria
Falk.
FOTO: LINNEA BENGTSSON.

ÄVEN DE SOM har omfattande funk-

tionsnedsättningar ska kunna vara
delaktiga i samhällslivet. Delaktighet
kan ha två dimensioner. Det ena är
delaktighet i beslut som fattas om en
själv; vilket stöd behöver jag för att
kunna leva ett bra liv. Den enda som i
slutändan kan avgöra vad som är rätt
insats är den enskilde.
Det andra är att insatsen ska göra
det möjligt att ta del i sociala aktiviteter av olika slag. En del insatser
behöver man bara för att komma ur
sängen på morgonen, att komma
igång, att komma iväg från hemmet.
Idag går det åt mycket resurser för
att komma igång i vardagslivet, och
relativt mindre återstår för olika
aktiviteter utanför hemmet. Men
bägge delarna är viktiga för delaktighet, vilka insatser man får och vilka
sociala aktiviteter som insatserna gör
det möjligt att delta i.” Â
Läs mer på:

Tierp och Karlstad på delad andraplats - så här tyckte juryn
KARLSTAD

Juryn utser Karlstads kommun
till delad andraplats i Bästa
LSS-kommun 2018. I samarbete
med konstnären Lars Lerin har
kommunen lyckats skapat stor
uppmärksamhet kring möjligheterna tilll sysselsättning och
därmed försörjning för personer med funktionsnedsättningar. Den enorma publiciteten
kring tv-serien Lerins lärlingar
har fått en återklang till glädje
för deltagare och personer med
funktionsnedsättningar över
hela Sverige.
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Den positiva uppmärksamheten har ett stort värde i kampen
för bättre levnadsvillkor. Att
så många har blivit berörda av
Lerins lärlingar inspirerar till nya
satsningar runt om i landet. I
Karlstad leder det till nya verksamheter utifrån deltagarnas
intressen. Kommunen har som
målsättning att ha Sveriges
bästa dagliga verksamhet.
Visionen föddes redan före
Lerins lärlingar men tv-serien
öppnar upp för att få resurser
att förverkliga det. Â

TIERP

Juryn utser Tierps kommun till
delad andraplats i Bästa LSSkommun 2018, för sitt arbete
med att skapa en bra dialog
mellan kommunens beslutsfattare, funktionshinderrörelse och
personer med rätt till LSS.
I en mindre kommun som Tierp
kan det vara enklare att åstadkomma en sådan dialog, liksom
att förverkliga delaktighet och
trygghet, men Tierp visar även
en stark vilja till förbättringar och
engagemang på alla nivåer, från
politiker till enskilda.

Det är viktigt att synliggöra funktionsrättsfrågorna och genom
att nominera sig självt till Bästa
LSS-kommun har Tierp visat att
man har höga ambitioner och
inte nöjer sig med vad man hittills uppnått.
Det finns saker att förbättra inom
Tierps funktionshinderomsorg
men lokala organisationer intygar att både chefer och politiker
är angelägna om att lyssna och
så länge den öppenheten finns,
finns också hopp om en bättre
framtid. Â
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Frösunda
– personlig assistans

Sedan
1994

Vi ser både dig och dina assistenter

Det är lätt att nå
oss och vi erbjuder
nära ledarskap.

FÖRÄLDRAKRAFT NR 4, 2018

Läs mer och byt till Frösunda Omsorg:
Web: frosunda.se/bli-kund
Tel: 0771-37 67 86 32
Mejl: kundkontakt@frosunda.se

Sök jobb som personlig
assistent:
frosunda.se/jobbsidan
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AKTUELLT

Här är stjärnorna i nya realityserien

AMINA ALI ÖLJEMARK
ÅLDER: 13 år och har just börjat 7:an.
BOR: Jag bor med min mamma, pappa och lillebror i

Åkarp som ligger mitt emellan Malmö och Lund. Min
storebror är vuxen och bor inte längre hemma.
INTRESSEN: Jag älskar att rida! Det är det roligaste
jag vet och jag rider en gång i veckan på Lunds Civila
Ryttarförening. Hästen jag rider heter Silvia och är
jättesnäll. Jag har blivit så stark och så har jag lärt
mig att smacka så att Silvia går framåt, och när hon
ska stanna säger man ’ptroo’. Det är svårt men snart
kan jag riktigt bra.
VEM SER DU UPP TILL? Jag beundrar alla mina
assistenter. De är alltid snälla och glada och gör en
massa roliga saker ihop med mig. Min favoritkändis
är Renaida. Hon är så bra på att både sjunga och
dansa.
VAD SER DU HELST PÅ TV? Jag brukar inte titta på
så mycket på tv men gillar Fångarna på fortet. Roligast är det när någon snubblar eller trillar. Helst kör
jag Just Dance på vår Apple TV för då kan jag välja
mellan så mycket musik och olika danser. Jag dansar
själv också med armarna.
MIN DRÖM FÖR 2019: Jag vill att det ska bli en varm
sommar igen så att jag kan bada och dyka mycket.
Och så vill jag åka på läger på Furuboda, för det
gjorde jag förra sommaren och det var det bästa jag
gjort.
HUR KÄNNS DET ATT VARA MED I JAG:S REALITYSERIE? Ha, ha det var så roligt att filma allt vi

gjorde! Norea var så bra på att hålla i kameran när
vi pratade, men det känns också lite konstigt att se
sig själv på film. Det blir liksom annorlunda än att se
sig själv i en spegel. Jag längtar tills jag får visa mina
kompisar och berätta om programmen.
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NOREA
SANDBERG

ISAK
HERLITZ RYDERGÅRD

EMILIA
ERIKSSON

ÅLDER: 22 år.
BOR: mamma, pappa,

ÅLDER: 23 år.
FAMILJ: Mamma, pappa,

ÅLDER: 29 år.
FAMILJ / BOR: Min

bonusmamma och två
yngre syskon. Är uppvuxen och bor i Lund.
INTRESSEN: Musik!
Människor, vänner, god
mat. Allt som höjer livskvaliteten.
VEM SER DU UPP TILL?

Jag har många förebilder
men mest är det mina
nära vänner och min
familj.

VAD DRÖMMER DU OM
ATT FÅ GÖRA 2019? Jag

drömmer om att få hålla
på mer med musik. Ha
någon låt klar och vara
på väg någonstans med
min musik.

HUR KÄNNS DET ATT
VARA MED I JAG:S REALITYSERIE? Det känns

som en ära! Det är ju kul,
men det finns också en
seriös aspekt som jag
tycker är otroligt viktigt.

småsyskon Herman, Otto och
Mia. Bonusmamma Sofia. Bor
mesta tiden hos mamma i
Älvsjö.
INTRESSEN: Gillar att spana
på bilar och tåg. Lyssna på
musik, resa och bada i simbassäng är också kul.
VEM SER DU UPP TILL? Morfar, mamma och pappa! Så
fort de är nära lyser jag upp!

familj består av mamma, pappa och bror. Jag
bor i Rissne med min
tax Bullen, också familjemedlem såklart.
INTRESSEN: Teater! Att
läsa! Kultur! Feminism.
Hundgrejer :)

VAD SER DU HELST PÅ TV?

VAD SER DU HELST PÅ
TV? Min favoritserie just

Gillar att lyssna på jinglarna
till Rapport och Aktuellt. Det
har jag alltid gjort även om
jinglarna har ändrats under
åren.

VAD DRÖMMER DU OM
ATT FÅ GÖRA 2019? Kanske

flytta hemifrån...

HUR KÄNNS DET ATT VARA
MED I REALITYSERIEN?

Kul!

VEM SER DU UPP
TILL? Gundrun Schy-

man är livet.

nu är Sharp Objects!

VAD DRÖMMER DU OM
ATT FÅ GÖRA 2019?

Ta körkort (nåja, ingen
dröm kanske men nu får
det snart bli gjort!) och
vandra bland fjälltoppar
med hundstackarn.
HUR KÄNNS DET ATT
VARA MED I JAG:S
REALITYSERIE? Roligt

och viktigt!

PREMIÄR I VINTER
FÖRÄLDRAKRAFT NR 4, 2018

om personlig assistans

”Vi vill visa att det
är ett omväxlande och
meningsfullt jobb” 
I vinter släpper JAG Personlig assistans
en egen realityserie på nätet. Vi får möta
Amina, Henrik och Isak, som alla är
assistansanvändare, och följer dem i
vardagen under några veckor.
#Kära assistent heter serien som
JAG tagit fram i samarbete med producent Sara Bengtsson.
De fyra avsnitten hittar du bland annat
på www.jag.se och på Youtube.
Föräldrakraft ställde tre frågor till Kerstin
Sellin på JAG om den unika satsningen.
Hur känns det inför premiären, hur tycker
ni resultatet har blivit?
– Det känns nutida och roligt och lite nervöst. Vi hoppas förstås att alla som tittar
ska gilla resultatet och skicka massor med
kärlek till våra medverkande stjärnor –
både assistenterna och våra uppdragsgivare i JAG Personlig assistans som bjuder
på sig själva och sin vardag.

HENRIK
STÅHLBERG

ANDREAS
DAVIDSSON

JENNY
SAVEFORS

ÅLDER: Jag är 37 år.
BOR: Jag bor i Vänersborg

ÅLDER: 36 år gammal.
BOR: I Trollhättan med min sambo.
INTRESSEN: Mina intressen är natur

ÅLDER: 30 år och

i en egen lägenhet ihop
med min katt Siri.
INTRESSEN: Jag är intresserad av historia, religion,
politik och fiske.
VEM SER DU UPP TILL?

Jag har två artister jag
beundrar mest. Det är
Björn Afselius och Ulf Lundell. De har bra texter och
budskap i sin låtar.
VAD SER DU HELST PÅ
TV? Jag tittar helst på

dokumentärer och naturprogram.

VAD DRÖMMER DU OM
ATT FÅ GÖRA 2019? Jag

hoppas kunna börja jobba
på mitt dagcenter fem
dagar i veckan istället för
tre. Detta för att de har
ändrat sina öppettider
så mina arbetsdagar har
blivit mycket kortare än
innan.
HUR KÄNNS DET ATT
VARA MED I JAG:S REALITYSERIE? Det känns

väldigt kul. Jag ger det
högsta betyget 5 på rolighetsskalan.

FÖRÄLDRAKRAFT NR 4, 2018

och vildmark, fiske men även historia
och religion, samhälle och politik. Tror
det ska räcka så ;)
VEM BEUNDRAR DU? Jag ser upp
till människor som verkligen följer sitt
hjärta och lever så som de vill istället
för hur man förväntas leva sitt liv och
förväntas vara.
VAD SER DU HELST PÅ TV? På TV ser
jag helst dokumentärer och enstaka
program såsom t ex. På spåret, men
även en del sport.
VAD DRÖMMER DU OM ATT FÅ
GÖRA 2019? År 2019 inte bara dröm-

mer jag om att utan kommer att göra
det jag vill, det vill säga njuta av varje
dag! Njuta maximalt i nuets alla små
magiska saker. Men ska allt lyckas få in
ett stort antal fisketurer till västkusten
och en vandring i fjällvärlden. Inga
stora drömmar men perfekta.
OM ATT VARA MED I REALITYSERIEN: Roligt! Något nytt och annor-

lunda. Jag är ingen orolig eller nervös
person men det är inte lätt att bara
släppa loss och tänka bort kameran,
men det går bättre och bättre. Bra och
inspirerande att kunna visa hur just
vi har det och vad vi gör. Jag tror att
många blir lite positivt förvånade!

kommer från Vargön.

BOR: Med min man

och våra två barn,
Lucas 5 år och Tilda
3.5 år.
INTRESSEN: umgås
med familjen, bullet
journal, pyssla, vara
ute i naturen.

Vilket är viktigaste budskapet med
serien?
– Vi vill att fler ska få upp ögonen för
yrket personlig assistent. Vi har närmare
4000 anställda som gör ett fantastiskt
arbete och vi tror att det finns många fler
därute som söker efter ett omväxlande
och meningsfullt arbete där du får mycket
uppskattning. Det är också viktigt att visa
att livet är lika mycket värt fastän du har
flera stora funktionsnedsättningar.

Varför gör ni detta just nu?
– Vi vill verkligen värna assistansreforVEM SER DU
men. I allt arbete vi gör tänker vi
UPP TILL?
på hur vi ska framtidssäkra den
Du hittar
Min största
personliga assistansen. Ett sätt
realityn #Kära
förebild
är att se till att det finns bra
assistent på
är min
assistenter att anställa. Och
www.jag.se och
mamma.
så känns det förstås väldigt
på youtube.
VAD
lägligt, nu när LSS-utredningen
com
DRÖMMER
snart kommer med sina förslag,
DU OM 2019?
att visa vilken fantastisk framgångsAtt skaffa hus
saga personlig assistans är. Hittills
och resa.
är det ingen som hittat på något bättre
HUR KÄNNS DET
stöd. Personlig assistans är individuellt
ATT VARA MED I
anpassat, du har med dig din assistent
JAG:S REALITYSEvar du än är och det är kostnadseffektivt.
RIE? Till en början
Ändå envisas vissa beslutsfattare och
kändes det nervöst
tjänstepersoner med att efterfråga ”mer
och pinsamt, men
träffsäkra insatser” till vissa grupper,
ju längre det gick
som i direktivet till LSS-utredningen. När
så kändes det bara
personlig assistans i själva verket passar
bättre och bättre.
särskilt bra för dig som har intellektuella
funktionsnedsättningar och behöver en
insats som är skräddarsydd efter dina
behov, säger Kerstin Sellin. Â
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”Jag är
beroende
av andra,
det måste jag
acceptera”
Sommaren 2018 gick till historien som en
av de varmaste på flera platser i landet. För
Jessica Smaaland blev den 30-gradiga
inomhustemperaturen ytterligare ett
problem att försöka lösa, i en vardag som
ganska ofta bjuder på oväntade situationer.
Nu förbereder hon sig för vinterns utmaningar. Tur att hon är lösningsfokuserad.
text Anna Pella foto Linnea Bengtsson

J

essica Smaaland, till vardags politisk sekreterare på assistanskooperativet STIL, har nära
till skratt när hon berättar om några av de
personliga krissituationer som uppstått under åren. Kanske just för att ämnet egentligen
är så allvarligt, att det är svårt att ta in hur ofta hon
som har permobil och assistans dygnet runt, hamnar i
svårigheter.
Men att oroa sig för allt som kan hända är inte lönt,
menar hon.
– Jag går inte omkring och är rädd för allt som kan
hända, men jag tänker på hur jag skulle kunna lösa
olika situationer som jag vet kan uppstå.
Till exempel har hon en utrymningsmadrass under
sin säng, om det skulle börja brinna i huset där hon
bor.
En gång bjöd hon också hem en brandman från sin
närmaste brandstation, för att höra hur hon och
assistenterna skulle agera om det börjar brinna.
– Hissar får ju oftast inte användas när det brinner
och det finns inte en chans för mig att kunna ta mig
ned fyra trappor med hjälp av madrassen och en
assistent.
Brandmannen sa att det var bra att Jessica kontaktat dem så att de vet om att hon bor där. Hans råd var:
”Så länge det inte brinner i lägenheten, stanna där, så
kommer vi och hämtar dig.”

SOMMARENS VÄRMEBÖLJA ÄR annars det som senast

orsakade problem för Jessica hemma i lägenheten

FÖRÄLDRAKRAFT NR 4, 2018
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När Jessica letar upp sitt närmaste
skyddsrum upptäcker hon att det
finns en hög tröskel utanför dörren.
TEMA
Krisberedskap
Dessutom
skymtar hon en trapp
genom glaset i dörren.

ett stenkast från Östermalmstorgs T-bana i centrala Stockholm.
– Det var så fruktansvärt
varmt, över 30 grader
inomhus dygnet runt.
Arbetsmiljön för assistenterna var olidlig, jag själv
var så varm i min korsett
och permobil och inga
fläktar gick att få tag på.

14

Till slut såg hon ingen
annan råd än att försöka
bygga en egen luftkonditionering av en petflaska och
en kartong och den lilla
bordsfläkt hon hade sen
tidigare, en konstruktion
hon läst om på nätet. Det
funkade inte.
Hon provade även en
slags kyldyna, det funkade

inte heller. Istället löste
hon de varmaste dagarna
med att ta sig till platser
som hade fungerande
kylanläggningar.
– Det blev en del biobesök, säger hon och ler.
FÖR ETT PAR vintrar sedan

uppstod ett problem av en
annan karaktär. Jessica blev

TILL:
MSB, MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD
OCH BEREDSKAP

FRÅN:
MSB

Hej,
Tidigare i veckan fick jag foldern ”om krisen eller kriget
kommer” i brevlådan. I fredags ställde jag en fråga till ert
kontaktcentrum angående tillgängligheten för funktionshindrade i skyddsrum. I Sverige använder ca. 130 000 personer
rullstol, och 1,3–1,8 miljoner har en funktionsnedsättning.
Trots detta har jag fått svaret från er att MSB inte vet något
om tillgängligheten vid skyddsrum och att ”alla får hjälpas
åt”. Detta svar känns otillfredsställande, och rimmar ganska
illa med att ni valt att illustrera s. 17 med en person i rullstol
(som mirakulöst har tagit sig nedför en brant ramp med
barnvagnsskenor).
Stämmer det att ni helt saknar information om vilka
skyddsrum som befinner sig i någorlunda marknivå, och
vissa som kräver att man kan gå nedför många trappor? Om
svaret på den frågan är ja, kommer ni att arbeta med att
göra den informationen tillgänglig på er hemsida framöver?

Hej, du har ställt en fråga
om skyddsrum och funktionshinder.
Enligt våra sakkunniga på
MSB i skyddsrumsfrågor så
har vi inga uppgifter om var i
byggnaderna skyddsrummen
är belägna, mer än i undantagsfall. I en del fall kan vi
ändå utröna detta genom t
ex foton. Vi har diskuterat
om det skulle vara möjligt
att inhämta dessa uppgifter
från kvalitetssäkrat håll för
att kunna komplettera vårt
skyddsrumsregister. Vi ska
beakta detta i vår kommande
planering.

isolerad i sin lägenhet under
flera veckors snökaos. De
gånger hon försökte ta sig ut
fastnade hon med permobilen direkt utanför porten,
och lyckades varken ta sig
till mataffären i samma
kvarter eller ens fram till
rullstolstaxin. Hon skickade
assistenten att handla och
uträtta ärenden, trots att
hon egentligen inte kan vara
utan assistent mer än
mycket korta stunder.
– Under samma period
pågick omfattande renoveringar i bottenplanet på
min fastighet, och jag höll
på att bli galen när de
borrade och bilade i betongen hela dagarna.
Hon skaffade en snöskyffel med teleskophandtag som hon monterade
bakpå rullstolen, för att
med assistentens hjälp
kunna ta sig fram genom
snön de gånger hon trots
allt var tvungen att ge sig
ut.
MÅNGA AV JESSICAS livsnödvändiga hjälpmedel kräver
ström. De hjälpmedel som
är batteridrivna, till exempel taklyftar och permobil,
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JESSICAS TIPS: BRA ATT HA!

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10
11.

Juridisk spetskompetens
inom personlig assistans
Vårt välkända engagemang, expertis och
mångåriga erfarenhet säkerställer att våra
klienter får de absolut bästa förutsättningarna
att driva en framgångsrik process.
Välkommen att kontakta advokat
Mathias Blomberg och advokat
Jan Jonsson på 090-206 60 90.

www.igne.se

Snöskyffel
Fläkt eller AC
Evakueringsmadrass
Mobil lyft med löstagbart batteri
Facebook-kontakt med andra som
också har assistans och hjälpmedel
så att ni vid behov kan hjälpa
varandra
Mat
Vatten
Extra batterier till hjälpmedel
Mobila ramper
Kontakt med närmaste brandstation
så de vet var du bor
Koll på var närmaste tillgängliga
skyddsrum finns

Välkommen till Önskebrunnen

Något du önskar men inte behöver?

Den som säger att lycka inte kan köpas för pengar, har
aldrig köpt en hundvalp. Att få köpa sig något man
önskar men inte behöver är en mänsklig rättighet.
I varje fall om du frågar Önskebrunnen. Det behöver
inte ens handla om ett husdjur, utan också om något
helt annat. En musikupplevelse, en resa, en dator eller
ett onödigt dyrt plagg. Något som kan skänka en stunds
glädje i en annars tuff vardag.
För att söka pengar ur Önskebrunnen måste du bo i
Göteborg med omnejd, dvs Göteborg, Öckerö, Mölndal,
Kungsbacka, Partille, Lerum/Floda, Kungälv eller Härryda.
Maxbeloppet ligger runt 20 000 kronor. Ansökningsblankett hittar du på vår hemsida www.onskebrunnen.se
Skicka en ifylld ansökan senast den 30 januari 2019 till:
SEB Private Banking Stiftelser, via mejl
till stiftelsesupport.goteborg@seb.se med
rubrik Önskebrunnen.

ÖNSKEBRUNNEN
AnnMarie & Sven-Åke Sjöholms stiftelse till förmån
för funktionshindrade barn och ungdomar
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I början av sommaren damp broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” ned i Jessicas brevlåda. ”Jag noterade glatt att det
fanns folk i rullstol på illustrationerna, men på en sida i slutet av broschyren var det en lång brant trappa ned till ett skyddsrum. På illustrationen fanns en barnvagnsramp. Hur kom personen i rullstol ner dit?” Jessica och en kompis kontaktade myndigheten för krisberedskap och frågade var det finns information om vilka skyddsrum som är tillgängliga, men fick till svar att
denna information idag saknas.

behöver laddas varje natt
för att fungera. Vid ett
strömavbrott är hon inte
säker på hur länge de
fastmonterade batterierna i
hennes taklyftar håller. I
den mobila lyften är batteriet löstagbart och en
kompis till henne som också
har en sådan fick åka iväg
och ladda sitt batteri vid ett
längre strömavbrott en
gång.
Andra hjälpmedel har
inga inbyggda batterier. Till
exempel sängen, hostmaskinen som är av äldre
modell, samt det larm hon
använder för att kalla på
assistenten på natten.
Det sistnämnda, eller om
assistenten skulle bli akut
sjuk under sitt arbetspass,
är bland det värsta hon kan
tänka sig. Förutom att vara
Jessicas personliga och
livsnödvändiga hjälpmedel
är assistenterna nattetid
hennes enda kommunikationskanal.
– Jag är extremt utsatt
när jag ligger i sängen, det

16

är jobbigast av allt, det
finns inte en chans att jag
ska kunna nå telefonen och
kalla på hjälp.
Hon minns därför natten
när hennes assistent svimmade i detalj. Hon hade
ringt på sin assistent i
rummet intill, för att få
hjälp att vända sig. Men
mitt i vändningen svimmade assistenten och dråsade
ned på golvet.
– Lyckligtvis piggnade
hon till efter en stund och
kunde slutföra det hon
påbörjat, men jag sov inte
en blund resten av den
natten.
Efter den händelsen
kontaktade Jessica kommunen och frågade om hon
kunde få ett trygghetslarm
kopplat till larmcentralen.
”Nej, du har ju assistans,
byt assistent i så fall”, fick
hon till svar.
Händelsen resulterade i
att hon bestämde sig för att
dela ut extranycklar till
flera kompisar. Hon funderar att på sikt byta ut låset

till ett kodlås istället, för
att det ska vara ännu enklare att komma in.
– Men om kodlåset går
på el… När man börjar
tänka på det… Funkar det
vid strömavbrott? Å andra
sidan kanske det inte är så
sannolikt att både assistenten svimmar och att det blir
strömavbrott samtidigt?
Att inte själv ha möjlighet att kalla på hjälp nattetid har också gjort att hon
testat röststyrningsfunktionen i sin telefon. Den funkar inte så bra.
– Den kan ringa upp men
inte lägga på, så om personen man ringer till inte
svarar går det inte att ringa
någon annan.

T

rots allt som
kan hända hindrar det inte
Jessica att leva
det liv hon vill.
På Gotlandsfärjan på väg till
Almedalsveckan för några
år sedan behövde hon koppla in sin hostmaskin, som

behövde ström. Av någon
anledning fungerade inte de
vanliga eluttagen på båten.
– Efter att ha frågat
personal fick jag tips om att
det fanns fungerande uttag
längst ned i båten, typ i
pannrummet, men där var
det en stor tröskel som jag
inte kunde ta mig över. Till
slut sa någon att uttagen i
receptionen fungerade, så
vi gick dit.
Även vistelsen i Visby
visade sig bli en utmaning,
med alla evenemang i olika
klosterruiner, men med
stor envishet hittade hon
alltid ett eluttag förr eller
senare.
Jessica berättar också
om när hon och några
kompisar hyrde en färdtjänstbuss och gav sig ut på
roadtrip en sommar i de
värmländska skogarna.
Detta var före gps:ernas
tid, och när bussen inte
ville starta efter ett stopp
”mitt i ingenstans” fann
hon ingen annan råd än att
ringa sin bilkunniga
FÖRÄLDRAKRAFT NR 4, 2018

pappa. Efter mycket resonerande fram och tillbaka
lyckades de tillsammans starta
bussen.
– Man kan inte ha både
livrem och hängslen. Eftersom
jag är beroende av andra så kan
jag inte ha full kontroll. Det är
bara att acceptera. Och att sitta
hemma är ju ingen lösning.
SÅ RESONERADE HON även när
hon bokade en resa till
Botswana, med safari och
tältning på savannen. Idén hade
hon haft länge, likaså en plan för
hur det skulle gå till, men inte
förrän det bara var några veckor
kvar till avresa löste hon den
sista pusselbiten och anställde
den extra assistent, som var
nödvändig för att resan skulle
kunna bli av överhuvudtaget.
– Jag planerar alltid det jag
ska göra, men förlitar mig också
på att saker går att lösa längs
vägen. Ju fler gånger det går
bra, desto mer vågar jag lita på
att det löser sig. Jag är väldigt
lösningsfokuserad och envis,
vill jag något så gör jag det. Â

SEX KONKRETA
RÅD FRÅN
DAN ELIASSON,
CHEF FÖR MSB
Om man har en funktionsnedsättning, eller
är anhörig, hur ska
man förbereda sig?
Â – Man bör tänka till
när det gäller miljön
runt om kring sig så
att det inte skapas en
situation med funktionshinder vid en
kris. Var och en måste
utgå ifrån sina egna
specifika behov och
förutsättningar. För
den som har stöd från
samhället i vardagen
kan det vara bra att ta
kontakt med sin kommun för att höra efter
hur de agerar för att
kunna stödja även vid
en kris.
Â Dan Eliasson lyfter
även fram broschy-

informationen i blindskrift.
Â – På dinsäkerhet.se
finns också
information
och generella tips och
råd för en
bättre hemberedskap
som sedan
var och en
Dan Eliasson: Fråga din
får anpassa
kommun hur man agerar i
efter sina
en kris. FOTO: LINNEA BENGTSSON.
förutsättningar.
Om man exempelvis
ren ”Om krisen eller
står på en kronisk
kriget kommer” som
behandling kan man
landade i brevlådorna
i stället för att vänta
strax före sommaren.
med att hämta ut en
– Den finns tillgänglig
ny ranson läkemedel
på vår webbplats dintills den nuvarande är
säkerhet.se som inläst
nästan slut, hämta ut
på enkel svenska
sin medicin så snart
och engelska och på
teckenspråk. Det finns regelverket tillåter
nästa uttag. På så sätt
även möjlighet att få

kan man efterhand
bygga upp en liten
buffert hemma.
Â – Ha en kontaktlista
nedskriven på papper
med viktiga telefonnummer och andra
kontaktuppgifter till
personer i sitt nätverk
som är bra att ha vid
en allvarlig händelse.
Â – Ha viktig information nedskriven
och lättillgänglig som
rör just dina behov
och förutsättningar.
Bra att ha för personal och andra som
ska bistå vid en allvarlig händelse.
Â – Om man själv
använder teckenspråk
och behöver kommunicera med någon
som inte behärskar
språket kan det var
bra att ha papper och
penna till hands. Â

Läsmaskiner
- rolig första lästräning

LSS-boende i Skövde

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!

- befäst sambandet bokstav-ljud
- träna korta ord
- möjlighet att spela in sig själv

Tel 031 - 703 39 50 | www.gryning.se
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”Vi kunde inte föreställa oss
att detta skulle kunna hända”
över. Framförallt blir det
viktigt att titta på samordningen. Vi var alltför
oförberedda och hade
svårt att nå räddningsledningen. Trots allt flöt
personer från Kårböle och arbetet på bra.
ett antal andra byar i
Många olika aktörer
kommunen. Det var så
kommer att beröras av de
lyckligt att ingen med LSS nya krisplanerna. Inte
eller på äldreboende
minst alla de privata
fanns i de områutförare inom omden som evakusorgsverksamheerades. De som
terna.
bor på gruppInom Ljusdal
boende (cirka
finns exempelvis
35 personer),
flera olika privata
äldreboende
assistansanordna(cirka 200) och
re verksamma.
de som har personDessa involverades
lig assistans (cirka 30) blev inte av sommarens räddaldrig direkt berörda av
ningsarbete, men inför
räddningsinsatserna.
framtiden måste även de
– Men många av dem
vara beredda på nödsituahar säkerligen känt en stor tioner.
oro, då brandröken nådde
– Även om en privat
ända ned i Ljusdal.
utförare bara har en enda
kund måste de också ha en
Hur hade det då gått om
plan och tänka som vi på
hotet mot tätorterna för- kommunen. De behöver en
värrats?
beredskap för hur de ska
– Vi hade löst det, men
hantera olika kriser, hur
det hade inte varit en enkel de ska klara evakueringar,
sak. Jag vet att det fanns
hur ska de hinna fram i tid
tusen platser vi kunde få
om vägar är avstängda och
tillgång till i övriga länet.
många andra frågor, säger
Men det hade varit svårt
Marita Wikström.
praktiskt, och vi hade haft
en väldigt stor oro.
DET FINNS MYCKET att
Nu väntar översyner av förbättra inom krisberedkrisberedskapen.
skapen. Ljusdal är en av
– Jag är övertygad om
alla de kommuner som sakatt det blir stort fokus på
nar en politiskt beslutad
beredskapsplaner framkrisplan.

STORBRÄNDERNA I LJUSDAL HOTADE
ÄVEN TÄTORTERNA OCH ALLA DESS
GRUPPBOSTÄDER OCH ÄLDREBOENDEN.

E

ett blixtnedslag
den 14 juli.
Några dagar
senare kastades socialtjänsten i Ljusdal in i en dramatisk situation. Nästan 200
personer evakuerades.
Även gruppbostäder och
äldreboenden var i riskzonen.
– Det hade inte funnits i
min fantasi att något
sådant kunde hända, säger
Marita Wikström som
plötsligt fick ansvar för
evakueringarna.
Krisen kunde dock blivit
mångdubbelt värre än det
nu blev. De personer som
var mitt i krisområdet har
berättat om ”ett litet helvete”, med torka, hetta och
branden som spred sig
snabbt. Många upplevde
situationen som desperat.
– Lite grand kände jag
det också så när jag fick
klart för mig att målbilden
var att ”rädda Ljusdal och
Färila”. Vad då – rädda? De
var först då jag förstod hur
allvarligt det var, säger
Marita Wikström, som är
utvecklingschef inom
socialtjänsten.
Under slutet av juli
evakuerades uppemot 200
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– Det är klart att vi har
haft rutiner för vad vi
behöver göra vid en utrymning, men det har
främst handlat om brand i
lokaler, och det har inte
varit någon plan som
antagits av politikerna,
säger Marita Wikström.
– Ingen har tänkt att det
kunnat bli en skogsbrand
som denna, och att våra
tätorter skulle bli hotade.
En sådan allvarlig kris var
inget jag någonsin hade
diskuterat med min arbetsgrupp eller med kommunchefen, eller i min
tidigare roll som socialchef, säger Marita
Wikström.
En lång rad praktiska
frågor måste ses över inför
framtiden.Om situationen
i Ljusdal förvärrats kunde
man ha behövt evakuera
tusentals personer istället
för knappt 200 som det
blev denna sommar.
MARITA WIKSTRÖM TROR att
gamla tiders civilförsvarsförråd måste återskapas.
– På 80-talet hade vi
exempelvis ett förråd
under ett att våra äldreboende, med bland annat 200
sängar och madrasser.
Under slutet av 90-talet
tömdes dessa förråd och
civilförsvaret finns inte
kvar på samma sätt, idag
ska man själv kunna klara
sig i en nödsituation. Â
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08-580 813 40 www.misa.se
info@misa.se

Göran

”Min första praktik var
på en elektronikfirma.
Nu arbetar jag som
föreläsare.”

Behöver du stöd
för att komma ut
i arbetslivet?
Hos Misa kan du få:

● 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
Brandskadad skog i Ljusdals kommun i november 2018.
FÖRÄLDRAKRAFT NR 4, 2018
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Idag är det författarbesök för grundsärskoleeleverna på
Kollaskolan i Kungsbacka. Författaren Ann-Charlotte
Ekensten, som skrivit 34 böcker på lättläst svenska, är
inbjuden för att inspirera eleverna att skriva egna berättelser.
Föräldrakraft är på plats när en av klasserna slår sig ned i
högstadiets bibliotek. Schh! Vi börjar strax! text och foto Anna Pella

”I

dag är det torsdag.
Klockan 9.00 Författarbesök, biblioteket högstadiet” står det på
whiteboarden i Blåmusslans
klassrum på Kollaskolan i
Kungsbacka. Eleverna Adam
Blickfeldt, 12 och Malte Gärdehed, 10, ser fram emot besöket.
De har redan läst några av de
böcker som författaren AnnCharlotte Ekensten skrivit.

I BIBLIOTEKET PÅ högstadiet är
lamporna släckta. På whiteboarden syns en tankekarta med
bilder på saker Ann-Charlotte
tycker om. Hon inleder med att
peka på bilderna, samtidigt som
hon säger och tecknar att hon
gillar att åka skidor, läsa och
campa. Och att hon tycker
mycket om choklad. ”Jag gillar
också choklad!” säger en av eleverna och de pratar en stund om
vilken sort som är godast.
Ann-Charlotte fortsätter med
att berätta att hon länge drömt
om en hund, och att hon nu
äntligen har skaffat en. En
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Som liten
hängde AnnCharlotte på
bokbussen
och släpade
hem kassar
med böcker
som hon läste
på nätterna.
”Jag vill att
fler får uppleva den glädje
läsningen kan
föra med sig.
Att läsa är att
pröva andra
skor och tillsammans med
en bok är man
aldrig helt
ensam.”

annan elev frågar vilken sorts
hund det är och berättar sedan
om sina hundar.
När presentationen är klar
visar Ann-Charlotte en bild på
sina böcker, 34 stycken än så
länge, på lättläst svenska.
Klassen lyssnar uppmärksamt
när hon berättar att det är hon
själv som väljer vad hon ska
skriva om. Hon förklarar skillnaden mellan skönlitterära
böcker, där hon får hitta på vad
hon vill, och faktaböcker, där
hon behöver forska och ta reda
på saker.
När hon berättar om hur hon
får sina idéer, och att det främst
är genom att lyssna, och ibland
till och med tjuvlyssna på andra
människor, utbryter fniss lite
här och där. Sen säger hon att
hon även får idéer genom att
läsa tidningar och titta på
nyhetsprogram. Hennes nya
bok ”Taggad på insta” kom
faktiskt till efter att hon hade
läst en artikel i tidningen
Kamratposten.
Ytterligare ett sätt att komma på vad man ska skriva om är

att ta en händelse man varit
med om själv, och sen lägga på
lite fantasi. Boken ”Kaos i
kanot” kom till på just det
sättet, efter att Ann-Charlottes
egen familj varit ute och paddlat.
Ann-Charlotte visar också
bilder på hur illustratörer
arbetar, innan hon avslutar med
att dela med sig av sina bästa
skrivtips. På tavlan får eleverna
se en mask som vill ha ett äpple.
Men mellan masken och äpplet
finns en mur, ett hinder. ”Hur
ska masken göra?” frågar hon
och eleverna kommer med
förslag. ”Krypa under?” säger
någon. ”Klättra över?”, säger en
annan. Ann-Charlotte nickar,
bra förslag, finns det fler?
Någon kommer på att masken
kan ta hjälp av en fågel.
”Javisst! Eller om det är en
supermask… så kanske den kan
hämta en studsmatta och studsa över? Det är ju du som skriver som själv bestämmer lösningen!”
Hennes sista skrivtips är att
försöka bestämma i förväg
FÖRÄLDRAKRAFT NR 4, 2018

Efter författarbesöket ska Malte
Gärdehed och hans
skolkamrater skriva
en egen berättelse.

FÖRÄLDRAKRAFT NR 4, 2018
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vem karaktären man ska skriva
om är. ”Tänk att ni kan intervjua karaktären på låtsas, ta
reda på vad den gillar och inte
gillar. ” Hon visar ett exempel
från serien Djurdoktorn som
handlar om Linus. Linus gillar
djur, lasagne, att läsa böcker
och att spela saxofon. Linus
gillar däremot inte sprutor,
spindlar och saker som kan
göra ont.
Lektionen avslutas med
frågor som eleverna förberett
på förhand. Till exempel undrar
klassen vad som är det bästa
och svåraste med att vara
författare. Ann-Charlotte ger
samma svar på bägge frågorna.
”Att få hitta på!” Hon önskar
eleverna lycka till när de nu ska
börja skriva egna berättelser.
ADAM OCH MALTE får en egen

pratstund med Ann-Charlotte
innan det är dags för nästa klass
att komma in. Adam berättar att
hans favoritbok är ”Fakta om
älgar”. Han har den hemma och
undrar om Ann-Charlotte
tänker skriva fler böcker om
detta djur. Det har hon ingen
plan på just nu säger hon, och
returnerar frågan om Adam
kanske ska skriva om älgar i den
berättelse han ska skriva efter
författarbesöket. Det ska han.
Maltes favoritböcker är
serien om Tage på camping, han

Adam Blickfeldt tycker om faktaböcker,
gärna om älgar.

Malte Gärdehed gillar Ann-Charlottes böcker om Tage på camping.

Hur skapar vi en miljö som är riktigt bra
för personer med funktionsvariationer?

Sju nycklar
till framgång
av Ann Gomér

Ta del av den senaste forskningen kombinerat med
smart pedagogik serverat med ett stänk av humor!
Den här mycket populära föreläsningen berättar hur man
skapar den bästa miljön för livslångt lärande.
22

Läs mer och boka på
www.sjunycklar.se
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Under våren besökte
Ann-Charlotte 50
klasser. ” Det är en
viktig del av mitt yrke
och jag ser det som
ett hedersuppdrag.
Vid författarbesöken får jag ta del av
elevernas tankar och
idéer och kan inspirera till att både läsa
och skriva.”

har läst alla fem böckerna, och
gillar särskilt den som handlar
om minigolf. Ann-Charlotte
berättar att hon skriver en ny
serie som heter Tyras husvagn
och att den också utspelar sig
på olika campingar. Hon ska
absolut försöka få med minigolf
i en Tyra-bok framöver.
Innan de säger hej då berättar Adam och Malte att de inte
tänker bli författare när de blir
stora. Malte drömmer istället
om att bli taxichaufför och
Adam vill köra glassbil. AnnCharlotte säger att hon har
velat bli författare så länge hon
kan minnas, men att det tog 40
år innan hon kände sig redo.
”JAG ÄR STARK på läsning!” står
det på anslagstavlan i
Kollaskolans entré. Alla elever
som har läst minst tio böcker får
ett märke med ovanstående
citat. Agnes Ivarsson är klasspedagog för grundsärskole-

A game changer

Nyhet!

Hibbot underlättar funktionell stå- och gåträning tack vare att den simulerar
fysioterapeutens händer.
madeformovement.com
FÖRÄLDRAKRAFT NR 4, 2018
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klassen Blåmusslan 1-6 och
arbetar även som skolbibliotekarie. Varje termin går hon och en
kollega runt i alla klasser och
berättar om nya böcker. I
skolans lässatsning är syftet att
hitta läsglädjen och öppna vägar
till litteraturen för alla elever.
– Vi vet att läsning ger bättre
ordförråd och ökad kunskap
och förståelse för andra människor. Men läsning kan också
bidra till att vi kopplar av och
mår bra. Att läsa böcker är som
att ge sig ut på en spännande
resa och ger läsaren möjlighet
att upptäcka äventyr. Böcker
kan också bidra till bättre
självkänsla. Ju mer man läser
ju starkare blir man.

D

agens författarbesök är
särskilt anordnat för
eleverna i grundsärsko-

lan.
– För våra elever i grundsärskolan är läsning extra viktigt,
eftersom det är ett sätt att
utveckla sin kommunikation för
att kunna uttrycka sig, säga vad
man vill och påverka sin vardag.
För att locka till läsning
utgår hon ofta från elevernas
intressen och styrkor. Till
exempel med lättlästa faktaböcker med tillhörande arbetsmaterial där eleverna kan träna
på läsförståelse. I hennes klass
har man också högläsning varje

dag vid fruktstunden och pratar
om boken tillsammans. På
fredagar får eleverna skriva om
något de gjort under veckan.
Många använder bildstöd,
talsyntes eller andra hjälpmedel.
– Eleverna i grundsärskolan
läser och skriver på många
olika sätt, och ju fler alternativ
vi kan erbjuda för att locka till
detta, desto bättre.
Hennes kollegor på högstadiet arbetar mycket med högläsning i grupp och att skapa
nyfikenhet och förförståelse
med hjälp av bildstöd, samt att
eleverna får förutspå vad som
ska hända. De får också läsa
tyst och sen återberätta, läsa
tillsammans och lyssna efter
ljud och leta efter bokstäver,
liksom att skriva korta berättelser eller serier i rutor med eller
utan bildstöd. Även här jobbar
man med att hitta det som
engagerar eleverna och deras
intresseområden.
GENOM ATT FÅ träffa en författare vill Agnes ge eleverna ytterligare inspiration och efter dagens
författarbesök ska de sätta igång
med att skriva sin berättelse –
enskilt eller i grupp. Tanken är
också att läsa varandras berättelser.
– Att få träffa en författare på
riktigt kan inspirera eleverna

Klasspedagogen och skolbibliotekarien Agnes
Ivarsson vill inspirera särskoleeleverna med författarbesök. ”Att få träffa en författare på riktigt kan
inspirera eleverna att läsa och skriva på ett helt
nytt sätt. Det är ett mycket lustfyllt sätt att lära
som kan ge en positiv spiral och bidra till en bättre
självkänsla för våra elever.”

Alla elever
som läst tio
böcker får ett
märke med
texten ”Jag är
stark på läsning”.

att läsa och skriva på ett helt
nytt sätt. Det är ett mycket
lustfyllt sätt att lära som kan ge
en positiv spiral och bidra till
en bättre självkänsla för våra
elever. Â

Nästa uppslag:
cker
Tips på bra bö

Ann-Charlotte: Jag började skriva för min son och min dotter
ÅLDER: 48 år

hennes intresse för faktaböcker fick mig att även börja skriva fakta. Bokserien Emmas liv
är också skriven med hennes
framtid i åtanke.

YRKE: Författare skriver böcker på lättläst svenska, har
bland annat gett ut serierna
om Djurdoktorn, Tage på camping, Tyras husvagn, Emmas liv
och många faktaböcker.
FAMILJ: Barnen Malin, 12, och
John, 14, samt maken Matti
och en hund.
BOR: Kungsbacka
FAVORITBOK: Stora boken om
sandvargen av Åsa Lind.
INSPIRATION: Jag började
skriva barnböcker när min son
skulle börja läsa eftersom jag
saknade böcker om vanliga
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Ann-Charlotte Ekensten
vardagsäventyr. Min dotter har
Downs syndrom, en diagnos
som ofta innebär utmaningar i
både inlärning och språk, och

OM ATT SKRIVA LÄTTLÄST:
Jag är en språknörd! Jag älskar
ord. När jag skriver böcker på
lättläst svenska behöver jag
verkligen gå i närkamp med
orden. Jag brukar jämföra lättläst med poesi, det gäller att
hitta de ord som är allra mest
betydelsebärande.
VILL: Bidra till fler ingångar till
läsning, så att fler ska få uppleva den glädje det kan föra
med sig. Förutom att läsning

behövs för att vara delaktig i
samhället så är du aldrig helt
ensam tillsammans med en
bok.
OM ATT GÖRA FÖRFATTARBESÖK: Det är en viktig del av
mitt yrke och jag ser det som
ett hedersuppdrag. Vid författarbesöken får jag ta del av
elevernas tankar och idéer och
kan inspirera till att både läsa
och skriva.
TIPS TILL FÖRÄLDRAR:
Sluta inte läsa högt även om
ditt barn har börjat läsa själv,
det är ett sätt att utveckla
språket och vara nära och tillsammans. Â
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Vill din skola
också ha
besök av en
författare?
Gör så här:
1. HITTA FÖRFATTARE hos Författarcentrums förmedling, www.
forfattarcentrum.se, eller kontakta författaren direkt.
2. SÖK EKONOMISKT BIDRAG
från exempelvis Skapande skola
hos Kulturrådet: www.kulturradet.se/skapande-skola. I en del
kommuner och regioner finns
även lokala bidrag att söka.
3. SKOLAN FÅR MEST UT av författarbesöket om det är väl förberett. Läs författarens böcker
och låt eleverna förbereda frågor.

Sista ansökningsdag 15 januari
Specialpedagogiska skolmyndigheten driver nio specialskolor
runtom i landet. Birgittaskolan i Örebro, Kristinaskolan i Härnösand, Manillaskolan i Stockholm,
Vänerskolan i Vänersborg och Östervångsskolan
i Lund är regionala skolor för elever som är döva
eller har hörselnedsättning.

Skicka ansökan senast den 15 januari 2019 via

www.spsm.se/specialskola
När ansökan kommit in, bedömer en nämnd vilka
elever som ska antas.
Vill du veta mer eller besöka en av våra skolor?
Ring oss på 010 473 50 00 eller titta in på
www.spsm.se/specialskola

Åsbackaskolan i Örebro tar emot elever som är
döva eller har en hörselnedsättning i kombination
med utvecklingsstörning samt elever med tidig dövblindhet.
Ekeskolan i Örebro är för elever med synnedsätt-

ning och ytterligare funktionsnedsättning
Hällsboskolan i Stockholm och Umeå tar emot

elever med grav språkstörning.

FÖRÄLDRAKRAFT NR 4, 2018
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33
Hur hittar man rätt
i bokdjungeln? Här
är ett axplock av
böcker om, av eller
för barn, unga och
vuxna med funktionsvariation och
deras anhöriga.
FÖR 0-6 ÅR

tips på böcker för
små och stora

Williams kompisar har olika personligheter som yttrar sig på olika sätt. Det
gäller att bemöta alla på
vars och ens villkor, annars
blir det inte rättvist. Utan
att det uttalas i böckerna
tar de upp bland annat adhd, autism, genus och invandring.”

Författare: Lennart Hellsing
Utgivare: Myndigheten för
tillgängliga medier 2018

3. SÅ GÖR
PRINSESSOR

Format: Taktil bilderbok
Författare: Per Gustavsson
Utgivare: Myndigheten för
tillgängliga medier 2018

5. ARON TIGER
BESTIGER BERG

Författare: Ebba Ómarsson,
Aron Anderson
Förlag: Smultron 2018

7. VILLE PÅ KORTTIDS
Nordea Malmström
Jenny Brorsson
Förlag: Kikkuli 2018

1. SJUK
Bokserie: Nu ska vi prata!
Författare: Embla Sue
Panova, Jessika Linde
Illustratör: Moa Graaf
Förlag: Speja 2018

6. WILLIAMS BRÅKIGA
KOMPISAR
4. LEA LEJONTÄMJARE PÅ
BADHUSET

Författare: Lotte
Lannerbeth
Illustratör: Johanna Rehn
Förlag: Kikkuli 2018

PS
2. KRAKEL SPEKTAKEL
KÖPER EN KLUBBA
Format: Taktil bilderbok
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TRE AV DE BÖCKER
som vi tipsar om
denna översikt har
författats av Föräldrakrafts reporter
Anna Pella.

Författare: Marie Bosson
Rydell
Illustratör: Karin Eriksson
Förlag: Idus 2018
Så här säger Marie:
”Serien om William och
hans kompisar riktar sig
till lite yngre barn, cirka
3-6 år. William jämför sig
med sina kompisar. Han
tycker att han är så vanlig,
så vanlig att han är tråkig.
Hans kompisar är mycket
ovanligare och mer spännande. Det finns fyra böcker i serien. Alla böckerna
tar upp olikheter, svårigheter och möjligheter. Alla

8. WALLY KAN INTE
VÄNTA

Författare: Anna Carlsson
Illustratör: Sabina Svensson
Förlag: AHDH-hjärtat 2018
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Utveckla dina intressen, lär dig
mer tillsammans med andra
eller läs in behörigheter!

2014-12-04
2014-12-04 10:49
10:49
2017-06-13
11:24

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
Gå in på vår hemsida eller beställ vår kurskatalog.

www.valjeviken.se / 0456-151 15 / www.facebook.com/valjeviken
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TEMA SKOLA

FÖR 6-9 ÅR

9. ALMA OCH
PAPEGOJMYSTERIET

Författare: Kristina Collén
Illustratör: Lisa Lindqvist
Förlag: Idus 2018

10. DJURDOKTORN LINUS OCH TEDDY

Författare: Ann-Charlotte
Ekensten
Illustratör: Carolina
Ståhlberg
Förlag: Nypon 2019

11. TYRAS HUSVAGN ÄPPELTJUVEN
Författare: Ann-Charlotte
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Ekensten
Illustratör: Anna Westin
Förlag: Nypon 2019

12. MINIFAKTA OM
HUNDVALPAR
Författare: Ann-Charlotte
Ekensten
Illustratör:
Förlag: Nypon 2019

13. TIMMY KENT OCH
DE MYSTISKA
MORÖTTERNA

Serie: Barnen i Lyckeskolan
Författare: Ebba Berg
Illustratör: Carl Flint
Förlag: Olika 2017

14. KLARA EK OCH
HUNDEN SOM INTE
VAR EN HAMSTER

Serie: Barnen i Lyckeskolan
Författare: Ebba Berg

Illustratör: Carl Flint
Förlag: Olika 2015

15. KOM VI GÖR OM
DET I SKOLAN

Författare: Anna Carlsson,
Linda Jensen, Annelie
Strömberg & Linda
Warvelin
Illustratör: Moa Graaf
Förlag: Be My Rails
Publishing 2018

16. OSKAR SUPERHJÄLTE

Serie: Superviktigt
Författare: Marie Rydell
Förlag: Idus 2018
Marie om böckerna:
”Serien Superviktigt tar
upp superviktiga saker,
som att alla är olika, gör
olika och behöver olika.
Böckerna är korta och lättlästa, vänder sig till barn
från cirka 8 år. Alla böcker
utspelar sig under samma
dag i samma klass med
samma karaktärer. Men
böckerna har olika huvudpersoner. I den ena boken
får man följa dagen ur den
enes perspektiv, man förstår hur han tänker och
varför han agerar som hen
gör. I en annan bok ser man
händelserna ur en annans.
Böckerna fungerar bra att
läsa själv, för igenkänning
och för att skapa förståelse

för andra. I slutet av varje
bok finns en liten faktatext
och länkar om bland annat
adhd, ADD, autism övergrepp och missbruk, sådant
som tas upp i böckerna.”

17.OPERATION
SLUTSTIRRAT

Serie: Funkisfamiljen
Författare: Anna Pella
Illustratör: Anna Forsmark
Förlag: Libris 2018

18. OPERATION
RÄDDA
SOMMARLOVET

Serie: Funkisfamiljen
Författare: Anna Pella
Illustratör: Anna Forsmark
Förlag: Libris 2019

FÖR 9-12 ÅR

19. TAGGAD PÅ INSTA
Författare: Ann-Charlotte
Ekensten
FÖRÄLDRAKRAFT NR 4, 2018

13–14 maj 2019 i Växjö
Tema: SÄRSKILD SKOLA FÖR SÄRSKILD KUNSKAP

Bland annat föreläser Pär Johansson från
Glada Hudik, Yasmine Wain, UR, Nåkkve
Balldin, socionom, Anders Lago, vice
ordf FUB med flera.
Anmäl dig idag och
försäkra dig om en plats.
Program, anmälan och mer
information på sigys.se

Amin föddes med muskeldystrofi. I skolan var han plugghästen i rullstol
utan vänner. Efter universitetsexamen med toppbetyg och drömjobbet
på Microsoft, vågade Amin för första gången bjuda ut en tjej.
”Hur kan en kvinna bli attraherad av en man i rullstol” var
hennes reaktion.
Det tog fem år att återfå självförtroendet. Idag har
Amin upplevt kärleken och driver the dating coach
on wheels. Amin använder Evoflex höftbälte från
Bodypoint
www.heamedical.se
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TEMA SKOLA

Illustratör: Sofia Falkenhem
Förlag: Nypon förlag 2017

Författare: Ann Gomér
Förlag: Bona Signum 2018

24. JAG MÅR BRA NU
20. GENOMSKINLIG
Författare: Malin Roca
Ahlgren
Förlag: Cajsa Gustafsson
Förlag: Kikkuli 2018

Författare: Kerstin Fri
Illustratör: Mia Hellquist
Forss
Förlag: Bona Signum 2018

27. MITT UNGA
FARTFYLLDA LIV
Författare: Amanda
Malmberg
Förlag: Vaktel 2018

Författare: Lina Sjöberg
Förlag: Weyler 2018
Författarens ord: ”Vi
känner Simson som den
tragiske hjälten från Bibeln:
han som hamnade i fiendehänder och som hämnd rev
ned ett tempel. I denna
bok får vi följa en vilsen ung
man som hemsöks av ett
raseri, och fram träder en
människa med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som kämpar för att få
ihop sitt liv.”

FÖR UNGA
28. JAG ÄR INGET UFO
Serie: Synlig fast osynlig
Författare: Moha Frikraft
Förlag: Vulkan 2018

31. HUDLÖS
Författare: Tommy Ivarsson
och Marianne Ivarsson
Förlag: Polaris 2018

25. EMMAS LIV MIDDAG FÖR TVÅ
21. VI PRATAR OM
JOBB

Författare: Ann Gomér
Förlag: Bona Signum 2018

Författare: Ann-Carlotte
Ekensten
Illutratör: Christina
Heitmann
Förlag: Vilja förlag 2018

29. MATS MELIN
– FRÅN HUDIK MED
KÄRLEK

Författare: Mats Ahlsén
Förlag: LL-förlaget 2018

22. MOA ÅKER PÅ
LÄGER

32. FUNKTIONSUNIK
OCH FANTASTISK
Författare: Annika Gelin
Förlag: Vulkan 2018

FÖR VUXNA

Författare: Ann Gomér
Förlag: Bona Signum 2018

26. MIN VERKLIGHET
– JAG ÄR
BERÄTTAREN

23. LINUS SJUNGER
KARAOKE
30

Författare: Charly
Andersson, Lisen, Lo H,
Revar, Sebbe, Susanna Jagu
Förlag: RFSL Stockholm
2018

33. NÄR DU LER
STANNAR TIDEN
30. SIMSON

Författare: Anna Pella
Förlag: Libris 2017
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Läsmaskiner
- rolig första lästräning

RIKSGYMNASIER

med Rh-anpassad utbildning för unga med svåra rörelsehinder

• För dig som har avslutat grundskolan och vill fortsätta
på gymnasiet
• För dig som behöver lugnare studietakt, stöd i undervisningen
i en liten grupp eller vanlig klass
• För dig som behöver habilitering och personlig praktisk hjälp
• För dig som kanske också har behov av att bo i elevhem

- befäst sambandet bokstav-ljud
- träna korta ord
- möjlighet att spela in sig själv

Riksgymnasier finns i Stockholm, Göteborg, Kristianstad
och Umeå. Sista ansökningsdatum 2019-01-15.
Skicka ansökan till: Specialpedagogiska skolmyndigheten,
Box 1100, 871 29 HÄRNÖSAND
Tel: 010 473 50 00. www.spsm.se

Fri
26–28 mars 2019 Svenska Mässan, Göteborg

Nordens största hjälpmedelsmässa

en

tré

2019

Välkommen till mötesplatsen som gör skillnad!
Hitta nya lösningar och nya hjälpmedel som gör
din vardag lättare - hela utbudet på samma ställe.
26 – 28 mars 2019 på Svenska Mässan, Göteborg.
• Stort kunskapsutbyte mellan 14 000 besökare
och 250 utställare.
• Nytt konferensspår kring psykisk ohälsa.

• 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.

Slipp köer - skriv ut din kostnadsfria biljett på www.levafungera.se

FÖRÄLDRAKRAFT NR 4, 2018
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LÄS MER OM SKOLAN
PÅ HEJAOLIKA.SE

1

1 Enklaste appen för skolan fortsätter
toppa listan. ”Med tanke på lärarbristen är
det viktigt med bra hjälpmedel som är
enkla att använda”, säger Karin Ohlis som
skapat appen Skolstil. Läs vår intervju
med henne.

FOTO: LINNEA BENGTSSON

TEMA SKOLA

2 Ann-Marie Begler: De som felplacerades i särskolan bör kompenseras. Min personliga uppfattning är att man ska titta på
nån slags möjlighet att få kompensation

4

FOTO: LINNEA BENGTSSON

Gå med

3

eller studiebidrag för att
kunna plugga igen i vuxen
ålder.
3 Allt fler vill lära sig mer
om teckenspråk på
distans. ”Vi upptäckte att
både föräldrar och
personal som jobbar med
teckenspråk eller AKK
hade svårt att få fortbildning. Därför startade vi en
distansutbildning som är
helt anpassad till
individen”, berättar Niklas
Ahnstedt om den unika
utbildningen.
4 UHR stoppar anpassningar av
högskoleprovet med en motivering som
upprör: Det blir för mycket jobb att hantera
intygen. Beslutet får skarp kritik av bland
annat Anki Sandberg, ordförande för
Attention.

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

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.
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”Fruktansvärt att tvingas
säga nej till föräldrar som
ber om hjälp”
FRAMGÅNGSSAGAN
MOVE & WALK ÄR
FRAMME VID ETT NYTT
VÄGSKÄL.
Skolorna är fullbelagda och
man tvingas nu säga nej till
barn i behov av konduktiv pegagogik.
– Det känns
fruktansvärt
att säga nej till
föräldrar och
kommuner som
ber oss hjälpa
dem, säger Eszter
Horváth Tóthné.
Eszter startade upp
verksamheten med träning
genom konduktiv pedagogik för 21 år sedan.
Verksamheten har successivt växt till att idag
omfatta träning, assistans,
grundskola, gymnasieskola
och daglig verksamhet för
barn, unga och även vuxna
med stora funktionsnedsättningar.
Geografiskt är Move &
Walk idag lokaliserat till
alla tre storstäderna Göteborg, Malmö och Stockholm.
Verksamheten är älskad
– men genom åren har det
flera gånger blåst upp till
hårda strider.
Ett exempel var stormen

i Stockholm år 2012 då
Move & Walk kastades ut
ur en upphandling av konduktiv pedagogik. Sedan
arga föräldrar demonstrerat ändrade landstinget
sitt beslut. Och senare
utökades upphandlingen till att
även omfatta
vuxna i behov
av träningen.
Efter att
ha expanderat från basen
i Göteborg till
Malmö och senast till
Stockholm får Eszter nu
allt fler propåer från andra
delar av landet. Föräldrar
söker desperat efter fungerande behandlingar och
skolor.
– Vi är vid ett strategiskt
vägskäl. Hur ska vi tänka
och göra för att sprida
verksamheten eller kompetensen till fler? Vi undersöker just nu om det är
möjligt långsiktigt att etablera oss i fler orter. Kanske måste vi hitta andra
lösningar i samarbete med
andra aktörer, där vi kan
bidra med vår kompetens
i annan form. Just nu är vi
öppna för alla möjliga
varianter. Â

Personligare
personlig assistans
Har du hört att vi på Bräcke diakoni också driver personlig assistans som är personlig på riktigt. Lite annorlunda, mycket medmänskligare.

Vi behandlar alla olika

Med decenniers erfarenhet av barn och unga med
flerfunktionsnedsättningar, och stöd till deras föräldrar, vet vi att allas liv är olika. Därför bemöter vi
också alla olika – något annat vore konstigt.

Eszters dröm är att alla som har som
har behov av konduktiv pedagogik
ska få tillgång till det. ”I vilken form
det blir får tiden utvisa”, säger hon.

Vi har alltid en helhetssyn, för att kunna anpassa oss
efter ditt barn och er situation. Vårt jobb är att, tillsammans med er, se till att livet ger plats för det ni vill.
Oavsett förutsättningar, olika behov och dagsform.

Läs mer på:
FÖRÄLDRAKRAFT NR 4, 2018

www.brackediakoni.se/personlig-assistans

LÄGER

Nicola St Clair Maitland

August Wide
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Jesper Rindefjäll

Elin Ericson
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TEMA
LÄGER

”HÄR MÅSTE
MAN KLARA
SIG SJÄLV”
Rullstolsteknik, gymträning, tennis, klättring och mycket mer står
på schemat när det är höstlovsläger på Bosön. Deltagarna utmanas
var och en på sitt sätt, och när Jesper, Nicola, August, Elin och de
andra kommer hem igen efter en lägervecka på Bosön är de förhoppningsvis ännu mer rustade för framtiden.

V

åga sträcka armen
längre bak, bra,
precis så! ropar
Niclas Rodhborn,
förbundskapten i
rullstolstennis, när Elin Ericson,
18, från Borensberg, får till en
snygg forehand på RG aktiv
rehabiliterings höstlovsläger.
Bollsinnet kommer från många
års basketspelande, och det är
svårt att tro att det är första
gången hon spelar tennis. Innan
veckan är slut kommer hon att
ha testat många olika sporter på
Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön beläget på
Lidingö utanför Stockholm.
Bredvid sig har hon Jesper
Rindefjäll, 18, från Sturefors,
som spelat tennis många år, och
som leende trixar med bollen
och stundtals gör det riktigt
jobbigt för motståndarlaget på
andra sidan nätet.
I friidrottsarenan alldeles
intill befinner sig Nicola St
Clair Maitland, 15, från
Rönninge, och August Wide, 17,
från Linköping. De får instruktioner och information från
Nina Forsberg och Nanna
Holthe från Friskis och Svettis,
FÖRÄLDRAKRAFT NR 4, 2018

text Anna Pella foto Linnea Bengtsson

inför ett gympass som börjar
alldeles strax. Nina pratar om
träningspyramiden, att man
börjar med att träna sin rörlighet, därefter kan man träna
styrka och slutligen även kondition. Hon går igenom hur man
tränar olika delar av överkroppen och poängterar att det
handlar om att stärka de funktioner man har, utifrån var och
ens egna förutsättningar.
August tränar ofta på gym
hemma i Linköping och fattar
med van hand tag om hantlarna.
Även Nicola känner sig hemma
i gymmet och ber om mer vikt
på latsdraget, även om hon
tillbringar större delen av sin
fritid i vatten, eftersom hon
numera tävlar på landslagsnivå,
där favoritssträckorna är 100
meter rygg och 50 meter fjäril.
FÖRUTOM ALL IDROTT man får
prova på tycker August att en av
de bästa sakerna med lägret är
att man utmanas i att klara sig
själv så mycket som möjligt.
– Många deltagare är vana
vid att föräldrarna servar en
och att bli curlade. Det är bra
att komma hit. Här måste man

Julia Andersson, barn- och
ungdomskoordinator på RG
aktiv rehabilitering.

klara sig själv, säger han, och
Nicola fyller på:
– I går pratade vi om hur man
säger ifrån när någon vill hjälpa
en med sådant man vill och kan
klara själv. Det var jättebra.
August säger att det kan vara
jobbigt när människor på stan
försöker hjälpa till även fast
man inte bett om hjälp. Han
tror att det bygger på okunskap
och gamla värderingar, att
människor tror att man är
hjälplös bara för att man sitter i
rullstol.
– Samtidigt är det en svår
balansgång, jag vill klara allt
själv och har svårt att be om
hjälp när jag verkligen behöver
det.
Elin nickar och säger att
många tror att man är så ömtålig. Hon har bara använt rullstol
ett halvår och fick sin första
aktiva rullstol i fredags, men
hon hoppas att hon under
lägerveckan ska bli säkrare på
hur hon ska använda den och
att hon ska träffa nya kompisar.
– Vi kom hit igår, och jag har
redan blivit säkrare på att ta
mig ned för trappsteg.
För Jesper är det också
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LÄGER

Både August och Nicola har varit med på ungdomslägret förut, även RG:s äventyrsläger.

August Wide tränar ofta på gym. ”Man får passa sig så att man inte
får för mycket träningsvärk, då är det svårt att använda armarna sen.
Att börja med lätta vikter och hitta rörelsen är mitt tips.”
För Jesper och Elin är det första gången
på ungdomslägret. Jesper blev nyfiken
när han hörde kompisen August prata
gott om det. När Elin satt och googlade
på hur hon skulle göra för att ta sig ned
och upp för trappor med rullstolen kom
hon in på ett Youtube-klipp om lägret
och bestämde sig direkt.

Nanna Holthe och Nina Forsberg från Friskis och Svettis.

Jesper Rindefjäll trivs på lägret.
”Det är schyssa ledare och deltagare, bra gemenskap och mycket
sport. Det gillar jag!”
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Familje- och vuxenvistelser 2019
Familjevistelser
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Utbildningsdagar för
personal och närstående
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Ehlers-Danlos syndrom
Turners syndrom
Williams syndrom
Klinefelters syndrom
Neurofibromatos, typ 1
Hjärntumör, barn under 13 år*
Ryggmärgsbråck, MMC
16p 11.2 kromosomdeletion
och -duplikation
Svårbehandlad epilepsi med
ytterligare funktionsnedsättning
Vi som mist en barn i en
cancersjukdom*
Muckopolysackaridos,
MPS-sjukdomar
Leukodystrofier

• 18-20 feb
Klinefelters syndrom
• 27 feb-1 mar Ehlers-Danlos syndrom
• 27-29 mar
Ushers syndrom, typ 2

www.agrenska.se
031-750 91 00

• v 35

• v 47
• v 49
• v 50

Stroke, Barn och ungdomar som
insjuknat i stroke
Fragilt X-syndromet
Diagnos ej fastställd*
Iktyos
Angelmans syndrom
Limb-girdle muskeldystrofi
Hjärntumör, barn från 13 år*
Ushers syndrom
Bardet-Biedls syndrom, LaurenceMoon-Bardet-Biedls syndrome
Wilsons sjukdom
Silver-Russells syndrom
Duchennes muskeldystrofi

* vistelse i samarbete med Barncancerfonden

Vuxenvistelser
• 11-13 sep
• 14-16 okt
• 27-29 nov

Wilsons sjukdom
Limb-girdle muskeldystrofi
22q11-deletionssyndromet

NYHET –
Ståstöd
R82 Meerkat
Vårt senaste tillskott till Juniorfamiljen är ståstödet R82 Meerkat –
ett ståstöd som erbjuder ett enkelt stående med stöd på rätt nivå!.

Det har aldrig varit enklare!
Den breda basplattan tillåter ett brett stående vilket lämpar sig
väl till barn med exempelvis ståskal. Tack vare snabbspännen kan
tillbehören monteras och justeras snabbt och säkert för individuell
inställning – för både stöd och rörelse. Det har aldrig varit enklare!
Läs mer på etac.se

LÄGER

Med ledarnas hjälp kan
man se hur det kommer
att bli längre fram, hur
mitt liv kommer kunna bli.
Jag motiveras att
bli självständig.
Julia Andersson, barn- och ungdomskoordinator och projektledare
för ungdomslägret.

första gången på ungdomsläger.
– Hittills är det ännu bättre
än jag förväntat mig. Det ska bli
kul med all sport och gemenskap, och att få möjlighet att
lära känna mer folk, men också
att få ett större perspektiv och
kunna se möjligheter.

N

ågra av ledarna är själva
rullstolsburna, och kallas
förebildsledare, och Nicola uppskattar att träffa dem
och deltagare med liknande
erfarenheter.
– Alla här har gått igenom
ungefär samma saker, här
slipper man frågan ”Varför
sitter du i rullstol?” som i alla
andra sammanhang.
Hon tycker också att det är
inspirerande att genom förebildsledarna få en bild av hur
framtiden kan se ut. På lägret
förra året visade de till exempel
upp sina anpassade bilar, det
tyckte hon var bra. Det är också
spännande att höra vilka yrken
de har.
– Man vill veta vad de jobbar
med, hur deras liv ser ut och så.
Ända sen jag var väldigt liten
har jag funderat på det, men det
är svårt att veta vad man kommer kunna göra. Med ledarnas
hjälp kan man se hur det kommer att bli längre fram, hur mitt
liv kommer kunna bli. Jag
motiveras att bli självständig.
Elin nickar och ler:
– Ingen vill bo kvar hemma
om man slipper. För mig som är
ny i rullstol är det bra att få veta
vad jag ska fokusera på. Det
finns till och med en ledare som
också är amputerad precis som
jag, men hon har det andra
benet amputerat så vi kan bli
skokompisar!
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DET ÄR TIO deltagare som

kommit till årets höstlovsläger
för ungdomar 15–18 år. På lägret
blandas rullstolsteknik, fysisk
aktivitet och bollsporter med
samtal och information om
bland annat bilanpassningar,
jobb, relationer, sex och assistenter.
Julia Andersson, barn- och
ungdomskoordinator på RG
aktiv rehabilitering, var med
och drog igång detta läger för
tre år sedan. Hon har själv varit
på läger för ungdomar med
diabetes när hon var yngre, och
att få träffa andra och se hur de
förhåller sig till sin situation är
ovärderligt tycker hon.
– I ens närmaste omgivning
finns kanske ingen med liknande erfarenheter att ta efter.
Man kanske inte vet vad man
klarar av, att man klarar mer än
man tror. Men när man ser hur
andra gör…
Efter en tumör i 17-årsåldern
förvärvade Julia en ryggmärgsskada som gjorde henne rullstolsburen under en period. Att
förberedas för vuxenlivet borde
vara en självklarhet tycker hon,
men hennes erfarenhet är att
man som ung med funktionsnedsättning ofta får höra ”det
löser sig” när man uttrycker
funderingar kring framtiden.
– Man tänker att man gör
personen en tjänst genom att
inte prata om det. Men det är ju
precis tvärtom. Våra ledare som
själva sitter i rullstol kan ge
ungdomarna en nyanserad bild
av hur livet kan se ut. Till exempel att det går att få jobb, men
det är betydligt svårare att bli
anställd om du sitter i rullstol.
Julia säger också att det är
viktigt att prata om både det
som är bra och jobbigt.

– Vi vill öppna upp för samtal
där det är okej att vara ledsen
och tycka att livet är orättvist
och skit ibland, men också att
kunna se att det går att hitta
lösningar på det mesta.

Nicola St Clair
Maitland simmar i landslaget och tränar
sex pass i
veckan. När
hon testar 35
kg i latsdrag,
blir det lite för
lätt.

Elin Ericson
spelade basket innan hon
amputerade
benet, och
funderar på att
återuppta det
i Norrköping
Dolphins.

Niclas Rodhborn, förbundskapten i
rullstolstennis.

S

jälvständighet går som
en röd tråd genom
lägret, och genom att
prata om äganderätten
till sin egen kropp, att
lära sig att själv formulera vilken hjälp man vill ha och hur,
får deltagarna möjlighet att få
syn på och bryta invanda mönster innan de återvänder hem i
slutet av veckan.
– En del får mer hjälp än de
kanske egentligen önskar. Alla
har inte föräldrar som pushar
och ställer krav. För mig är det
jätteviktigt och betyder ”jag
tror på dig”.
Sist men inte minst vill Julia
att deltagarna ska få testa något
på lägret som de kan berätta för
polarna när de kommer hem. I
år står klättring på schemat,
tidigare år har deltagarna testat
dykning med tuber och bodyflight.
Den allra sista eftermiddagen är det inga aktiviteter
inbokade, istället står det
”dusch och förfest” på schemat.
Något som är minst lika viktigt
som alla aktiviteter om du
frågar Julia.
– Denna eftermiddag brukar
vara mycket uppskattad. Då tar
vi det lugnt, duschar, fixar oss
och har en gemensam förfest.
Många här har så många tråkiga
måsten i sin vardag, medicinering och sånt. Men ibland kanske man kan strunta i vissa
saker, livet handlar ju också om
att leva det. Â
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Kompetenshöjande
utbildningar över hela
Sverige, även i hemmet.

Utbildningar för
dina assistenter
• Förflyttningsteknik
• Lågaffektivt bemötande
och mjukt självskydd
• HLR
www.durewall.se • Tel 031-200 700

Vi vet att alla kan
utvecklas och må bra!
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.

info@mogard.se | www.mogard.se
FÖRÄLDRAKRAFT
010-471
66 00 NR 4, 2018
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Hur mycket
får du i

pengar
plånboken?

GUIDE: Så funkar
omvårdnadsbidraget och
merkostnadsersättningen
som införs i januari 2019

EKONOMI

Frågan är om förstärkningen
räcker. Redan idag är handläggningstiden över 100 dagar för
vårdbidrag och handikappersättning – klart mer än
målsättningen 90 dagar.
Enligt uppgifter från Försäkringskassans statistikavdelning
sommaren 2018 tar handläggningen av vårdbidrag i genomsnitt 109 dagar och handikappersättning 102 dagar.
– Eftersom förmånerna är
helt nya är det svårt att säga
något om handläggningstiderna
i förväg, säger Ulrika Wahlberg.

Den 1 januari 2019 inför
Försäkringskassan de nya
stöden omvårdnadsbidrag och
merkostnadsersättning, som
ersätter dagens vårdbidrag och
handikappersättning. Här är
det viktigaste du behöver veta
om de nya reglerna.
text Valter Bengtsson
foto Linnea Bengtsson

D

et blir en lång
period med
övergångsregler. Det
väntas ta fem
år innan nya
omvårdnadsbidraget helt ersätter vårdbidraget. För nya merkostnadsersättningen väntas övergången ta
minst 20 år. De som idag har
handikappersättning kan dessutom välja, om de ska söka enligt gamla eller nya regler, ända
fram till juli 2021.

Vad händer just nu?

Nu har Försäkringskassan bråda
dagar med att skriva nya instruktioner för hur reglerna ska
tolkas, utbilda personal, ta fram
nya blanketter, processer och
utbildningar. Det rekryteras
även ny personal för att förstärka handläggningen.
– Vi anställer 90 personliga
handläggare, berättar Ulrika
Wahlberg, områdeschef på
Försäkringskassan.

42

Vad kan man göra
för att snabba upp
den egna ansökan?
Det viktigaste är att ansökan är
komplett ifylld och har alla
underlag, till exempel läkarutlåtande, så att Försäkringskassan
inte behöver begära kompletteringar.
Försäkringskassan gör dock
alltid en egen utredning och kan
även kontakta vården direkt för
kompletteringar. Utredningen
görs av en handläggare, sedan
fattas beslutet av särskilt utsedd beslutsfattare.

Om man inte blir nöjd
med beslutet?
Om man inte är nöjd med
handläggningen eller beslutet, så
kan man komma med synpunkter i flera steg. Först kan man
tycka till om det förslag till
beslut som Försäkringskassans
handläggare ”kommunicerar”.
När beslutet har kommit kan
man begära omprövning, inom
två månader. Omprövningen
görs av en speciell omprövningsenhet inom Försäkringskassan. Om man ändå inte blir
nöjd kan man överklaga till
förvaltningsrätten.

Hur ofta omprövas
besluten?
Nuvarande vårdbidrag omprövas
vartannat år. För nya omvårdnadsbidraget gäller samma
regler, det vill säga att omprövning ska göras minst vartannat
år, om det inte finns anledning
till att ha annan tidsperiod, som
kan vara kortare eller längre.

Tiden anges i beslutet.
För dagens handikappersättning finns ingen lagstadgad
omprövning, däremot har
Försäkringskassan ”efterkontroll”, med tidsgränser som
varierar, för att se om det har
skett förändringar som kräver
omprövning.
Man måste själv anmäla
ändringar i behovet till
Försäkringskassan. Detta måste
göras inom 14 dagar efter att
förändringen inträffat. Det är
riskabelt att inte anmäla eftersom man då kan drabbas av
återkrav.
Exempel på förändringar
som kan påverka ersättningarna är att ett barn får plats på
korttidsboende, att en vuxen
flyttar till gruppbostad eller att
man inte längre har de merkostnader som Försäkringskassan
har godkänt.

Kan man ha både
assistans och omvårdnadsbidrag?
Ja, man kan absolut ha både
personlig assistans och omvårdnadsbidrag för ett barn.
Om barnet har assistans
kommer omvårdnadsbidraget
dock bara att täcka in behov
som inte täcks av assistansen.
Försäkringskassan har uppgifter om vad som ingår i beslutet
om assistansersättning. I samtal med den sökande utreds
vilka andra behov som kan ingå
i omvårdnadsbidraget.
Merkostnadsersättning kan
också vara aktuellt, oavsett om
man har assistans eller inte.

Är de nya reglerna
snålare eller mer
generösa?
De nya reglerna väntas spara 30
miljoner kronor åt staten under
2019 och 60 miljoner under
2020. Det handlar om någon
procent i besparingar.
Vårdbidrag och handikappersättning skulle annars ha legat
på 5,4 miljarder kronor år 2019.
Fler personer väntas få
merkostnadsersättning eftersom ”instegsnivån” sänks.
Men det är svårt att jämföra
det nya med det gamla. Dagens
vårdbidrag väger samman
omvårdnadsbehov och kostnaFÖRÄLDRAKRAFT NR 4, 2018

der. Med det nya systemet är
det två helt olika ersättningar.
I riksdagsdebatten varnade
Rossana Dinamarca (V) för att
det kan bli besparingar, särskilt
för de som har hjälpbehov som
idag täcks av handikappersättning.
Hon varnade också för att
ensamstående kvinnor kan
förlora ekonomiskt på att
omvårdnadsbidrag kan delas
mellan föräldrar:
– Vi vet är det oftast kvinnor
som tar störst ansvar för barn,
och speciellt för barn med
särskilda behov. Kvinnor går
ned i arbetstid, medan män med
funktionsnedsatta barn går upp
i arbetstid.
Hon varnade vidare för
”förödande konsekvenser” för
kvinnor som lever gömda.
– Ansökan som görs kan
handläggas gemensamt, även
om den görs av separerade
föräldrar var för sig, vilket gör
att båda får partsinsyn, sa
Rossana Dinamarca.
Försäkringskassan har inte
velat svara på hur man ser på
denna risk.

ett förtydligande av föräldraansvaret men inte fått det, säger
Ulrika Wahlberg på Försäkringskassan.
Vilka behov som ingår i
föräldrarnas normala ansvar är
ofta en komplicerat att bedöma,
skrev kassan i sitt yttrande
inför regeländringarna.
Regeringen valde dock att
ducka, och skrev så här i propositionen: ”Det är behovet av
omvårdnad och tillsyn som
barnet kan antas vara i behov
av på grund av sin funktionsnedsättning som bör ligga till
grund för bedömningen av
rätten till omvårdnadsbidrag.
De behov som kan ge rätt till
omvårdnadsbidraget bör nämligen vara sådana som ligger
utanför det som en förälder har
att tillgodose inom ramen för
föräldraansvaret enligt föräldrabalken. En motsvarande
svårighet finns vid bedömningen av rätten till personlig assistans.”

Föräldraansvaret
fortfarande oklart

Det är inte bara
föräldrarna till ett
barn med funktionsnedsättning som kan
få det nya omvårdnadsbidraget. Även
personer som
likställs med föräldrar kan ha rätt till

En nyckelfråga – vad är normalt
föräldraansvar? – är fortfarande
olöst. Detta bäddar för fortsatta
konflikter om rätten till stöd för
barn.
– Vi har bett regeringen om

Vem får
omvårdnadsbidrag?

VARFÖR
FÅR ALLT
FÄRRE
HELT
BIDRAG?
Statistiken för
vårdbidrag visar
att andelen som
får hel ersättning
har rasat, medan
det blivit vanligare med lägre
ersättningar.
Betyder det att
bedömningarna
har blivit tuffare?
Nej, anser Försäkringskassan.

HÅRD
KRITIK
MOT NYA
STÖDEN
I RIKSDAGSDEBATTEN

Rossana
Dinamarca
(V) varnade
för allvarliga
konsekvenser
för kvinnor
om omvårdnadsbidraget
delas mellan
föräldrarna.

bidraget, exempelvis make som
bor med föräldern och annan
vårdnadshavare.
Så här ska rätten till omvårdnadsbidrag bedömas:
n om barnet har mer än
måttliga behov av omvårdnad
och tillsyn: en fjärdedels bidrag
n stora behov av omvårdnad
och tillsyn: halvt bidrag
n mycket stora behov av
omvårdnad och tillsyn: tre
fjärdedels bidrag
n särskilt stora behov av
omvårdnad och tillsyn: helt
bidrag
En nyhet i jämställdhetens
tecken är att båda föräldrarna
kan beviljas bidraget, med
hälften vardera eller med den
fördelning som de själva önskar. Om föräldrarna inte är
överens, ska bidraget fördelas
mellan föräldrarna utifrån
fjärdedelar med hänsyn till var
barnet bor eller vistas.
Även om de flesta tycker det
är bra att kunna dela på bidraget kan det skapa problem.
Försäkringskassan har flaggat
för att det kan bli svårt när

Samtalsgrupp

för anhöriga på webben
(Lärande nätverk)

dragningar inom
assistans, vilket
i så fall snart
borde märkas i
en ökning av helt
vårdbidrag.
Syfte:

Varför har då hel
ersättning minskat? En förklaring
kan vara att fler
barn beviljats personlig assistans
eller annat stöd.
Å andra sidan har
barn drabbats
extra hårt av ned-
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Ulrika Wahlberg,
Försäkringskassan, har ingen
åsikt om varför
helt vårdbidrag
har minskat.
”Någon sådan
analys finns inte i
dagsläget”, säger
hon. Â

Ge anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning möjlighet till
samtal och erfarenhetsutbyte med andra i samma livssituation.
Anhöriga – alla som har en nära relation till en person med flerfunktionsnedsättning. Med flerfunktionsnedsättning menar vi en svår
rörelsenedsättning i kombination med medelsvår/svår intellektuell
funktionsnedsättning ofta med medicinska komplikationer.

Information, kontaktuppgifter och anmälan:
via Nka:s webbplats: www.anhoriga.se/flerfunktionsnedsattning

www.anhoriga.se
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föräldrar inte själva är överens.
I riksdagen gjordes också invändningar. ”Så länge ensamstående kvinnor är mer ekonomiskt utsatta än män är det fel
väg att gå”, sa Rossana Dinamarca.

Vem får
merkostnadsersättning?
Den nya merkostnadsersättningen är en renodlad kostnadsersättning för ”skäliga” merkostnader. Den gäller både för vuxna
och för barn. Det finns en lägsta
och en högsta nivå.
Stödet gäller kostnader på
grund av en funktionsnedsättning och som går utöver de
kostnader som är normala för
personer i motsvarande ålder.
Det finns många extrakostnader. Exempelvis kan man behöva extra stor bostadsyta för att
få plats med utrustning.

Vad räknas
som merkostnad?
Flera organisationer har protesterat mot tillägget om att
merkostnader ska vara ”skäliga”. De anser att alla merkostnader ska täckas och att det ska
finnas ett stort utrymme för
individuella behov.
Nu är det ”skäliga” merkostnader som riksdagen har beslutat om, så det återstår att se vad
det innebär i praktiken när
Försäkringskassans handläggare bedömer ansökningar.
Ersättning ska kunna lämnas
för merkostnader för hälsa/
vård/kost, slitage inklusive
rengöring, resor, hjälpmedel,
hjälp i den dagliga livsföringen,
boende och ”övriga ändamål”.
Vad ryms inom ”övriga
ändamål”? Enligt propositionen
kan det handla om merkostnader för lek och fritid för ett barn
eftersom ett barn med funktionsnedsättning självfallet har
samma rätt att kunna leka, och
genom lek utvecklas, som andra
barn. Andra exempel kan vara
vissa kapitalvaror.
Dessa exempel tycker regeringen får vara tillräckliga.

44

Glöm tanken att omvårdnadsbidraget skulle
kompensera för faktiskt förlorad inkomst.
Det har aldrig varit målsättningen, vare
sig med det gamla vårdbidraget eller nya
omvårdnadsbidraget. Stöden är betydligt
lägre än faktiskt förlorad arbetsinkomst.
En positiv nyhet är att omvårdnadsbidrag
kan ges retroaktivt för tiden tre månader
före ansökan.
Beloppen för det nya bidraget får samma
fasta nivåer som dagens vårdbidrag:
n En fjärdedels förmån ska motsvara 62,5
procent av prisbasbeloppet (2422 kr per
månad beräknat med 2019 års prisbasbelopp. 29 063 kr per år).
n Halv förmån ska motsvara 125 procent

HUR
SLUTADE
SYNSKADADES
KAMP?
SRF fick med
sig allianspartierna i
kampen för
att behålla
dagens schablonersättning
(och slippa
redovisa alla
kostnader).
Schablonersättningen
för blinda och
hörselskadade
lever alltså
kvar. Från årsskiftet blir den
till och med
något högre
än idag. Den
högsta ersättningen för
blinda ändras
från dagens
69% av prisbasbeloppet
till 70%. För
gravt hörselskadade
ändras schablonen från
36% till 40%
av prisbasbeloppet. (För
år 2019 är
prisbasbeloppet 46 500
kronor.)

av prisbasbeloppet (4 844 kr per månad, 58
125 kr per år).
n Tre fjärdedels förmån ska motsvara
187,5 procent av prisbasbeloppet (72 66 kr
per månad, 87 188 kr per år).
n Hel förmån ska motsvara 250 procent
av prisbasbeloppet (9 688kr per månad, 116
250kr per år).
Bidraget ska, precis som dagens vårdbidrag, beskattas som vanlig inkomst av
tjänst. Det är pensionsgrundande.
Utöver omvårdnadsbidraget kan man alltså få merkostnadsersättning. Denna ersättning ges i fem olika nivåer – från 13 950 kr
till maximala 32 550 kr per år. Siffrorna bygger på 2019 års prisbasbelopp. Â

Kan man då få merkostnadsersättning för specialanpassad
cykel för sitt barn? Eller andra
fritidshjälpmedel?
– Merkostnad kan godtas om
den är kopplad till funktionsnedsättningen och bedöms vara
rimlig. Det är ingen skillnad
mot hur bedömning sker i
dagens vårdbidrag och handikappersättning, säger Ulrika
Wahlberg.
Även merkostnadsersättningen ska kunna beviljas ett
barns båda föräldrar.

Rätt att jobba mindre
(men därmed
också tjäna
mindre…)
En nyhet är att föräldrar får rätt
att gå ned i arbetstid med 25
procent, om man har fått
omvårdnadsbidrag beviljat. Det
ska göra det lättare att kombinera arbetsliv med att ha ett barn
med funktionsnedsättning.
Det handlar dock bara om
rätt att arbeta mindre – inte om
kompensation för inkomstförlusten.
Med tanke på de stora utmaningar berörda föräldrar har så
är det tveksamt om nyheten har
någon större betydelse för
föräldrarnas möjligheter till
bättre levnadsstandard och
jämställdhet.
Regeringen skriver i propositionen:
”Att vara förälder till ett barn
som har en funktionsnedsättning kan innebära att det dagliga livet till stor del upptas av
omvårdnad och tillsyn av barnet. Det kan röra sig om att

ständigt finnas till hands för
barnet, hjälpa till med direkta
vårdinsatser eller att aktivera,
motivera och påminna barnet.
Det kan krävas insatser under
stora delar av dygnet och barnet kan behöva stöd långt upp i
åldern.
Hjälp- och stödinsatser från
stat, landsting och kommun kan
aldrig helt ersätta det ansvar
som föräldrarna har för att ge
barnet vård och annat stöd.”

Förenklar detta för
familjerna?
De nya reglerna ska förenkla för
alla, så är det sagt. Men i praktiken kan det bli mer jobb med att
söka bidragen. Familjer måste
måste söka två olika ersättningar (omvårdnadsbidrag och
merkostnadsersättning),
istället för bara vårdbidraget.
Dessutom kan ansökningarna delas mellan de två föräldrarna. Och hur enkelt blir det
att söka om föräldrarna är
oeniga?
Ulrika Wahlberg på
Försäkringskassan tror inte att
det blir problem:
”Regeringen vill skapa enklare, tydligare och mer moderna
regelverk. Föräldrarna har
möjlighet att ansöka om förmånerna gemensamt eller enskilt.
De kommer även ha möjlighet
att fördela ersättningen som de
vill. Är föräldrarna inte överens
kommer Försäkringskassan att
göra fördelningen utifrån fjärdedelar. Det bästa för alla
parter är så klart om föräldrarna har möjlighet att komma
överens.” Â
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Framtidens
hjälpmedel

ANNA PELLA:
PREMIÄR FÖR
”FUNKISFAMILJEN”

Glada och
oväntade
besked
i valspurten
sidan 5

Roy fick en andra chans.
Nu undrar föräldrarna:

Vad händer
om vi inte
orkar?
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inflytande över vad som ska räknas.
Konsumentverket har varnat för att det
blir svårt att beräkna merkostnaderna
om man inte gör ”en omfattande utredning och definition av normalkostnader”.
Funktionsrätt Sverige har uttryckt oro för
att det kommer att tas för lite hänsyn till
individens situation.
De fem fasta nivåerna för merkostnadsersättningen ser ut så här (baserat på
2019 års prisbasbelopp 46 500 kronor):
30 procent av prisbasbeloppet
(13950 kr per år) om merkostnaderna
uppgår till minst 25 procent av prisbasbeloppet (11 400 kr)
40 procent av prisbasbeloppet (18
600 kr) om merkostnaderna uppgår till 35
procent av prisbasbeloppet (16 275 kr)
50 procent av prisbasbeloppet (23
250 kr) om merkostnaderna uppgår till 45
procent av prisbasbeloppet (20 925 kr)
60 procent av prisbasbeloppet (27
900 kr) om merkostnaderna uppgår till 55
procent av prisbasbeloppet (25 575 kr)
70 procent av prisbasbeloppet (32
550 kr) om merkostnaderna uppgår till
65 procent av prisbasbeloppet (30 225
kr). Â
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Hur mycket pengar kan man få i merkostnadsersättning? Det handlar inte om
ersättning krona för krona. Istället ges
ersättning i fem fasta nivåer, vilket kan
betyda mindre än de faktiska merkostnaderna.
För att få någon ersättning alls måste
de av Försäkringskassan godtagna merkostnaderna uppgå till minst 25 procent
av prisbasbeloppet som för 2019 motsvarar 11 625 kr per år.
Man kan aldrig få mer än 70 procent av
prisbasbeloppet i ersättning, dvs 32 550
kr beräknat på 2019 års prisbasbelopp.
För snålt, anser funktionsrättsorganisationerna om både ingångsnivån och maxbelopp: Många med funktionsnedsättning
har låg inkomst och merkostnadsersättningen är av stor betydelse för att kunna
klara av även mindre merkostnader, påpekar de.
Merkostnad kan godtas om den är
kopplad till funktionsnedsättningen och
bedöms vara rimlig.
De nya reglerna sägs bygga på samma
bedömningar som sker i dagens vårdbidrag och handikappersättning. Men Försäkringskassans handläggare kan få stort
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PRENUMERERA SÅ
FÅR DU TILLGÅNG TILL
ALLT NÄR SOM HELST
ENDAST

395 :PER ÅR
HEJAOLIKA.SE/PREN

När du söker kompetens i frågor om personlig assistans

utbildning och rådgivning

Fem e-learningkurser med
mer än 6 timmars utbildning
för personliga assistenter,
hemtjänstpersonal m fl
• LSS och den personliga assistentens roll
• Missförhållande och oro för barn
• Personlig assistans och sexualitet
• Arbetsmiljö
• Tystnadsplikt och sekretess
Pris: 600 kr för hela paketet eller 175 kr per kurs och deltagare.
Moms tilkommer. Beställ genom att skicka deltagarnas e-postadresser till info@abhutbildning.se.
Beställare har möjlighet att pröva samtliga kurser kostnadsfritt.
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Anna Barsk Holmbom www.abhutbildning.se
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KRÖNIKA Sören Olsson & Yvonne Olsson

Hur hanterar man det
värsta som kan hända?
förlora ett barn. Den smärta och kaos
av känslor som invaderar hela vår varelse, in i minsta cell. Den ser olika ut för
var och en av oss och vi har alla vårt
eget sätt att bearbeta sorg och förlust.

N

Sören
Olsson och
Yvonne
OIsson.

yheterna om Dante grep
tag i hela landet. Pojken
med Downs syndrom
som försvann efter en
promenad med sin hund
i Falkenberg. Denna
tragiska händelse, tillsammans med vad
som hände Erik som sköts till döds av
poliser i Stockholm, är händelser som
vi kommer bära med oss.
Det finns ytterligare en aspekt som
gör att vi känner oss extra påverkade,
och det är naturligtvis den funktionsnedsättning som dessa älskade barn
hade. De bär på en sårbarhet och sprider en självklar kärlek som väcker något inom oss. Kanske rör det vid en
längtan efter något som många människor sällan kommer i kontakt med i
dagens samhälle.
Det är svårt att beskriva kärleken som
vi känner för alla som har fått födas
med denna säregna gåva. För de är en
gåva till oss. Och medvetenheten om
denna gåva, delar vi i det samförstånd
som finns mellan föräldrar med liknande erfarenheter.
Att få ett barn med Downs syndrom
är en omtumlande och ofta totalt livsförändrande händelse. Att förlora ett
barn med Downs syndrom är självklart
oerhört smärtsamt. Från den ena stunden till den andra så finns ett älskat
barn och människa inte längre där. Den
gåva som funnits vid vår sida och spridit
all den kärlek som finns i dessa unika
individer.
Vi kan på inget sätt förstå vad Eriks
och Dantes föräldrar går igenom. Det är
självfallet helt omöjligt. Vi kan bara
känna till den egna upplevelsen av att
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VI FÖRLORADE VÅRT älskade barn Ludvig
efter många års smärtsam sjukdom. Det
enda vi kan göra är att beskriva vår
unika sorgeprocess. Efter att ha läst
mycket om detta och samtalat med
många med liknande erfarenheter, förstår vi att det finns vissa drag i krishantering som de flesta av oss går igenom
på ett eller annat sätt. Vi har valt att
kalla den resan ”från Nej till Ja”. Från
chock och förnekelse till accepterande.
1. Nej. Förnekandet. Det första som
händer är ofta att vi vägrar acceptera.
En overklighetskänsla, då vi vi tänker
oss att den vi saknar när som helst ska
komma in genom dörren igen. Vi vill att
det ska vara en ond mardröm som vi
snart ska vakna från. Personligen gick
vi omedelbart in i ett chocktillstånd
som höll i sig väldigt länge. Alla sinnen
var bortdomnade och det kändes som
om vi levde under en glaskupa.
2. Vem? När någonting gör riktigt ont
i oss, så vill vi gärna hitta den som är
skyldig till det som gör så ont. Vi söker
efter syndabockar och vi önskar att den
som får oss att må så som vi gör, genast
ska sluta upp med detta så att vi får må
bra igen. Men ingen annan kan ta över
den smärta vi känner, oavsett hur
mycket vi skuldbelägger någon annan.
Vi själva upplevde en ofantlig ilska, och
kan göra det fortfarande, mot de läkare
som inte upptäckte Ludvigs hjärtfel i
tid. En lång period kändes det bättre att
vara arg än att på djupet uppleva den
oändliga smärtan att Ludvig inte längre
fanns hos oss.
3. Varför? Att söka en mening med
det meningslösa är som att jaga sin egen
svans. Om vi får tag i den, så vet vi ändå
inte vad vi ska göra med den. För en del
kanske det upplevs som en tröst att finna en mening med det som händer oss.
Men hur ska vi kunna veta vad som är
bra eller dåligt? Att finna en mening
med situationer medan vi fortfarande
befinner oss i dem är ofta omöjligt. En
del hittar meningen hos en högre makt.
För oss var det oerhört smärtsamt att

orka vara så ärliga att vi vågade uttrycka att det kanske inte fanns någon
mening att finna i det meningslösa. Att
livet kanske bara händer oss.
4. Känna känslor. Det är då fördämningarna brister. När man inte längre
orkar hålla emot alla känslor som vill
skölja genom oss. Vi gråter, skriker förtvivlat, känner all den ilska och det raseri man kan känna över livets orättvisor. Kanske meningslösheten i det som
hände. Alla tänkbara och otänkbara
känslor slår andan ur oss. För den vi
älskar saknar vi. Den vi älskar slutar vi
aldrig att älska, så därför finns även
lycka och glädje inom oss över att ha
fått möjligheten att möta den saknade
personen. Känslorna är sällan rationella
och vi kan känna skuldkänslor över att
vi plötsligt kan skratta eller le igen.
Kanske hjälper det att komma ihåg att
den vi älskar är värd så många fler
känslouttryck än sorg och förtvivlan. Vi
kan sakna med alla våra känslor.
5. Ja. När vi gått genom alla reaktioner kommer vi till slut till ett accepterande. Det handlar mer om att se saker
så som de är, hur smärtsamt och jäkligt
det än må kännas. Vid detta accepterande finns det öppningar till det nya livet.
Den nya situation, som vi inte alls har
önskat, men som ändå har inträffat. Att
hantera det nya livet kan vara väldigt
svårt. Men oavsett hur mycket vi vägrar
att kännas vid denna fas brukar den förr
eller senare att komma till oss. Vi möter
en acceptans av det nya, som vi står inför. Vi kan bli rädda för det accepterande vi nu har kommit till i vår sorg. Men
då påminner vi oss om att accepterandet inte innebär att vi samtidigt önskar
att det aldrig skulle ha hänt.
ATT LÄSA DESSA fem små punkter kanske kan vara provocerande. Det är fullt
naturligt. Det är dessutom viktigt att
komma ihåg att denna bearbetning tar
olika tid för olika människor. En del av
oss stannar kvar längre på första fasen.
Andra på fjärde fasen. Men till slut
kommer vi alla till känslan då vi accepterar att det hemska har hänt och att
inget går att förändra. Och från accepterandet kan vi börja skapa förutsättningar för det nya okända som väntar i
framtiden. Â
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Ta steget, Du behövs!
• Är du en trygg vuxen med båda
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www.familjehemsbanken.se
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Allmänna arvsfonden beviljade 2015 stöd till
Föreningen JAGs treåriga projekt Vi vill bidra.

Vi vill bidra går nu in i en ny fas eftersom projektet då inte längre finansieras av Arvsfonden.

Om ”Vi vill bidra”

Vad händer nu?
n Projektet har idag 26 deltagare och fler vill
vara med.
n Projektledare Anna Karlsson och Johanna
Gustavsson, verksamhetsjurist på Riksföreningen
JAG, arbetar med att hitta överenskommelser
med kommuner runt om i landet för att verksamheten ska fortleva.
n Karlstad var första kommun att gå in och stötta Vi vill bidra ekonomiskt och samtal pågår med
flera andra kommuner.
n Det finns ett intresse bland kommunerna för
att arbeta enligt Vi vill bidra-modellen, dels för
att deltagarna upplever att deras dagliga sysselsättning är meningsfull, dels för att det kostar
mindre än en plats på daglig verksamhet för
samma person.
n Arbetsplatserna som deltar i projektet är också
positiva och vittnar om hur värdefullt det är att
på detta sätt arbeta för ökad inkludering och
tolerans.

n Projektet har tagit fram nya former för delaktighet i arbetslivet för personer med flera stora
funktionsnedsättningar varav en avser den
intellektuella förmågan.
n Alla deltagare kommunicerar via alternativa
kommunikationssätt eller tolkas av sin personliga assistent som känner personen väl.
n Med hjälp av personlig assistent har deltagarna utfört arbetsuppgifter på bland annat bibliotek, utomhusbad, biltvätt, förskolor, kyrkor samt
drivit egna kaféverksamheter i Karlstad, Mora,
Sundsvall och Stockholm.
n Målet är att hitta en permanent lösning där
kommuner kan erbjuda detta som ett kostnadseffektivt och individanpassat alternativ till daglig
verksamhet.
KONTAKTUPPGIFTER
Anna Karlsson, projektledare anna.karlsson@jag.se
Tel 076-545 30 75
Hemsida www.vivillbidra.se
Vi finns på Facebook och instagram

Läs mer på www.vivillbidra.se
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Hillevi Larsson och Lisa Thiberg
förbereder en sagostund på förskolan
med hjälp av sina personliga assistenter.

Foto: Linnea Bengtsson

Thomas Nilsson bidrar
på Friskhuset i Sundsvall.
Foto: Anna Pella

Malin Ludvigsson bidrar
på Kuturcaféet i Storfors.
Foto: Anna Pella

Mattias Ferm bidrar på
Myrorna i Sundsvall.
Foto: Anna Pella

att Hillevi gett sitt medgivande
genom att lyfta sin hand och lägga den
på hennes.
– Det handlar om att Hillevi känner
sig tryggare då. Ibland kanske för att
Hillevi har ont men inte kan berätta var.
När frågan har fått svar kan sagostunden börja. Hillevis assistent Hanna håller
upp bilder och medan hon läser tecknar
Hillevi vissa ord med stöd av Elin. Till
exempel ordet kanin.
På frågan om barnen minns från
föregående gånger hur man tecknar
kanin lyfts 19 små händer med två
fingrar uppsträckta upp över lika många

små huvuden. Innan de skiljs åt idag har
de kommit överens om att ses snart igen.

Mattias sköter ärenden
”Kommer snart, är och hämtar leksaker
på Myrorna. Mattias och Anki”. Lappen
ligger på bordet i JAGs träfflokal i
Sundsvall.
Några kilometer därifrån väntar
Mattias Ferm otåligt medan ansvarig
chef på Myrornas lager letar efter kartongerna med leksaker som han är här
för att hämta tillsammans med sin
handledare Anki.
Chefen på lagret får leta lite innan

hon hittar lådorna men till slut finner
hon dem och Mattias tar emot en stor
kartong. Hans assistent Ida står nära
intill, redo att hjälpa Mattias och tolka
hans tecken åt omgivningen.
Vintertid är Mattias ansvarig för att
hämta och lämna leksaker på Myrorna i
”Vi vill bidra”-projektet i Sundsvall. Han
hjälper också till med andra bilburna
ärenden. Sommartid jobbar han på
Himlabadet där han sopar, rensar ogräs,
fyller på papper på toaletten i herrarnas
omklädningsrum och plockar skräp.
Då avslutas arbetsdagen dessutom
alltid med ett skönt dopp i poolen. n
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vill bidra
– Jag får bra extrahjälp av Malin. Det är
värsta lyxen att få hjälp, särskilt eftersom
jag är själv här. Dessutom blir jag glad när
Malin kommer, hon sprider glädje.
När det är biovisning i lokalen intill
hjälper Malin även till att sätta upp affischer, fylla på läsk och popcorn, samt är
biovärdinna och river biljetterna när
biobesökarna kommer. Ibland ombeds
hon även att provtitta på filmen i förväg,
för att kontrollera ljudet.
Det är bland det bästa hon vet.

Thomas känner sig nöjd
”Tack ska du ha”, säger butiksägaren
Niklas på Friskhuset i Sundsvall, när
Thomas Nilsson lämnar över en
påfylld varukorg med doppskor

Dags för teckensagor.
Hillevi Larsson
berättar med
tecken medan
assistenten Jenny
Lundahl visar bilder.

Komplement
till daglig
verksamhet
Arvsfondsprojektet Vi vill bidra har
under tre år arbetat fram former för
delaktighet i arbetslivet för projektets
deltagare på fyra olika orter i Sverige.
Projektledaren Anna Karlsson arbetar
nu för en permanent lösning som ett
valbart alternativ eller komplement till
daglig verksamhet.
– Att arbeta är att vara en del av ett
sammanhang och ger de flesta mening i
livet. De flesta av projektdeltagarna har
hittills varit hänvisade till traditionell
daglig verksamhet. På grund av sina
stora stödbehov har många av deltagarna en historia av inte ses som en person
med förmåga och erfarenhet. Vårt
alternativ utgår från individens egen
önskan och förmåga att bidra, och sker
på riktiga arbetsplatser. Det är ett helt
nytt sätt att tänka, säger Anna Karlsson.
Under projektets gång har hon om och
om igen blivit varse att det här är första
gången deltagarna fått frågan om vad de
vill och kan bidra med
– Malin, Thomas, Hillevi och Mattias
har omfattande funktionsvariationer,
där nedsättning av den intellektuella förmågan är en del, men med hjälp av
personlig assistans kan de vara med och
göra en insats till 100% av sin egen
förmåga. Projektet har gett dem stolthet
över att få utföra en meningsfull syssla
och att ha en funktion i samhället, säger
Anna Karlsson. Hon avslutar: våra
deltagare har erfarenheter och kunskaper som är värdefulla för andra och i ett
mångfaldssamhälle är det viktigt att ta
tillvara detta!

Foto: Linnea Bengtsson

till käppar och kryckor. En liten stund
tidigare, när Thomas med aktivt stöd
av sin assistent Cecilia precis lagt i den
sista doppskon i korgen, har han skinit
upp i ett stort leende, uppenbart nöjd
över att vara färdig med sin
arbetsuppgift.
Förutom att hjälpa hjälpmedels- och
friskvårdsbutiken Friskhuset och second
hand-kedjan Myrorna att märka och
sortera varor, testar Thomas tillgängligheten och framkomligheten i Sundsvall å
turistbyråns vägnar.
Thomas besöker caféer, hotell och
museum men testar också hur det är att
åka buss eller ta sig fram med rullstol på
gator och torg. Trottoarkanter är extra
besvärliga.

Resultatet ska bli en folder som rullstolsburna turister i Sundsvall kan ha
nytta av, men förhoppningen är också att
den kanske kan påverka en och annan
politiker att driva tillgänglighetsfrågan
ännu mer aktivt i kommunen.

Hillevi och barnen
”Varför har Hillevi fingrarna i munnen?”
Frågan ställs av två flickor på en matta lite
längre bak i rummet. Det är 19 förskolebarn som tillsammans med sina pedagoger idag kommit för att lyssna när Hillevi
Larsson och ytterligare en projektdeltagare håller teckensagostund för tredje
gången i Kungsholms kyrkas barnlokal i
Stockholm.
Assistent Elin börjar berättar efter
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Från omsorgstanke till att
se förmågor
Vem kan bidra i
arbetslivet? Vad
innebär det att
bidra på en
arbetsplats? Går
det att skapa
Foto: Marja Xara Jacobsson
inkludering och
ge nya livschanser på ett enkelt sätt?
De flesta har ganska stereotypa
föreställningar kring sig själv och andra
människor. Man placerar sig själv och
andra i olika fack utifrån kön, etnicitet,
ålder, sexuell läggning, klass/socioekonomisk status, religion och hur en
kropp ska fungera och se ut.
Projektet ”Vi vill bidra” har lyckats
ändra på normer och föreställningar
kring bland annat arbetsliv och funktionsvariation. Här får personer med
flera stora funktionsnedsättningar och
nedsatt kognitiv förmåga, delta i det
vanliga arbetslivet.
Genom Vi vill bidra har vi kunnat se
vad som händer när man på en arbetsplats vågar undersöka och förändra
föreställningar. Man har arbetat praktiskt utifrån ett förändrat perspektiv
– att gå från att enbart se omsorgsbehovet till att se förmåga och potential.
Att leva med personlig assistans innebär mer än ett behov av stöd och service. De flesta människor, om inte alla,
behöver känna att man hör till, får vara
en i gänget, känna sig glad och stolt,
vara saknad på jobbet när man är sjuk.
Genom ett förändrat perspektiv har
deltagarna i Vi vill bidra visat att personer med stora funktionsnedsättningar
med personlig assistans kan, och vill,
bidra på arbetsmarknaden.
Vi vill bidra ger en grupp människor,
som aldrig tidigare haft det, tillgång till
arbetsliv och arbetskamrater på ”vanliga” arbetsplatser och skapar mervärde
både på de deltagande arbetsplatserna
och i samhället.

Anna Karlsson

Projektledare för Vi vill bidra
Kontakta oss för mer information
Anna Karlsson, projektledare
anna.karlsson@jag.se
Tel 076-545 30 75
Hemsida www.vivillbidra.se
Vi finns på Facebook och instagram

Vi kan och vi
Tack vare personlig
assistans och projektet
Vi vill bidra kan Malin
Ludvigsson, Thomas
Nilsson, Hillevi
Larsson och Mattias
Ferm, och många fler
personer med omfattande funktionsnedsättningar, bidra och göra nytta
på arbetsmarknaden.

Malin sprider glädje
”Jaså, hjälper du också till? Vad bra!” säger
en äldre kafébesökare som just avslutat sin
påtår när Malin Ludvigsson med hjälp av
sin assistent lägger handen runt sprayflaskan och trycker till så att det sprutar på
bordet.
Det är mycket skratt och glad stämning
på Kulturcafét i Storfors denna eftermiddag.
Två dagar i veckan är Malin här i kafét
och hjälper Liselott Jonasson som ansvarar
för Kulturhusets kaféverksamhet. Ena
dagen handlar Malin, den andra är hon på
kafét och hjälper till att diska, torka av bord
och panta glas och burkar. Liselott tycker
att Malin bidrar och gör mycket nytta.
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Riksföreningen JAG lanserar en
modell som ger alla möjlighet
att utvecklas som person och
påverka sin dagliga sysselsättning

Varsågod,
fyra sidor till
om hur det
fungerar

Foton: Anna Pella och Linnea Bengtsson
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