
Assistans på dina villkor 
är självklart och lagstadgat. 

Men alla vi som lever med barn eller 
anhöriga med olika funktionsnedsätt-
ningar vet att det inte räcker. Därför 
har vi högt i tak och öppna dörrar.  
För oss på DFA är inga frågor främ-
mande, vi är din medmänniska och 
stöttar dig även i sådant som normalt 
ligger utanför assistansen. 

Närmast hjärtat bär vi känslan av 
vad personligare assistans innebär 

och det vill vi förmedla till dig. Vi vet    
precis vad du upplever varje dag och 
vad du behöver för att tillvaron ska 
fungera. Hos oss får du en stor familj 
som hjälper och stöttar dig genom 
vardagens himlar och helveten. 

Vi bryr oss om dig och står alltid på 
din sida för att du och dina nära ska 
få leva ett tryggt och meningsfullt liv. 

Kontakta oss idag, vi finns här för dig.

Vi har gått i dina skor

tel. 0920-155 10
www.dfarm.se

Titta in 
hos oss!
Skutgatan 2, Luleå
www.dfarm.se

Personligare assistans hos oss: DFA Närhet och DFA Riks
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HOS OSS PÅ DFA 
är taket högt, kramarna varma och 
skratten många. Vi trivs och har roligt 
tillsammans i en miljö där du är med 
och bestämmer villkoren. 

I allt det praktiska som rör assistans 
glömmer vi aldrig bort att livet på-
går här och nu - och det ska vara gott 
att leva!

En tidning från RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn & Ungdomar 

3 •18

Tema: Valet

Vi ger 
oss inte
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Det kan låta som en klyscha, men på 
DFA är vi fenomenala på att fånga 
dagen och använda både hjärta och 
hjärnan för att få tillvaron att gnistra. 
Det har vi tagit fasta på i vårt alldeles 
egna DFA Center. Som kund hos oss 
har du fri tillgång till vårt fantastiska 
aktivitetscenter och all utrustning 
som finns där. 

I vår dagverksamhet får du möjlighet 
till en aktiv och meningsfull dag till-
sammans med dina assistenter: 

• Rikt utrustade lokaler

• Habiliteringspedagog

• Rehab och sjukgymnast

• Vita rummet

  DFA-center
 – här finns något för alla!
  DFA-center

tel. 0920-155 10
www.dfarm.se

HOS OSS PÅ DFA 
är taket högt, kramarna varma och 
skratten många. Vi trivs och har ro-
ligt tillsammans i en miljö där du är 
med och bestämmer villkoren. 

I allt det praktiska som rör assis-
tans glömmer vi aldrig bort att livet 
pågår här och nu - och det ska vara 
gott att leva!

Titta in 
hos oss!
Skutgatan 2, Luleå
www.dfarm.se

Personligare assistans hos oss: DFA Närhet och DFA Riks

 
Din Förlängda Arms egna aktivitets-
center för personer med funktions-
nedsättningar. Här kan vi erbjuda 
individuellt anpassad dagverksamhet 
för våra kunder och assistenter. 

Vårt mål med verksamheten är att 
erbjuda stimulerande, utvecklande 
och roliga aktiviteter varje dag. Våra 
stora, ljusa, anpassade lokaler ligger 
naturskönt på Mjölkudden i Luleå.

Distanskund? För en låg avgift kan du 
boka vår specialanpassade lägenhet i 
Luleå – ett andningshål för kunder 
och anhöriga.

Gratis för våra kunder!
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HÄNG MED PÅ GLÄDJERUSET!  
Lördag den 25 augusti i Täby/Stockholm
Gå, spring, jogga eller rulla 10 km eller 5 km längs vattnet mellan 

Hägernäs Strand och Näsby slott. Glädjeruset är loppet där alla får vara med!

START: 12.00

För mer info och anmälan gå in på: www.gladjeruset.se

Allt överskott 
går till RBU!

25:E
AUGUSTI

2018
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 I syrenernas tid 
Öppnar fönstret på glänt. Det är morgon 
och jag tar med mig försommarens do� er in 
till dator och skrivbord. Vill helst stanna 
tiden. Under den här fi na, men intensiva, 
årstiden gäller det a�  hinna njuta. A�  kunna 
stanna upp trots alla måsten som fyller 
kalendern. 

I bakgrunden hörs en lågmäld radioröst. 
Jag uppfa� ar ordet ”barnperspektiv. ” E�  än 
så länge sällsynt ord i den ström av hetsiga 
deba� er och utspel som hörs inför höstens 
val. Invandring och integration dominerar i 
sociala medier, säger en annan röst i nyhets-
sändningen. Nyss var det bro�  och straff , 
lyder fortsä� ningen. Centerpartiet får ”stryk 
på twi� er” är y� erligare en av dagens alla 
nyheter.  Så sä� s bilden av 
valrörelsen som en enda 
lång bro� ningsmatch där 
de hårda tagen helt klart 
dominerar. 

Visst är det väl ändå hög tid 
a�  vidga perspektiven? 
Rörelse gör e�  försök med 
vårt stora valtema. I det in-
ledande reportaget är Sara 
huvudperson. Vi möter henne i bassängva� -
net där hon trivs allra bäst, simmar och har 
kul. Sara är ingen twi� rare eller opinionsbil-
dare, men hon förtjänar utrymme i valrörel-
sen. Hon behöver en stark välfärd och assi-
stans för a�  leva si�  liv, fl y� a hemifrån, bada 
och träff a kompisar. Hur ska Saras behov 
och rä� igheter få uppmärksamhet i den hög-
ljudda deba� en? Det tål a�  tänkas på även 
när det blommar som bäst.

Den bästa tiden är nu. Ta väl vara på den!

Margaretha Holmqvist
Redaktör

№ 3
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Maria har ordet

Det har varit en lång bister ”vår”, men 
nu är det skolavslutningstider, en skir 
grönska breder ut sig över landet, det 
doft ar av nyklippt gräs, i alla fall i mina 
kvarter. Det känns som om livet återvän-
der. Men det är inte bara temperaturen i 
Sverige som stiger, även den politiska 
temperaturen går nu upp. Vi är gott  och 
väl inne i valrörelsen och mycket står på 
spel. De mindre partierna; Liberalerna, 

Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Centern, har 
fört fram kritik mot den politik som regeringen för 
särskilt när det gäller LSS och personlig assistans. 
Men Moderaterna är tysta. Ska vi tolka det som att  de 
i själva verket stött ar regeringens politik?

Men vadå regeringens politik, nu har ju direktivet 
till LSS-utredningen ändrats? Besparingskraven på 
assistansen är borta. Då är väl allt bra? Nej tyvärr, 
långt ifrån. RBU har länge drivit att  det ensidiga 
besparingsfokuset måste bort från LSS-utredningen. 
Och det har vi lyckats få igenom. Men fortfarande är 
det mer än 1 500 personer färre som har personlig 
assistans från Försäkringskassan, jämfört med oktober 
2015, innan den stora assistansslakten satt e in. Och 
det är nästan omöjligt att  få assistans beviljad, särskilt 
om man är barn. Andning är fortfarande inte ett  
grundläggande behov och domen i Högsta förvalt-
ningsdomstolen om att  sondmatning ska kunna ge 
rätt  till assistans har Försäkringskassan nu kringgått  
genom att  bara bevilja tid för av- och påkoppling av 
själva slangen, inget mer.

LSS och personlig assistans måste bli en valfråga, 
det har jag tjatat om länge. Men vi har också en kata-
strofal situation som pågår, här och nu, där föräldrar 
går på knäna och barn far illa. Regeringen behöver ta 
sitt  ansvar och styra upp en obstruerande myndighet. 
Om det kommer en mycket tydlig dom i högsta in-
stans så kan inte Försäkringskassans vantolkningar 
få fortsätt a. Regeringen är skyldig att  stoppa dett a 
vansinne!

Vi är inne i sommaren och jag hoppas verkligen att  
ni alla får en riktigt skön och avkopplande ledighet, 
även om jag vet att  det kommer att  bli svårt att  uppnå 
för en del. Själv kommer jag att  jobba mycket även i 
sommar, LSS-frågan vilar inte även om Sverige går in 
i semestermode. Men innan sommaren verkligen 
kopplar greppet hoppas jag att  vi ses så många som 
möjligt den 17 juni i Kungsträdgården i Stockholm. 
Det blir Manifestival med musik, uppträdanden, 
kamp och glädje. 

Ibland får jag kommentarer om att  det är så svårt att  
få människor utanför våra egna led att  bry sig om assi-
stanskrisen. Men jag har mer än en gång fått  peppande 
kommentarer när jag går runt med Assistans är frihet- 
knappen på stan. Det är viktigare än någonsin nu att  vi 
syns och tar plats. Folk därute bryr sig verkligen!

Äntligen sommar!

Maria Persdotter,
maria.persdotter@rbu.se
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tema: Valet

Snart är det val igen. Möt RBUfamiljer som 
försöker påverka politiken. Möt nya ministern 
Lena Hallengren S som tagit över LSSfrågorna, 
och riksdagsledamoten AnnBritt Åsebol, M.

Allt för 
Sara
Lyckan kan vara ett  bad. Frihet en egen bostad. 
Sara njuter i vatt net och mamma Annett e Lack 
fortsätt er kampen för hennes rätt igheter. 
Politikerna måste lyssna, säger hon.
Text: Margaretha Holmqvist  Foto: Håkan Lindgren

– Ingen kan ta ifrån mig att  vara 
en röd sosse, men i frågan om LSS 
och personlig assistans har mitt  
parti drabbats av ideologisk härd-
smälta. Därför tycker jag att  det är 
viktigt att  vara en opinionsbildande 
sosse, säger Annett e Lack, en av de 
föräldrar som kämpar för barnens 
rätt igheter. 

För hennes del är föräldraskapet 
ett  livslångt åtagande. Den nu 
27-åriga dott ern Sara har Angel-
mans syndrom och fl era andra 
funktionsnedsätt ningar. Sara kan 
säga mamma, men inte mer än så. 
Tills hon en dag plötsligt sa ”Henke”, 
namnet på en av hennes personliga 
assistenter.

Annett e Lack tycker att  regering-
ens beslut att  slopa besparingskra-

ven i LSS-utredningen är bra men 
det är bara ett  litet steg på vägen 
framåt.

– Det är ändå hoppfullt, men 
långt ifrån tillräckligt, säger  »

SIDA VID SIDA. LSS är en frihetsreform som 
inte får slarvas bort, anser  Annette Lack. 
Hon kämpar för sin dotter Sara och för alla 
andra assistansanvändare. Sara älskar att 
bada och simma, och tack vare personlig 
assistans är det också möjligt.        
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» Annette Lack när vi ses över en kopp 
kaffe på hennes arbetsplats, fackförbundet 
IF Metall.  Den fackliga miljön går inte att 
ta miste på, med röda fanor och budskap 
om rättvisa löner och goda arbetsvillkor. 
Här var Stefan Löfven förbundsordförande, 
innan han blev socialdemokratisk parti-
ordförande och senare statsminister.

Annette Lack gör vad hon kan för att på-
verka och bilda opinion. Hon föreläser för 
sina kollegor, skriver inlägg i sociala me-
dier och trycker på för att påverka politi-
ker lokalt och centralt. 

– Partierna måste bekänna färg. De som 
talar om alla människors lika värde måste 
leva som de lär, fortsätter hon med tydlig 
adress till sitt eget parti.

Hon efterlyser mer kunskap hos politi-
ker och andra beslutsfattare om hur vill-
koren för personer med funktionsned-
sättningar ser ut. 

– Egentligen skulle det inte behövas nå-
gon LSS-utredning. LSS är en bra lag. Den 
är otroligt modern. Allt handlar om hur 
man tolkar lagstiftningen och när det 

tema: Valet

kommer idiotiska tolkningar måste man 
bilda opinion mot det, säger Annette Lack 
som menar att såväl Försäkringskassan 
som domstolarna har mycket att lära. 
Frågan är om landets jurister kan någon-
ting alls om funktionshinder, funderar 
hon. Inom politiken ser det inte heller bra 
ut, menar hon.

Annette Lacks dotter föddes 1991 och 
pappan försvann tidigt ur bilden. Annette 
har bildat sitt eget nätverk med andra för-
äldrar och vänner för att få vardagen att 
fungera. Hennes mamma Siv är med och 
tar ett stort ansvar för att dotterdottern 
ska få ett så bra liv som möjligt.

För Annette Lack har det varit helt  
nödvändigt att arbeta heltid, inte enbart 
av ekonomiska skäl. Att ha ett eget liv och 
ett yrke är omistligt, menar hon. Både hon 
och Sara behöver få vara självständiga  
individer.

Men ingenting går av sig självt för att var-
dagen runt Sara ska fundera. 

– Det blir också svårare när barnet blir 
vuxet, då försvinner mycket av det som 
gav stöd och struktur i tillvaron. 

Välfärdens organisation lämnar mycket 
kvar att önska:

– Man tror att det finns organisation och 
struktur men så är det inte.

När det var dags för Sara att flytta till 
egen lägenhet var det mamma Annette 
som fick fotografera och filma den till-
tänkta bostaden för att visa kommunens 
handläggare vad som behövde göras.  Det 
var stört omöjligt att få LSS-handläggaren 
och bostadsanpassaren att besöka bosta-
den tillsammans, trots att lägenheten 
bara ligger 300 meter från kommunhuset 
på Ekerö. 

Inför valet hoppas Annette Lack att 
funktionshinderpolitiken ska tränga igen-
om bruset av andra frågor. Hon vet inte 
om det går, men hoppas att valrörelsen 
ska handla om mer än brott och straff. 

–Jag reagerar mot att människor med 
funktionsnedsättningar beskrivs som  
tärande. Det har skett en klimatföränd-
ring i samhället. Något hände 2006 då  
Alliansen förde upp begreppet ”utanför-
skap” och beskriver människor som  
”bidragsberoende,” anser hon. 

FRIHETSKÄNSLA. I vattnet blir Sara Lack mer  
rörlig och kan både busa och koppla av.

”Partierna måste bekänna 
färg. De som talar om  
alla människors lika värde 
måste leva som de lär.”
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Inför höstens val är hon, trots stor  
besvikelse och kritik mot sitt eget parti, 
djupt oroad över vad framförallt Moderat-
ernas aviserade skattesänkningar skulle 
innebära.

– Det går inte att betala välfärd med skatte-
sänkningar och min dotter blir aldrig 
hjärnkirurg, så är det. Hon kommer aldrig 
att kunna arbeta eller försörja sig själv. 
Men tack vare assistansen kan hon leva 
ett bra liv och det är något som ger många 
andra arbete, människor som betalar 

skatt och ger tillväxt i samhället.
Hon menar att det är viktigt att våga 

prata om vad som skulle hända om inte 
samhället längre respekterar och tar  
ansvar för dem som behöver stöd och  
omsorg genom LSS.

– När jag tänker på det kan jag bli mörk-
rädd. Vad ska alla dessa människor som 
beskrivs som tärande annars göra, funde-
rar hon.

Annette Lack vet att många föräldrar 
drar sig för att be om mer stöd, ibland av 
rädsla för nya omprövningar som gör att 
det man redan har försvinner.

– Själv har jag aldrig tänkt så. Det har 
hänt att jag fått höra att ”din dotter har 
 redan fått ganska mycket” Då brukar jag 
svara att bra, det behöver hon och det är 
därför jag gärna betalar skatt, avslutar hon.

Upp till kamp för rätten till assistans. Mormor Siv 
och mamma Annette Lack demonstrerar på för
sta maj i Stockholm. FOTO: PRIVAT

När det är dags att åka hem för dagen är både mor och dotter trötta.  Annette Lack kämpar vidare men är orolig över vad som ska hända efter valet. Välfärden 
måste få kosta, att se personer med funktionsnedsättningar som ”tärande” är inte värdigt, tycker hon.

”Det går inte att  
betala välfärd med  
skattesänkningar.”
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 Det började med Facebook. En dag såg 
Per Gunnarsson i sitt  fl öde att  Anna Jo-
hansson (S), riksdagspolitiker från Gö-
teborg, ville besöka arbetsplatser. Det 
sammanföll med vad han och hustrun 

Gun Lindoff  länge funderat på: Hur skulle de kunna 
bidra i kampen för LSS och personlig assistans? 

Familjen Gunnarsson-Lindoff s hem är i högsta 
grad en arbetsplats. Där arbetar personliga assis-
tenter motsvarande fyra heltidstjänster eft ersom 
sönerna Malte 12 år och Max 10 år har fl era funk-
tionsnedsätt ningar. Båda är rullstolsburna.

Han mailade Anna Johansson och fi ck snabbt 
napp.

– Jag trodde nog inte att  hon skulle svara men det 
gjorde hon verkligen, och så bokade vi in en träff .

Kort däreft er var politikern på plats hemma hos 
familjen. Per Gunnarsson säger att  samtalet börja-
de lite trevande, som det brukar vara när man bju-
der hem någon man inte känner. 

Hemma 
hos 
med 
politiker

Hur ska vi kunna påverka politiken? 
Den frågan ställer sig många RBU-familjer. 
Familjen Gunnarsson-Lindoff  i Mölndal 
bjuder in politiker till sitt  hem.

tema: Valet

Per Gunnarsson och Gun 
Lindoff  bjuder in politiker 
till sitt hem för att berätta 

om assistansens betydelse 
för dem. Först ut blev 

riksdagsledamoten Anna 
Johansson (S). FOTO: PRIVAT
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– Men sedan hade vi ett  väldigt bra och vuxet sam-
tal. Vi bjöd på kaff e och hon hade med sig fi kabröd. 
Jag är inte den som vill vara tyken och kritisera, det 
är bätt re att  försöka påverka och ha konstruktiva 
samtal. Jag uppskatt ar också att  Anna Johansson 
tog sig tid och stannade hos oss i två timmar, jag har 
annars upplevt att  politiker kan vara så stressade.

gerar väldigt väl, men också berätt a om hur det kan 
vara när det inte fungerar. Vi ville också gå igenom 
och förklara hur det skulle bli utan assistans.

Per Gunnarsson passade även på att  poängtera as-
sistansens betydelse för sysselsätt ningen. Hans er-
farenhet av de personliga assistenterna är goda. De 
fl esta assistenter är väldigt bra med pojkarna, även 
om de oft a saknar formell utbildning inom barn och 
vård. 

Det ger jobb till assistenterna samtidigt som för-
äldrarna har möjlighet att  förvärvsarbeta.

– Både jag och min fru arbetar full tid utanför hem-
met, det skulle inte vara möjligt utan assistansen, 
säger han.

Vad mötet leder till vet han inte. Anna Johansson 
lyssnade, var intresserad, men hänvisade främst till 
den pågående LSS-utredningen. Familjen fortsätt er 
att  bjuda in politiker, bland annat står Bengt Elias-
son från Liberalerna på tur.

MaRgaRetha hoLMqviSt

Familjen samlad. Per Gunnarsson och Gun Lindoff  med sönerna Malte 12 år och Max 10 år. FOTO: PRIVAT

”Jag är inte den som vill vara 
tyken och kritisera, det är bätt re 
att  försöka påverka och ha 
konstruktiva samtal.”

Per och Gun kunde berätt a om de utmaningar 
som familjen ställs inför och ge politikern en bild av 
den något speciella situation som det innebär att  ha 
assistenter i hemmet. Men också hur mycket dett a 
betyder för familjen.

– Vi vill visa hur det är när assistansen som nu fun-
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Minister med många ansvars
områden. Socialdemokraten  
Lena Hallengren från Kalmar är  
sedan några månader barnäldre 
och jämställdhetsminister. Hon är 
utbildad lärare och var senast 
gruppledare för sitt parti i utbild
ningsutskottet. 
FOTO: SOCIALDEMOKRATERNA
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En garvad politiker men ny på jobbet. 
För barn-, äldre- och jämställdhets-
ministern Lena Hallengren är väl-
färdens finansiering en huvudfråga 
inför valet.

–Jag har mött oron, säger Lena Hallengren och fram-
håller att inte minst RBU:s tydliga röst i debatten om 
LSS och assistans. 

Den nya ministern tog över efter Åsa Regnér för bara 
några månader sedan och markerade redan vid sitt 
tillträde att hon ser på assistansen som en rättighet. 
Det har hon mött uppskattning för, samtidigt som  
kritiken mot regeringen politik kring assistansen till 
stor del kvarstår. RBU har framfört att det är lång väg 
kvar till en rättvis och tydlig lagstiftning på området. 
För många familjer är läget fortsatt svårt, med indragen 
assistans och oro inför framtiden.

Lena Hallengren säger att steg i rätt riktning har  
tagits, och att det nu är viktigt att utredningen får göra 
sitt jobb och presentera sina förslag.

– Direktivet om besparingar i assistansen är borta 
och också viktigt att komma ihåg att regeringen redan 
i höstas beslutade om ett stopp för tvåårsomprövningar. 
Jag menar att det är viktigt att lägga ihop de här sakerna 
som verkligen förbättrar förutsättningarna för perso-
ner med assistans, säger hon.

Men varför gick det så långt att man prövar andnings-
möjligheter i domstol?

– Vi är ju inte så vana vid rättighetslagstiftning i Sve-
rige. Vi är mer vana vid lagar som säger vad du har rätt 
till i en viss situation, som a-kassa och sjukförsäkring  
i andra välfärdssystem. På det sättet är assistansen 
väldigt annorlunda i vårt system. 

Lena Hallengren menar att utvecklingen med en rätts-
praxis som förpassar politiken till åskådarplats måste 
brytas. 

– Det är inte därför jag blev politiker. Därför är utre-
darens uppdrag att se över hela lagstiftningen så vik-
tigt och då menar jag hela lagstiftningen, inte enbart 
assistansen.  I längden kan vi inte sitta och vänta på 
domar och se vad vi kan rätta till i efterhand. 

Lena Hallengren vill se vad hon kallar en ”tät dialog” 
med berörda, med funktionshinderrörelsen och även 
över partigränserna, så att det blir en långsiktig lös-
ning kring LSS.

Om det går att komma överens återstår att se. Hon 
menar att det finns både likheter och skillnader i hur 
partierna förhåller sig till funktionshinderfrågorna.

– Det kan finns ett värde i att vi inte blir alltför ideo-
logiska utan att vi ser på funktionshinderpolitiken 
som mänskliga rättigheter utifrån FN:s funktionshin-
derkonvention.

Men i grund och botten är det enligt Lena Hallen-
gren stora skillnader i hur partierna ser på välfärdens 
finansiering. De skattesänkningar som Moderaterna, 
som” är de som håller i taktpinnen inom Alliansen”,  
föreslår skulle innebära drastiska försämringar i väl-
färden, anser hon.

– Det är viktigt att se och förstå. Ett tydligt exempel 
är Moderaternas budget som de presenterade i höstas 
och upprepade i sin vårbudget där de vill spara 9,5 mil-
jarder inom ramen för socialförsäkringarna. Utan  
socialförsäkring och utan ersättning till personer med 
funktionsnedsättning är det klart att den gemensamma 
välfärden inte blir lika stark, tycker hon.

Lena Hallengren menar att en av välfärdens stora  
utmaningar blir att samordna olika insatser bättre än 
vad som sker idag. » 

”Vi lyssnar och 
förstår oron”

tema: Valet
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»  – Vi har ett fantastiskt välfärdssystem, 
ett samhälle där vi tar gemensamt ansvar 
och ett samhällskontrakt där vi gemen-
samt finansierar välfärdsinsatser. Men 
det gör också att många aktörer är inne. 
Det är en stor utmaning att vi faktiskt kan 
hitta personer vars uppgift är att vara 
samordnare av insatserna så att man själv 
orkar med att vara förälder, dotter, maka 
eller make. Jag hoppas att vi kan komma 
till rätta med det. I grunden handlar det 
om att vi vill väl, men olika system pratar 
helt enkelt inte med varandra och det 
måste vi bli bättre på.

Lena Hallengren är övertygad om att det 
går att hitta redan fungerande modeller 
för hur samordningen ska bli bättre. Det 
är inte nödvändigt att uppfinna hjulet en 
gång till.

– Jag tror att det fungerar olika och jag 
är väldigt intresserad av att se exempel 
där man jobbar klokare. Det underlättar 
för alla, sparar tid och effektiviserar. Flera 
kommuner och landsting har kommit 
långt. Till exempel i Uppsala där lands-
tinget och flera kommuner kommit över-
ens om vem som tar kostnader för den 
som inte får statlig assistans. Det kan fler 
ta efter, då behövs ingen annan modell.

En av den rödgröna regeringens hjärte-
frågor är att göra FN:s Barnkonvention till 
lag. Om några år ska det bli verklighet, ett 
beslut som välkomnas av barnrättsorga-
nisationerna. Det finns även en del kritik 
från jurister och politiker som främst går 
ut på att förslaget är rättsosäkert eller 
helt enkelt överflödigt. 

– Det är väl så att delar av oppositionen 
är för, andra är emot. Vissa jurister är för, 
andra emot. Jag tycker att Ingvar Carlsson 
uttyckte det väldigt väl när han deltog i en 
hearing om konventionen och sa att visst 
det kan vara svårt, men politiken måste 
också vilja något och vi vill att barnkonven-
tionen ska bli lag, säger Lena Hallengren. 

Varför är det viktigt?
– Vi har kommit långt i Sverige med att 

beakta barnkonventionen i olika sam-

LENA HALLENGREN OM …

LSS och regeringens  
åtgärder:
”Vi har lyssnat och sett ett stort  
behov av att göra en del föränd-
ringar och justeringar i LSS redan 
nu. Det har varit nödvändigt. Men 
lagen måste bli tydligare och mer 
förutsägbar. I längden kan vi inte 
sitta och vänta på domar och se vad 
vi kan rätta till i efterhand. Det var 
inte därför jag blev politiker.”

Funkisrörelsen:
”Det en stark rörelse, en viktig del 
av civilsamhället. Att organisation-
erna sinsemellan är väldigt olika 
är också väldigt berikande. Vi luras 
ibland att tro att människor är väl-
digt lika, jag tycker att funktions-
hinderrörelsen väl belyser hur  
olika människor är, det är också 
skillnad på om man är tjej eller kille 
också, eller gammal eller ung i  
funkisrörelsen. 

Samordningen inom  
välfärden:
”Jag tar del av många berättelser 
från föräldrar med barn med funk-
tionsnedsättningar som har kon-
takt med många myndigheter och 
det är förstås väldigt tufft. Jag  
möter det också i min roll som äldre-
minister, där man tar ansvar för 
sin make, maka eller sina föräld-
rar. Olika system pratar inte med 
varandra, det måste vi ändra på.” 

Om att vara ”ny på jobbet”:
”Jag jobbade med socialpolitik 
även under förra mandatperioden, 
som gruppledare i socialutskottet 
och då kom jag i kontakt med alla 
frågor som hör till Socialdeparte-
mentet, så ämnena är inte nya.”

manhang. Men till syvende och sist kom-
mer man i ett läge där svenska lagar går 
först och där man inte riktigt kan förhålla 
sig till barnkonventionen. I grunden 
handlar det om att barns röster ska bli 
hörda, de ska bli lyssnade på och respek-
terade. Barnen ska helt enkelt känna att 
deras perspektiv tas i beaktande. Jag bru-
kar jämföra med en familjesituation, bar-
nen får inte alltid som de vill men de blir 
respekterade. Vi vuxna ska inte tolka bar-
nen utan de ska få uttrycka sina åsikter.

Det kommer många larmrapporter om 
växande psykisk ohälsa hos barn och ung-
domar. Barn känner sig utsatta. Samtidigt 
handlar en stor del av den politiska debat-
ten om tryggheten mer om brott och straff 
än om hur välfärden fungerar för män-
niskorna.  Som barnminister: Hur ska 
barn kunna känna sig trygga och må bra?

– Utifrån diskussionen om psykisk ohäl-
sa och stress tänker jag att skolan är jätte-
viktig. Det är barn och ungdomars arbets-
plats dit de ska gå varje dag, ingenting 
självvalt utan dit de måste gå. Det är otro-
ligt viktigt att man trivs och mår bra, att 
man får rätt förutsättningar. Det är sko-
lans roll att ge kunskap och värderingar 
men också lära ut socialt samspel. 

Lena Hallengren tycker också att det är 
viktigt att se barnen som en del i ett större 
sammanhang, där både samhällsutveck-
lingen och föräldrarna påverkar.

– Det är tufft många gånger att vara barn. 
Tänker vi några generationer tillbaka var 
det tufft på ett annat sätt, man fick inte 
vara barn så länge som vi idag tycker att 
det ska vara. Samhället utvecklas men med 
det följer också utmaningar. Har man för-
äldrar som mår bra, som har jobb och en 
fungerande ekonomi, och barnen befin-
ner sig i en trygg familj, då ökar också för-
utsättningar för att man själv ska må bra, 
avslutar Lena Hallengren. 

MaRgaRetha hoLMqviSt

tema: Valet
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Livsviktig seger
I en dom i april slogs det fast att egenvård visst kan 
ge personlig assistans. En självklarhet kan man tycka. 
Samtidigt vågar vi inte andas ut, det är många som nu 
ska ansöka om assistans på nytt. Ta hjälp av Sveriges 
mest erfarna jurister för att få den assistans du har rätt till.  

Kontakta oss på 020-70 80 87 
eller bli kund genom att besöka 
oss på www.humana.se

Rörelse nr 3 2018 185x120.indd   1 2018-05-08   09:29:48

Lantligt för alla!
På Fallängetorp kan du och dina nära och kära uppleva en ekologisk lantgård med kor, får, grisar, hästar, 
höns, hundar och katter. Här får ni möjligheten att tillsammans uppleva livet på landet, vara Bonde för 
en dag och bo i tillgänglighetsanpassade Mellangården med närheten till djuren och naturen.

Fallänge 115, Krylbo   www.fallangetorp.se    info@fallangetorp.se   +46 70 736 36 82   +46 73 091 87 81
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 Huvudmannaskapet för person-
lig assistans, integrerat boende 
för personer med funktions-
nedsättning och öronmärkta 

statsbidrag för anpassning av skolmiljön. 
Det är några av de viktigaste frågorna 
inom funktionshinderpolitiken, enligt 
Ann-Britt Åsebol, riksdagsledamot från 
Dalarna. Hon sitter i socialutskottet och 
är Moderaternas talesperson i bland  
annat LSS-frågor.

Vilka brister ser ditt parti i idag och hur  
vill Moderaterna utveckla politiken på det 
här området?
– Det är ju en stor och väldigt bred fråga. 
När det gäller LSS och personlig assistans 
vill vi tillbaka till det som ursprungligen 
låg till grund för att lagen tillkom på 
90-talet. Sedan dess har det skett många 
förvecklingar. Därför välkomnar vi den 
sittande utredningen och vill att den ska 
leda till att vi får ordning och reda på det 
här området.

Vilka problem och förvecklingar syftar  
du på?
– En stor fråga handlar om det ”tripla” hu-
vudmannaskapet där både stat, landsting 
och kommuner ansvarar för olika delar. 
Det har lett till otydlighet för alla berörda 
parter. Vi måste se över vem som är bäst 
skickad att göra vad. Kanske är det hos 
kommunerna den bästa kompetensen 

M välkomnar  
LSS-utredning
Moderaten Ann-Britt Åsebol vill se en tydligare 
LSS-lagstiftning. Det måste bli ordning och reda, 
menar hon.

finns, men det viktigaste är att det blir en 
huvudman.

Dessutom har ju kostnaderna rusat i 
höjden. Vi behöver se till att pengarna 
verkligen används till det som lagen sä-
ger. Det tror jag att vi betonar mer än vis-
sa andra partier.

Anser du alltså att det finns mycket fusk  
i assistansbranschen och hur ska det i så 
fall minskas?
– Det finns ju flera rapporter om att det är 
så. Därför måste lagen vara tydlig. De som 
fuskar ska bestraffas. Det är nog en viktig 
fråga för alla, men i debatten låter det som 
att vi är det parti som tar upp det mest.

Så vilka är de politiska skiljelinjerna här?
– De är nog inte så stora egentligen. Alla 
partier vill ha ett samhälle där alla ska 
kunna leva på lika villkor. Vi har ett tvär-
politiskt funkisnätverk i riksdagen där  
ledamöter från alla partier träffas för att 
höja vår kompetens och kunna fatta bättre 
beslut. Där är vi väldigt samstämmiga och 
försöker göra något bra tillsammans.

Men hur överens är ni i alliansen? Libera-
lerna vill ju stärka LSS.
Ann-Britt Åsebol svarar att hon inte rik-
tigt vet vad Liberalerna menar med att 
stärka lagen, men att det partiet verkar ha 
en speciell känsla för LSS – en lag som är 
starkt förknippad med dåvarande social-

ministern Bengt Westerberg.
– Liberalerna känner att det är ”deras” 

reform och att de vill följa upp Bengt Wes-
terbergs intentioner. Jag tror att det mest 
handlar om att vi uttrycker oss lite olika. 
Det finns en otydlighet som gör att lagen 
kan tolkas på olika sätt och då måste vi som 
lagstiftare se till att den blir tydlig.

Nyligen ändrade Lena Hallengren direkti-
ven till LSS-utredningen (besparingskravet 
togs bort). Hur ser du på det?
– Vi har inte sett tilläggsdirektiven än, 
men om det innebär att det blir en bredare 
utredning kan det vara bra. Vi vill ha en så 
bred utredning som möjligt och fatta beslut 
utifrån det.

Men hur ser du på själva frågan om bespa-
ringar?
– När man talar om besparingar blir 
människor alltid oroliga. Men de som be-
höver assistans ska inte behöva oroa sig. 
Samtidigt vet vi att det förekommer fusk 
och det ska självklart beivras.

Är det inte så att alla vill sätta åt fuskarna, 
men ingen vill neka assistans åt dem som 
behöver det?
– Ja, det låter som en bra sammanfattning.

Vilka andra frågor inom funktionshinder-
politiken vill du prioritera?
– Det viktigaste är att alla människor ska 
kunna leva på lika villkor. Det handlar om 
många olika delar, till exempel bostads-
byggande som är anpassat till personer 
med funktionsnedsättning. Jag vill att 
man integrerar olika former av boenden i 
samma hus i stället för att samla personer 

tema: Valet
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med funktionshinder i gruppbostäder. 
En annan viktig fråga för mig är att 

funktionshinderrörelsen får vara med i 
projektering av nya områden och infra-
struktur. Det glöms ofta bort på kommu-
nal nivå.

Många personer med funktionsnedsätt-
ning har svårt att få jobb. Hur vill ditt parti 
ändra på det?
– Vi behöver ha en mycket flexiblare  
arbetsmarknad med många olika anställ-
ningsformer. Det handlar inte bara om  
att anpassa arbetsmiljön utan också om 
exempelvis arbetstider. Några kanske 
bara orkar arbeta ett par timmar och det 
är svårt så som arbetsmarknaden är orga-
niserad idag. Vi måste se över det rigida 
sättet att organisera arbetet som innebär 

att måste vara på en arbetsplats mellan 
klockan åtta och fem.

Hur ska man få med sig arbetsgivarna  
på det?
– Man måste skapa incitament, någon form 
av kompensation för att anpassa arbets-
platser rent fysiskt och flexiblare anställ-
ningsformer där staten betalar en del av 
lönen.

Finns inte sådana möjligheter idag?
– Dagens system är alltför rigida, jag vill 
att de ska bli betydligt flexiblare.

Varför är Moderaterna emot regeringens 
förslag att göra barnkonventionen till 
svensk lag?
– Vi har redan en stark lagstiftning som 

rör barn och unga. Sverige har ratificerat 
Barnkonventionen, men att också göra 
den till lag skulle kunna leda till konflikter 
med annan lagstiftning. Det är inte säkert 
att det alltid skulle vara till fördel för  
barnen.

Hur vill du som före detta lärare att alla 
barn ska garanteras en bra utbildning?
– Jag tror att det går utmärkt att integrera 
barn med funktionsnedsättning i vanliga 
klasser med hjälp av assistenter och olika 
hjälpmedel. Det är också viktigt att skol-
byggnader anpassas till exempelvis elever 
i rullstol eller med en synnedsättning. 
Alla dessa lösningar finns om bara kom-
munerna vill satsa pengar på det. Men det 
fungerar väldigt olika i olika kommuner 
och skolor. Kunskapen bland skolpolitiker 
på kommunal nivå är också bristfällig på 
det här området. Därför vill jag att en del 
av statsbidragen till kommunerna öron-
märks så skolorna anpassas till barn med 
rörelsehinder eller annan funktionsned-
sättning.

Är det ett moderat vallöfte?
– Jag har inte förankrat det i partiet, men 
jag tycker att det skulle vara bra. Jag tror 
inte att det finns med i vår budget, men 
jag skulle gärna vilja se att det finns med 
nästa gång.

BeNgt RoLFeR

Riksdagsledamoten AnnBritt Åsebol , Moderaterna, menar att de politiska skillnaderna i funktions
hinderfrågorna nog inte är så stora. FOTO: RIKSDAGEN

FAKTA 
Ann-Britt Åsebol är riksdags-
ledamot för Moderaterna och 
kommer från Falun. Hon är född 
1947, utbildad lärare och har  
varit landstingspolitiker i Dalarna. 
Hon blev invald i riksdagen 2010, 
åkte ur 2014 men återkom 2016. 
Nu sitter hon i socialutskottet 
och har ansvar för bland annat 
LSS- och äldrefrågor. 
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–Målet om en rättvis lagstiftning är ännu inte 
nått. Vi ska glädjas över våra framgångar men 
inte invaggas i att allt är bra nu. 

Det säger RBU:s ordförande Maria Persdotter 
som är laddad inför valrörelsen. Med vårens 
framgångar i ryggen känns det extra roligt att 
vara med och försöka påverka politiken. 

När Rörelse träffar henne är planeringen av 
RBU:s stora manifestation i Kungsträdgården 
den 17 juni i full gång. Lite nervöst är det än så 
länge, innan all planering är på plats och artis-
ter inbokade. 

I en valrörelses brus av utspel, debatter och 
kampanjer gäller det att jobba hårt för att synas. 

Det ska RBU göra och Maria Persdotter hoppas 
att medlemmar runt om i landet tar chansen 
att påverka politiken.

Hon ser stora möjligheter. För samtidigt som 
det är konkurrens om utrymmet är valrörelsen 
en period då politikerna är extra känsliga för 
opinionen.

– Det ger oss många möjligheter att påverka. 
I en valrörelse behöver partierna bekänna färg 
i en mängd frågor och det ska vi ta tillvara.

Maria Persdotter menar att det lokala arbe-
tet är viktigt för att nå fram till politiken. En 
metod kan vara att som familjen Gunnarsson- 
Lindoff i reportaget i vårt tema bjuda hem poli-
tiker och berätta om hur villkoren ser ut för 
RBU-familjerna. 

– För den som vill vara med och bilda opinion 
finns hjälp att få. På rbu.se har vi samlat mäng-
der av fakta, tips och underlag som till exem-
pel kan användas till insändare.

RBU fortsätter alltså att hålla fast vi budskapet 
Assistans är frihet – rädda LSS. Det gäller att kon-
centrera vad man vill ha sagt.  

– Dessutom är inte de långsiktiga problemen 
i assistansfrågan lösta. Regeringen måste göra 
mer. Det behövs trygga och långsiktiga lösning ar. 
Vi vet heller inte vad det största oppositions par-
tiet, Moderaterna står i frågan. De har inte alls 
bekänt färg.

Maria Persdotter saknar ibland tydliga skilje-
linjer i funktionshinderpolitiken. På ytan tycker 
partierna väldigt lika och den ideologiska nerv 
som kan ge spänning och spänst i debatten sak-
nas ofta. 

Den politiska debatten har än så länge främst 
handlat om hårdare straff mot brott som ett re-
cept för ökad trygghet i samhället. Ett alltför 
trångt perspektiv, enligt Maria Persdotter. 

–Man längtar efter att höra annat än brott och 
straff. Trygghet är väl också att livet ska fungera, 
även för den som får ett barn med funktions-
nedsättningar, avslutar hon.

MaRgaRetha hoLMqviSt

VAL DEN 9 SEPTEMBER
Den 9 september är det val till 
riksdag, kommun- och landstings-
fullmäktige. Alla som får rösta i 
valen och är upptagna i röstläng-
den får ett röstkort hemskickat 
med posten. För att ha rösträtt i 
något av valen måste du ha fyllt 
18 år senast på valdagen. 
Mer om hur valet går till: 
https://www.val.se
Här ger Valmyndigheten fakta och 
praktisk information om valet. 
Där finns även lättläst informa-
tion om hur valet går till.

Kampen går vidare för RBU
tema: Valet

RBU har längre bedrivit ett omfattande opinionsbil
dande arbete om LSS och personlig assistans. Bilden 
från manifestationen den 3 december förra året. 
FOTO: DENNY LORENTZEN

–Nej, vi är inte nöjda utan fortsätter 
att kämpa för våra frågor inför valet. 
Det säger RBU:s förbundsordförande 
Maria Persdotter. FOTO: DENNY LORENTZEN

DET HÄR GÖR RBU  
INFÖR VALET
Manifestival i Kungsträdgården, 
Stockholm den 17 juni: Musik 
och glädje ska sprida budskapet 
Assistans är frihet – rädda LSS. 
Alla som vill får komma.
Almedalen: Olika aktiviteter. 
Bland annat LSSdebatt mellan 
ansvarig minister Lena Hallen
gren (S) och en representant för 
Moderaterna.
Landsomfattande annonskam
panj under sensommaren.
Debattartiklar och annat påver
kansarbete, lokalt och centralt. 
Underlag finns på rbu.se

Budskapet Assistans är frihet – rädda LSS, ska höras  
i valrörelsen. Det är ett bra tillfälle att kräva partierna  
på besked, säger Maria Persdotter.
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 Tänk så härligt med en middag 
med köttfärsbiffar, potatis ”och 
med brunsås”. I pjäsen Skugg-
syskon minns Janne en middag 

hos en kompis familj. Ja, egent ligen är det 
inte maten det handlar om, utan käns-
lan. Att slippa bli avbruten, att få äta och 
bara vara. Som det inte är hem ma, med 
en syster som behöver slamsugas och 
inte kan äta själv. Systern som det alltid 
är oro omkring. 

När de tre vuxna syskonen Micke, Re-
becka och Janne i Östra teaterns pjäs 
Skuggsyskon talar om sin uppväxt kret-
sar samtalet kring skuld, skam och om 
att inte få ta plats. ”Vem stöttade oss? Vi 
levde i skuggan och fick inte vara barn.”

RBU anmäler Försäkrings-
kassans hantering av assistans-
ersättningen till Justitiekans-
lern, JK. Bakgrunden är att RBU 
anser att Försäkringskassan 
ägnar sig åt domstols trots. 

Försäkringskassans tolkning 
av den senaste domen är att 
endast den tid det tar att kop-
pla i och ur sondmatningen 
räknas som assistansgrund-
ande.

RBU vill att JK granskar om 
Försäkringskassan hanterar 
assistansersättningen på ett 
rättssäkert sätt. Plus att JK ska 
granska vad det är för system-
fel inom Försäkringskassan 
som gör att man ständigt ham-
nar på en linje som strider mot 
det allmänna rättsmedvetan-
det om tillämpningen av reg-
lerna för person lig assistans.

Bakläxa för  
Försäkrings- 
kassan
Egenvård kan ge rätt till personlig assi-
stans. Det fastslår Högsta förvaltnings-
domstolen i en ny dom.
Enligt en äldre dom från Högsta 
förvaltningsdomstolen ansågs 
egenvård inte ge rätt till personlig 
assistans. Den domen kom 2012. 
När sedan regeringen, i ett regle-
ringsbrev inför 2016, gav Försäk-
ringskassan order om att bryta  
utvecklingen av antalet timmar 
inom assistansersättningen gjorde 
myndigheten en ny, hårdare, tolk-
ning av domen. Till exempel be-
dömde Försäkringskassan att mat 
via en sond inte skulle räknas som 

grundläggande behov och därmed 
ge rätt till assistans. Högsta förvalt-
ningsdomstolen skriver att hela 
processen med sondmatning ska 
betraktas som en måltid och kunna 
ge rätt till personlig assistans. RBU 
kräver att Försäkringskassan  
omgående säkerställer att alla som 
har förlorat sin personliga assis-
tans på felaktiga grunder får den 
tillbaka.

MaRgaRetha hoLMqviSt

– Nu måste de som på felaktiga grunder blivit av med 
sin personliga assistans få den tillbaka, anser RBU:s 
generalsekreterare Henrik Petrén. FOTO: DENNY LORENTZEN

Varför är den här domen så viktig?
– Försäkringskassan har sedan våren 2016 
tolkat en äldre dom från Högsta förvaltnings-
domstolen på så sätt att en hjälpinsats som 
görs i form av egenvård aldrig kan grunda rätt 
till personlig assistans. Det har fått förödande 
konsekvenser för många, inte minst barn, 
som exempelvis får sina måltider via sond. 
Nu har Högsta förvaltningsdomstolen fast-
slagit det som RBU hela tiden har hävdat, 
nämligen att egenvård inte är hälso- och sjuk-
vård enligt Hälso- och sjukvårdslagen vilket 
betyder att det inte finns några hinder mot att 
räkna med egenvårdsinsatser bland de grund-
läggande behoven i bedömningen av rätt till 
assistansersättning.

Var utfallet väntat?
– Ja, jag kunde på förhand inte se att Högsta 
förvaltningsdomstolen skulle kunna komma 
fram till något annat. Det fanns, utifrån gäl-
lande lag och praxis, helt enkelt inget annat 
rimligt utfall. 

Hur kommer det sig att detta överhuvud taget 
blir en fråga som avgörs juridiskt?
– Det beror på att Försäkringskassan de sen-
aste åren, efter direktiv från regeringen, har 
haft en linje att vara så restriktiv som möjligt  
i beviljandet av personlig assistans. I det här 
fallet vill jag påstå att de till och med har gjort 
det mot bättre vetande. Det är väldigt beklag-
ligt och har drabbat väldigt många av våra 
medlemmar.

Presstopp:
RBU JK-anmäler  
Försäkringskassan

3 snabba till Henrik Petrén, 
RBU:s generalsekreterare
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Livets möjligheter var den hoppfulla rub-
riken på för Nka:s, konferens som hölls i 
Stockholm i slutet av april. Nka, Nationellt 
kompetenscentrum anhöriga, hade sam-
lat yrkesverksamma och anhöriga för två 
intensiva dagar med seminarier och andra 
aktiviteter. Konferensen blev också en 
möjlighet för anhöriga och professionella 
att mötas och dela erfarenheter. 

I ett panelsamtal om att vara anhörig 
togs många svåra ämnen upp. Känslor 
som kan handla om att inte räcka till för 
sitt sjuka syskon. Att vara morfar till en 

Låt  
anhöriga  
ta plats

Mamma, pappa, syster och bror. En son, dotter eller morfar. Anhöriga 
stod i centrum för Nka:s stora konferens. 

Tre anhöriga berättar. Kristina Colliander, Per Feltzin och Siri Ambjörns
son samtalade under ledning av Christina Renlund (till höger). De med
verkar alla i boken Du kan väl säga som det är, som nyligen belönades 
med Selmapriset. FOTO: MARGARETHA HOLMQVIST

– Vem kämpar för mitt barn när jag själv inte orkar längre? Frågan ställdes av Elisabeth Sandlund från 
FUB vid ett avslutande panelsamtal. Här tillsammans med Maria Persdotter från RBU (till höger).
FOTO: ERIK SKOGH/NKA 

Konferens: Livets  möjligheter
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FAKTA: DET HÄR ÄR NKA
Nationellt kompetenscentrum an-
höriga, Nka, är en samarbetsresurs 
för att utveckla framtidens anhörig-
stöd. Nka startade för tio år sedan 
med syfte att skapa och utveckla 
möten mellan olika kunskaps- och 
erfarenhetsformer som:

•  Erfarenhet hos anhörigvårdare, 
brukare och deras organisationer 

•  Praktisk erfarenhet hos personal 
inom anhörigstöd och äldreom-
sorg 

•  Organisatorisk- och policyerfaren-
het hos beslutsfattare 

•  Vetenskaplig kunskap och metod-
kunskap hos forskare.

Läs mer: http://www.anhoriga.se

flicka som behöver omsorg dygnet runt. 
– Jag har lärt mig att livet består av så 

mycket mer än att springa fort, sa till  
exempel fastern Kristina Colliander.

Systern Siri Ambjörnsson berättade om 
hur det var att få en lillasyster som inte 
var som andra. Hon framhöll hur viktigt 
det är att syskon blir lyssnade till och får 
säga sitt och inte glömmas bort. 

– Alla känslor måste få finnas där och 
tumla runt. Ingen frågade hur vi syskon 
hade det.

Morfar Per Feltzin beskrev hur han var 
nära att tappa perspektivet och grep in för 

Visst är ett gott liv möjligt. Rörelses krönikör journalisten och författaren Anna Pella (till vänster)  
höll i en work shop tillsammans med pedagogen Lotta Frecon. 
FOTO: MARGARETHA HOLMQVIST

mycket i sin dotterdotters liv och det som är 
föräldrarnas ansvar. Hur han läste på, skrev 
inlagor till myndigheter… Men hur han  
sedan fick ta ett steg tillbaka för att mer bli 
ett stöd i bakgrunden och helt enkelt vara 
morfar. 

RBU fanns på plats med en välbesökt monter. 
Förbundsordförande Maria Persdotter 
medverkade vid ett seminarium om LSS, 
och beskrev RBU:s opinionsbildande arbete 
i frågan. 

MaRgaRetha hoLMqviSt
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Hjälp finns att få. Men hur 
ska anhöriga hitta rätt bland 
alla insatser?  
Vid ett av seminarierna presenterade Socialstyrelsen 
nya material som ska vara ett stöd för anhöriga och 
för dem som i sin yrkesroll möter personer med funk-
tionsnedsättningar.

Ett material vänder sig till föräldrar till barn med 
funktionsnedsättningar. Materialet tar upp hur för-
äldrar ska kunna få rätt stöd och hjälp av samhället. 
Det tipsar om olika stödformer och orienterar om 
vem som gör vad.

Socialstyrelsen har dessutom tagit fram ett nytt ut-
bildningspaket med anställda inom barnhälsovården 
som målgrupp. 

Filmen ”Så här var det för oss” vänder sig i första 
hand till föräldrar. Den riktar sig även till personal 
som kan se filmen för att ta del av föräldrarnas erfa-
renheter och upplevelser. 

MER INFORMATION:
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attach
ments/20684/2017104.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/funktionshinder/stodut
bildning/utbildningspaketattmotaforaldrartillbarnmed
funktionsnedsattning

Marita Lyemark, Henrik Petrén och Maria Persdotter var på plats för att infor
mera om RBU:s arbete. Många samtal blev det under två intensiva dagar. 
FOTO: MARGARETHA HOLMQVIST

Socialstyrelsens film Så här var det för oss, vänder sig till föräldrar 
och personal

Material som  
ska vägleda

Konferens: Livets  möjligheter

RULLSTOLSCYKEL SÄLJES!
Nu säljer vi vår smidiga och säkra rullstolscykel av märket OPair 
som vi har haft mycket glädje av. Den har gett oss möjlighet att 
komma ut på både korta och långa cykelutflykter tillsammans.

Pris: 9 000 kr (inköpspris: 50 000 kr)
 
Beskrivning: Rullstolen är monterad längst fram på cykeln, 
och kan kopplas bort och bli en fristående rullstol. Cykeln är 
komfortabel och stabil. Den är i gott skick då den har förvarats 
inomhus i de ca 9–10 år vi har haft den. 
 
Utrustning: 8 växlar • batteribelysning • armstöd • höftbälte 
• hydrauliska skivbromsar (framsidan) • parkeringsbroms • 
säkerhetslås 
 
Intresserad? Maila till Cahefa.69@gmail.com eller ring  
Cathrine på 0708-850 173

PRIVATANNONS
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Noterat

#iam är en nystartad rörelse 
om rätten att leva sitt liv, att 
ta plats i samhället och att 
vara en fullvärdig medborgare 
som användare av personlig 
assistans. ”Nu vill vi be rätta 
om våra liv. Hur livet är när vi 
har den personliga assistans 
vi har rätt till – och hur livet 
blir när vi förlorar det som vi 
tidigare haft rätt till.”

Startskottet gick fredagen 
18 maj. Då läste assistans-
användare under hela dagen  
berättelser från sina liv på 
Stockholms centralstation. 
Manifestationen på centra-

len hade rubriken #innan-
tågetgår. Det är den första av 
flera manifestationer i #iam- 
rörelsen.

Berättelserna kommer att 
samlas på hemsidan iamsto-
ries.se.  Sidan kommer att  
fyllas på med fler berättelser 
allteftersom.

Föreningarna Jag och StiL 
har startat #iam. Jag är Sve-
riges intresseorganisation 
för assistansanvändare med 
intellektuell funktionsned-
sättning. StiL står för Stift-
arna av Independent Living  
i Sverige.

Nora Eklöf:

”Vi tillåts komma nära det liv vi vill leva. Men aldrig riktigt accepteras vi att komma 
ända dit – eftersom stöden vi behöver ses som en förmån eller lyx.”

Tobias Holmberg
FOTO: FÖRENINGEN JAG

Tobias Holmberg:

”Jag är fri nu för att mina rättigheter 
finns. Villkorade, ifrågasatta, omdebat-
terade, hotade men än så länge mina.” 

#iam berättar om livet 

Nora Eklöf. 
FOTO: FÖRENINGEN JAG
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Noterat

Skytteholmsv. 2, 171 27 Solna
Tel: 08-735 53 30

www.adena-assistans.se

Din trygghet i centrum!

Adena Personlig Assistans

Med rätt assistans får du bättre livskvalitet.
Vår vision är därför att öka livskvaliteten för dig 

genom att ge dig i särklass bästa service 
med all respekt.

Har du funderat på
att bli familjehem?

Kika in på www.familjehemsbanken.seKika in på www.familjehemsbanken.se

Svenska barn behöver läsa 
mer, enligt regeringen. I linje 
med det har höstlovet döpts 
om till läslovet. Nu får Skol-
verket i uppdrag att  stärka 
läslovet med olika insatser 
för att  stimulera läsintresset 
och väcka nyfi kenheten för 
olika sorters litt eratur.

Enligt uppdraget ska Skol-
verket genomföra regel-
bundna och långsiktiga in-
satser för att  stärka läslovet. 
Folk- och skolbibliotekens 

verksamhet ska särskilt be-
aktas. Skolverket ska också 
hämta in kunskap och erfa-
renhet från Kulturrådet och 
andra relevanta aktörer. 
Regeringens mål med upp-
draget är att  läslovet ska eta-
bleras som både begrepp 
och företeelse.

– Vi ska läsa mer i skolan 
och föräldrar ska läsa mer 
för sina barn, och alla barn, 
oavsett  familj, ska få fl er till-
fällen att  upptäcka läsningen. 

Där spelar läslovet en liten 
men viktig roll, i att  samla 
vuxenvärldens ansvar att  
visa barn hur viktig, spän-
nande och rolig läsning kan 
vara. I framtiden vill vi att  
läslovet ska vara lika etable-
rat som sportlovet, säger 
utbildningsminister Gustav 
Fridolin i ett  pressmedde-
lande.

Uppdraget ska redovisas 
senast den 18 december 
2020.

Sätt fart på läslusten

Eksjö jagar 
felparkerare
I Eksjö har politikerna beslutat 
att  höja felparkeringsavgift en 
som avser parkeringsplatser för 
rörelsehindrade.  I dag är belop-
pet, om man parkerar där utan 
tillstånd, 800 kronor. Det höjs nu 
till 1300 kronor.

– De här platserna är avsedda 
till de personer som verkligen be-
höver det. Då ska det också vara 
märkbart för de som ställer sig 
där och inte har behovet, säger 
Per Sixtensson (C), ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden till 
Smålands-Tidningen.

Att läsa tillsammans 
är både mysigt och 
kul. På bilden ser vi 
tvillingsystrarna 
Ebba och Linnea och 
deras mamma Kata
rina Johannesson. 
Familjen var med 
i Rörelses stora läste
ma i höstas. (nr 4/17).
FOTO: DANIEL VIKTORSSON

MP slår larm 
om psykisk ohälsa
I en debatt artikel i Sydsvenskan 
uppmärksammar företrädare för 
Miljöpartiet den ökade psykiska 
ohälsan bland unga. ”Vi måste åt-
gärda orsakerna, inte bara symp-
tomen. Vi måste fortsätt a att  ut-
veckla välfärden. Höstens val står 
faktiskt kring dett a.” skriver Klas 
Sivén,  Språkrör Grön Ungdom 
Syd och Anders Åkesson, region-
råd och riksdagskandidat (MP)

Debatt örerna kritiserar Allian-
sen för att  ensidigt satsa på skatt e-
sänkningar. Miljöpartiet vill 
istället bland annat satsa mer på 
skolan och öka tillgängligheten 
till såväl primärvården som 
psykiatrin och barn- och ung-
doms psykiatrin. 
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P r o d u k t e r  f ö r  R e h a b  &  H a b i l i t e r i n g

www@aquaprodukter.se • telefon 0173-702 00

Elisabeth Dahlin lämnar 
posten som Rädda Barnens 
generalsekreterare men 
fortsätt er att  arbeta för 
barns rätt igheter. I septem-
ber tillträder hon som ny 
barnombudsman, Bo. Det 
har regeringen beslutat.

– Elisabeth Dahlin har 
kvalifi kationer och erfaren-
heter som väldigt väl match-
ar det som krävs för att  vara 
barnombudsman, med 
både nationell och interna-

tionell barnrätt serfarenhet, 
säger ansvarig minister 
Lena Hallengren.

Som generalsekreterare i 
Rädda Barnen har Elisabeth 
Dahlin erfarenhet av barns 
utsatt het i många fatt iga 
och våldsutsatt a länder. I 
Sverige, ett  av världens ri-
kaste länder, har barnen en 
betydligt bätt re och trygga-
re situation. Men det bety-
der inte att  allt är problem-
fritt , menar hon. 

Stöd RBU:s Kampfond!

Swish 90 00 712

Pojke med 
svår autism 
utvisas
Fyraårige Mikael i Götene ska 
utvisas, trots att  han har svåra 
funktionsnedsätt ningar.  Ska-
raborgs läns Tidningar, berät-
tar om fallet, Pojkens mamma 
fl ydde från sin familj i Azer-
bajdzjan där hon blev miss-
handlad. Hon fi ck hjälp av en 
landsman med svenskt med-
borgarskap och eft er två år i 
Sverige fi ck paret sonen Mika-
el, men är nu skilda. Mamman 
ansökte om asyl för sig och so-
nen, men fi ck avslag. Hon har 
anmält att  det fi nns hinder för 
att  verkställa beslutet och hän-
visat till Mikaels hälsa, men 
hitt ills fått  nej.

Mikael har bland annat svår 
autism. En läkare på habilite-
ringen har intygat att  Mikael 
saknar tal, rör sig planlöst och 
osäkert och inte kan uppfatt a 
faror. Enligt läkaren måste han 
”skötas och hjälpas i dagens 
alla situationer.”

Mikaels situation har för-
bätt rats genom vård och habi-
litering i Sverige. Läkaren vill 
därför att  Migrationsverket 
ska beakta pojkens och mam-
mans svåra situation och låta 
dem stanna i Sverige.

Elisabeth Dahlin ny BO

– Det är inte rimligt att  
ha skolor där mer än hälf-
ten av barnen inte går ut 
med godkända betyg. Och 
alla riksdagspartier talar i 
dag om barnfatt igdom, vil-
ket förr var en kontrover-
siell fråga. Det är klart att  
ett  land som Sverige måste 
kunna se till att  dess barn 
har det bätt re, sade hon vid 
en pressträff  i samband 
med utnämningen.

Riksdagen väntas i juni 
klubba igenom att  barn-
konventionen lyft s in i 
svensk lagstift ning. Det 
beslutet blir enligt den till-
trädande barnombuds-
mannen en viktig signal.

Elisabeth Dahlin tar över 
eft er vikarierande barn-
ombudsman Anna Karin 
Hildingson Boqvist. Den 
tidigare barnombudsman-
nen Fredrik Malmberg ut-
sågs förra sommaren till ny 
generaldirektör för Special-
pedagogiska skolmyndig-
heten (SPSM).

Elisabeth Dahlin, 
Rädda Barnen, blir ny 
barnombudsman, BO. 
FOTO: MATS LIGNELL/ RÄDDA BARNEN
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Till salu:
HANDIKAPPANPASSAD  
CITROEN BERLINGO 1.6 I 
Golvsänkt, hydraliskt manövrerad sänkning av  
fordonets bakre del, med ramp. Med rullstol – 3 passa-
gerare varav 1 person i rullstol. 

Årsmodell 2006, 9200 mil, manuell växellåda, bensin.
Nyservad, besiktigad 2018-02-08, utan anmärkning. 
Bra sommar- och vinterdäck. Bensinvärmare finns. 
Bilen finns i Hultsfred, Kalmar län.

Pris 58 000:-
Kontakta Hans 070-3729267, 0495-12479

Noterat
PRIVATANNONS

Psykisk ohälsa ökar bland unga
Brister i skolans har bidragit till ökningen av psykisk ohälsa bland 
barn och unga i Sverige. Även förändringar på arbetsmarknaden 
har troligen påverkat. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyn-
digheten.

Andelen 13- och 15-åringar som rapporterar återkommande 
symtom på stress och psykisk ohälsa fördubblades i Sverige under 
perioden 1985–2014. Vanliga symtom är sömnsvårigheter, ned-
stämdhet och magont. Trenden har varit tydligare i Sverige än i 
andra jämförbara länder.

Enligt rapporten Varför har den psykiska ohälsan ökat bland 
barn och unga i Sverige? finns orsakerna i första hand inom  
skolan och hur den som helhet fungerar. Även förändringar på  
arbetsmarknaden, där unga upplever att kraven ökar, påverkar.

Ett nytt material från SPSM, 
Specialpedagogiska skolmyn-
digheten, ger skolor stöd att 
utveckla ett mer hälsofräm-
jande och förebyggande elev-
hälsoarbete. 

Materialet vänder sig i första 
hand till rektor och den sam-
lade elevhälsan. Men det kan 
även användas av lärare och 
övrig skolpersonal som är in-
tresserade av att utveckla elev-
hälsoarbete.

– Elevhälsoarbetet behöver 
vara en gemensam angelägen-
het för hela skolan, säger Erica 
Sjöberg, rådgivare på myndig-
heten i ett pressmeddelande. 

Nytt material om elevhälsa

Stödmaterialet är tänkt att  
användas av elevhälsan i sam-
verkan med lärare och annan 
skolpersonal. Det består av en 
handledning med reflektions-
underlag, filmer, en forskaran-
tologi och en nätbaserad kurs. 

FO
TO

: ADO
BESTO

CK
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et var en helt vanlig måndagskväll i bör-
jan av december. En sån där med kött-
bullar och makaroner. 

Vi satt där tillsammans alla fem runt 
bordet, och dina systrar visade än en 
gång stort överseende med min matlag-
ning.

Jag är inte bra på det där med vardags-
middagar. Det är helt enkelt inte min 
grej. Jag brukar ha så mycket i huvudet 
att jag inte ens kan steka färdigköttbul-
lar utan att bränna vid dem, eller koka 
makaroner lagom länge.

Därför var det som hände sedan så 
oväntat. 

Jag tror det var din yngsta syster, som 
medan hon gjorde i ordning en tugga på 
sin gaffel, helt från ingenstans ställde 
frågan ”Mamma och pappa, varför gifter 
ni er inte?”

Jag hade nog mat i munnen, för jag 
svarade inte lika fort som jag tidigare 
gjort när frågan ställts från henne eller 
din mellansyster.

Det där jag brukar säga om att vi inte 
behöver vara gifta eftersom vi redan är 
bundna av kärlek.

Din pappa sökte min blick och höll 
fast den samtidigt som han tryckte in 
sondnäringen genom din sondspruta.

Dina systrar tittade nyfiket på mig.
– Ja, varför gifter vi oss inte…? 
Orden kom från min mun.

Krönika: 
Anna Pella

Tills döden skiljer oss åt

– Vill du…? 
Mitt huvud gjorde en nickande rörelse. 
– Ja.

*
Tillfälligt tumult utbröt, syrrorna tjoade 
och skrattade, någon välte ut sitt mjölk-
glas, och du, Agnes, du drogs med i stojet 
och fyrade av ditt allra vackraste leende.

När lugnet lagt sig igen borrade din 
pappa in sina ögon i mina. 

Det hade kanske passerat 20 sekunder 
när vi avbröts av en ny fråga från din lil-
lasyster.

Den här gången var det något om 
gångertabellen. 

*
Det är ett sorgligt faktum att funkisför-
äldrar skiljer sig i högre grad än andra. 

Egentligen vet jag nog inte varför just 
vi två lyckats hålla ihop. Det beror nog 
mest på din pappas förmåga att sprida 
lugn när marken skakat under våra fötter. 
Men kanske också på våra oändliga  
samtal som fått mig att se på livet från 
ett annat perspektiv. 
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När jag lite senare den där måndagskväl-
len plockar in de smutsiga tallrikarna i 
diskmaskinen kommer den där tryck-
vågen i bröstet. Den som kommer då och 
då och skakar om mig, som gör att jag 
tvingas tänka och känna. Som gör att 
kinderna blir våta och varma. 

Tänk att han, din pappa, vill fortsätta 
vara med mig.

Han, som lärt känna mig bäst av alla. 
Som sett min ilska, min svaghet, min 
rädsla, min sårbarhet. 

Han, som låtit mig lära känna honom 
bäst av alla. Som sett hans ilska, hans 
svaghet, hans rädsla, hans sårbarhet. 

Vi som tillsammans vandrat genom 
sorg, utmattning, kaos och kamp för ditt 
liv. Som i perioder knappt orkat kramas, 
när den lilla energi vi lyckats uppbåda 
gått oavkortat till dig och dina systrar. 

Han vill fortsätta. 
Trots att jag lagar vidbrända färdig-

köttbullar och överkokta makaroner.
Tills döden skiljer oss åt.

aNNa PeLLa

D
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För barn med cerebral pares är tidig 
upptäckt viktig. Förebyggande insatser 
gör det lättare att sätta in rätt habiliter-
ing och vård i tid. Uppföljningsprogram-
met CPUP genomför regelbundna under-
sökningar och uppföljningar som syftar 
till just detta. CPUP är dessutom natio-
nellt kvalitetsregister där fakta om  
behandlingar och behandlingsresultat 
samlas in och jämförs. För att öka öppen-
het och kunskapsspridning om CPUP 
finns sedan några år även ett medverk-
anderåd där brukare, anhöriga och pro-
fession arbetar tillsammans. 

Denna gång träffas rådet hos RBU i  
Solna centrum. Efter några intensiva 
timmar är det dags att avrunda samman-
trädet och istället gå över till intervju 
med Rörelse. Calle Boström berättar 
varför han som deltagare i CPUP tycker 
att rådet behövs.

– De som medverkar i programmet 
behöver återkoppling. Den röda tråden 
ska vara ”what’s in it for me.” Det gäller 
att komma ihåg brukarperspektivet, att 
vi som har CP-skador får möjlighet att 
höras, säger han  

Medverkanderådets främsta uppgift 
är att samarbeta kring utvecklingen av 
CPUP. Rådet vill också göra forsknings-
resultaten tillgängliga för brukarna och 
deras anhöriga. CPUP:s hemsida har an-
passats för detta efter rekommendation 
från medverksanderådet. 

– Evidens och kunskap är centralt och 
det ska gå att lita på den information 
man får, säger Anna Myhrman, en annan 
av rådets medlemmar.

Hon är själv anhörig och vet att föräld-
rar som får ett barn med en CP-skada  
eller annan funktionsnedsättning behö-
ver vägledning. Men att hitta rätt bland 
all information kan vara lättare sagt än 
gjort.  Efter en stunds googlande på nätet 
blir frågorna lätt fler än svaren.  

– Inaktuell och felaktig information 
kan göra stor skada och skapa onödig 
oro. Kanske väcks också falska förhopp-
ningar om man läser om forskningsre-
sultat som det inte finns evidens för, 
fortsätter Anna Myhrman.

För medverkanderådet är det centralt 
att CPUP satsar på öppenhet och trans-
parens om forskningsresultaten. Även 
den som inte är expert på området ska 
kunna förstå. En annan viktig fråga är att 
vård och habilitering ska vara likvärdig 
över hela landet. Medverkanderådet 
har tillsammans med CPUP besökt habi-
literingar runt om i Sverige för att infor-
mera om cerebral pares och om CPUP.

MaRgaRetha hoLMqviSt

FotNot: Övriga ledamöter i rådet är  
Susanne Sandström, Tobbe Rapp, 
Christine Bylund, Henrik Passmark  
och Justus Jonsson.

I medverkanderådet möts brukare, anhöriga och 
professionella. En uppgift är att sprida kunskap 
om CPUP och aktuell forskning.

CPUP är ett uppföljningspro-
gram för personer med cere-
bral pares. Det startade 1994 
som ett samarbetsprojekt 
mellan barnortopedi och ha-
bilitering inom Region Skåne. 
Bakgrunden är att många barn 
med CP riskerar höftluxation 
(höften ur led) och svåra kon-

trakturer (ledstelhet) och fel-
ställningar som skolios (sned 
rygg). 

Grunden för CPUP är att alla 
barn med CP eller CP-liknande 
symtom identifieras så tidigt 
som möjligt av de lokala habi-
literingsteamen och erbjuds 
att vara med i uppföljnings-

programmet. Även vuxna med 
CP riskerar att utveckla kon-
trakturer, skolios, smärta och 
muskeltrötthet. Sedan 2011 
finns CPUP därför även för vux-
na och de flesta landsting har 
skapat organisation och ruti-
ner för uppföljning av vuxna. 
cpup.se

FAKTA: CPUP

 CPUP:s medverkanderåd

Kunskap och öppenhet
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Här samlas CPUP:s
medverkanderåd 
i RBU:s lokaler i Solna. 
Från vänster: 
Eva Nordmark, Gunnar 
Hägglund, Calle Boström. 
Ann AlrikssonSchmidt 
och Anna Myhrman.
FOTO: MARGARETHA HOLMQVIST

CPUP:s medverkanderåd är ett 
brukarråd med föräldrarepre-
sentanter, personer med cere-
bral pares samt representanter 
från professionen inom CPUP.

Det är ett samarbete för att 
sprida kunskap om cerebral pares 
och utveckla kvalitetsregistret 
CPUP. Medverkanderådet har 

haft  möjligheten att utvärdera 
hur undersökningar/uppfölj-
ningar utförs på habiliteringarna 
i Sverige. Rådet kan påverka vad 
som ska ingå i uppföljningarna.

Medverkanderådet arbetar för 
att brukare och anhöriga ska 
kunna ta del av den forskning 
som brukarna bidrar till genom 

att delta i undersökningar och 
uppföljningar.

Medverkanderådet rådfrågas 
vid forskningsfrågor och besöker 
habiliteringar för att informera 
om cerebral pares och CPUP.

Medverkanderådet har ett 
nära samarbete med RBU.

FAKTA: CPUP:S MEDVERKANDERÅD

 CPUP:s medverkanderåd

Kunskap och öppenhet
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 Forskning pågår 


Det övergripande syftet med 
avhandlingen var att få en 
djupare förståelse av per-
sonlig assistans, dels från 

unga assistansanvändares perspektiv, 
dels från handläggare som fattar be-
slut om personlig assistans och andra 
LSS-insatser.  Avhandlingen baserar 
sig på 33 individuella intervjuer med 
16 ungdomar som lever med assistans,  
7 gruppintervjuer med 35 kommunala 
LSS-handläggare, och 11 individuella 
intervjuer med handläggare som arbe-
tar med att handlägga personlig assis-
tans, på Försäkringskassan. 

*
Resultaten visar att ungdomar efter-
strävar normalitet, i den bemärkelsen 
att de vill ha möjlighet att göra samma 
saker och val som jämnåriga ungdomar. 
För ungdomarna var tillgång till per-
sonlig assistans, en förutsättning för 
att kunna uppnå detta. Även om per-
sonlig assistans är en förutsättning för 
att kunna leva ett liv som andra, kan 
insatsen inte kompensera fullt ut för 
kroppsliga begränsningar eller för 

Att få leva  sitt liv
En ny avhandling tar upp ungdomars upplevelser av att ha personlig assistans. Den belyser även     social arbetares erfarenheter av att hantera LSS-bedömningar ur ett barnperspektiv. 

”Resultaten visar att ung
domar eftersträvar norma
litet, i den bemärk elsen att 
de vill ha möjlighet att göra 
samma saker och val som 
jämnåriga ungdomar.”

Lill Hultman
”Funktionshinderforskning  
ligger mig varmt om hjärtat efter-
som jag både har en professionell 
och personlig relation till ämnet. 
Innan omorganisationen av habi-
literingsverksamheten i Stock-
holm arbetade som kurator på 
Kungsholmens habiliterings-
enhet för unga vuxna och vuxna 
med olika typer av funktions-
hinder. Jag har en personlig erfa-
renhet som mamma till två ton-
åringar, varav den ena, min dotter 
är rullstolsburen. Jag är socionom. 
2013 påbörjade jag mitt avhand-
lingsarbete på sektionen för  
Socialt arbete, vid Karolinska 
Institutet. Inledningsvis bedrev 
jag forskning på deltid, men tack 
vare ett doktorandanslag från 
Norrbacka Eugenia stiftelsen har 
jag sedan sommaren 2016 kunnat 
bedriva forskning på heltid och 
den 24 maj, försvarade jag min 
avhandling. Forskning är något 
av det roligaste jag vet för jag får 
hela tiden möjligheten att lära 
mig nya saker”. 

samhälleliga barriärer i form av and-
ras fördomar om funktionshinder och 
personlig assistans. 

För att få tillgång till assistans behö-
ver ungdomarna göra en formell ansö-
kan som lämnas antingen till kommu-
nen eller Försäkringskassan. 

Om ungdomarna ansågs tillhöra den 
grupp som är berättigad till att söka 
LSS-insatser, kallas de till ett behovs-
bedömningsmöte. Dessa möten hade 
de flesta av ungdomarna helst avstått 
från att delta i. Under bedömnings-
mötena reducerades ungdomarnas 
delaktighet till att svara på detaljerade 
frågor om omvårdnadsbehov och för-
väntad tidsåtgång i samband med olika 
situationer. 

För att hantera bedömningsmötena 
använde sig ungdomarna av olika stra-
tegier som syftade till att säkerställa 
att de fick de antalet assistanstimmar 
som de ansåg sig behöva, och som 
skulle räcka mindre bra dagar.  För 
ungdomarnas del handlade det om att 
övertyga handläggarna om att de var 
’tillräckligt funktionshindrade’, för att 
beviljas personlig assistans. Baserat 
på resultaten kan man fråga sig om den 
typ av medverkan som ungdomarna 
erbjuds, inom ramen för myndighets-
utövning, verkligen kan kallas del-
aktighet?  

*
I handläggarstudien låg fokus på att 
synliggöra de kommunala LSS-hand-
läggarnas upplevelser och erfarenhet-
er av att göra barn och unga delaktiga i 
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Att få leva  sitt liv
En ny avhandling tar upp ungdomars upplevelser av att ha personlig assistans. Den belyser även     social arbetares erfarenheter av att hantera LSS-bedömningar ur ett barnperspektiv. 

de möten och utredningar som föregår 
beslut om olika typer av LSS-insatser. 
Resultaten visade att det var en stor 
skillnad i hur barn och unga tilläts vara 
delaktiga beroende på om ansökan 
gällde personlig assistans eller övriga 
LSS-insatser. Överlag upplevde hand-
läggarna att det fanns en diskrepans 
mellan policy, lagstiftning och praxis. 
Även om handläggarna uppmuntrades 
att arbeta med barns delaktighet ansåg 
de att det var svårt att definiera vad 
delaktighet egentligen är, när den har 
uppnåtts och vad den ska syfta till.  
Handläggarnas bedömning av barns 
kompetens påverkade den typ av del-
aktighet som barnen och ungdomarna 
erbjöds. I brist på rättsliga normer el-
ler prejudicerande domar, vände sig 
socialarbetarna till sig själva och sina 
egna värderingar. 

*
Handläggningen av personlig assis-
tans upplevdes av handläggarna som 
mer komplex än handläggningen av 
andra LSS-insatser. Resultaten visar 
att handläggarna försöker bevara sin 
professionalitet genom att tillämpa 
olika typer av strategier i samband 

med handläggningsprocessen; de 
kämpar med att ansvarsfördela, att  
byråkratisera, att rättfärdiga sitt eget 
agerande, samt att bevara sin egen 
självbild. Resultaten visar att nuvaran-
de praxis, när det gäller sociala utred-
ningar, i hög utsträckning styrs uti-
från bedömningskriterier för grund-
läggande behov i kombination av  
prejudicerande domar och medicin-
ska intyg. Detta försvårar individuella 
bedömningar, vilket har fått negativa 
konsekvenser för assistansanvändare 
och deras anhöriga. Nuvarande be-
dömningar skapar funderingar kring 
vad handläggarnas anser vara ett pro-
fessionellt agerande; var deras lojalitet 
ligger? Är det hos barn och ungdomar 
i behov av assistans eller är det vikti-
gare att vara lojal med den egna orga-
nisationen?

LiLL hULtMaN

Från vänster Ulla Forinder, huvud
handledare, Lill Hultman, Kerstin 
FuglMeyer, bihandledare, Pernilla 
Pergert, bihandledare. Bilden togs i 
samband med spikningen av av
handlingen. Spikning innebär att av
handlingen offentliggörs. Ett exem
plar av avhandlingen spikas då upp, 
för allmän beskådan, på en för ända
målet utsedd plats på lärosätet.

FAKTA: LÄS MER  
OM LILL HULTMANS 
AVHANDLING
Lill Hultmans avhandling Leva livet! 
– Unga personers erfarenhet av att 
leva med personlig assistans och  
socialarbetares erfarenheter av att 
hantera bedömningar enligt LSS-lag-
stiftning utifrån ett barnperspektiv. 

Avhandlingens kappa (sammanfatt-
ning) finns för nedladdning via följ-
ande länk. 

https://openarchive.ki.se/xmlui/
handle/10616/46286?_

” Överlag upplevde hand-
läggarna att det fanns en 
diskrepans mellan policy, 
lagstiftning och praxis.”

”Nuvarande bedömningar 
skapar funderingar kring 
vad handläggarnas anser 
vara ett professionellt  
agerande; var deras lojalitet 
ligger? Är det hos barn och 
ungdomar i behov av assis-
tans eller är det viktigare  
att vara lojal med den egna 
organisationen?”
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Henrik Petrén 
Generalsekreterare

Fri juridisk rådgivning 
för medlemmar i RBU. 
Kontakta RBU:s jurist  
tisdagar och onsdagar  
kl 9.00 – 12.00.

Du kan också ställa frågor  
via  e-post: 
fragajuristen@rbu.se

Nytt om  
bostadsanpassning

Vissa nyheter handlar 
om villkoren för bi-
drag, till exempel helt 

nya regler vid byte av bostad. 
Flera bestämmelser i den nya 
lagen motsvarar i stort de nu-
varande men med vissa för-
tydliganden. 

Sammanfattning av den  
nya lagen:

Det är den som behöver en 
anpassning av bostaden som 
ska ansöka om bidraget oav-
sett vem som äger eller har 
nyttjanderätt till bostaden. 

Hyresvärdar och bostads-
rättsföreningar får möjlighet 
att överta en persons rätt till 
bidrag för anpassningar i 
trapphus och liknande all-
männa utrymmen om sökan-
den vill det. Hyresvärden el-
ler bostadsrättsföreningen 
blir i så fall ägare till åtgär-
den, till exempel en ramp vid 
huvudentrén eller en dörrau-
tomatik.

Sökanden som inte är en-
sam ägare av bostaden eller 
inte ensam nyttjanderättsha-
vare måste kunna visa att äga-
ren och nyttjanderättshavare 
går med på att anpassningen 
utförs. Den som till exempel 
äger ett hus tillsammans med 
sin sambo ska visa att sam-
bon samtycker. Den som bor i 
en hyreslägenhet ska visa att 
hyresvärden och den som 
står på hyreskontraktet har 

gått med på anpassningen. 
Sökanden måste visa att den 
som äger bostaden har lovat 
att inte kräva någon ersätt-
ning för att återställa anpass-
ningen.

Den som bor i en bostad ef-
ter beslut enligt socialtjänst-
lagen eller LSS kan inte bevil-
jas bostadsanpassningsbi-
drag enligt den nya lagen.

Om behovet av en anpass-
ning kan tillgodoses med 
hjälpmedel från kommunen 
eller landstinget kan sökan-
den inte beviljas bostadsan-
passningsbidrag.

Om behovet av en anpass-
ning beror på att bygglagstift-
ningens krav på tillgänglighet 
och användbarhet för perso-
ner med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga inte har 
följts när huset uppfördes el-
ler ändrades ska bidrag ändå 
kunna beviljas. Förutsätt-
ningen är att det inte är sök an-
den som avvikit från kraven.

Om sökanden har flyttat 
lämnas inte bidrag för att rät-
ta till sådant som gör att den 
nya bostaden är uppenbart 
olämplig med hänsyn till 
funktionsnedsättningen. Det 
handlar om brister i fråga om 
storlek, planlösning, antal vå-
ningsplan eller andra vå-
ningsskillnader.

Två nya bidragsformer in-
förs som komplement till 
kontantbidrag. Det blir möj-

ligt att få bidraget i form av ett 
åtagande från kommunens 
sida eller i form av en begag-
nad produkt. Men det förut-
sätter att både sökanden och 
kommunen vill använda sig 
av dessa nya bidragsformer. 
Om bidrag ges i form av ett 
åtagande från kommunen 
innebär det att denna också 
ansvarar för att åtgärderna 
genomförs och ingår avtal 
med entreprenörerna. Det är 
alltså inte sökanden som blir 
avtalspart gentemot entre-
prenörerna.

Även den nya lagen anger 
villkoren för det så kallade 
återställningsbidraget. Det är 
ett bidrag som kan sökas av 
bostadsrättsföreningar och 
hyresvärdar om anpassnings-
åtgärden inte längre används 
och dessutom är till nackdel 
för andra boende.

En nyhet är att bostads-
rättsföreningar kan få åter-
ställningsbidrag för flera ty-
per av åtgärder i anslutning 
till en bostadsrättslägenhet i 
ett flerbostadshus. 

Den nya lagen om bostads-
anpassningsbidrag träder i 
kraft den 1 juli 2018. Den nu-
varande upphävs samma dag 
men fortsätter att gälla för an-
sökningar som inkommit till 
kommunen senast den 30 
juni 2018.

En ny lag om bostadsanpassningsbidrag  
träder i kraft den 1 juli.  

Fråga juristen
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Det finns två anledningar till varför så många föreningar säljer  
Sverigelotter, Bingolotter och Julkalendrar – de tjänar  
pengar och det är enkelt! 

• Låt alla medlemmar vara med  
• Sälj till grannar släkt och vänner  
• Sälj på arbetsplatsen
• Var aktiv i föreningen  
• Sälj på smarta ställen på er ort  
• Sälj under egna arrangemang

Kontakta Folkspels föreningsrepresentant, ring Folkspels  
kundcenter på 0771-72 72 00 eller besök  
www.folkspel.se/forening/hem-forening/för mer info.

Pengar till er RBU-förening

Folkspel är förenings
livets eget spelbolag 
och har ett enda syfte  
– att generera pengar 
till Sveriges förenings
liv. Vi är en ideell orga
nisation och våra ägare 
består av 72 riksorga
nisationer, som i sin tur 
har drygt fem miljoner 
medlemmar i 35 000 
föreningar, spridda över 
landet. Sedan starten 
1991 har vi genererat 
16,1 miljarder till Sveri
ges alla lokala idrotts
klubbar och föreningar.

Förutom jackor och tshirts  har RBU även olika  informationsmaterial som går att beställa via info@rbu.se  FOTO: LEENA SIMILÄ

Hjälp RBU att synas! Beställ jackor och annat profilmaterial

Information till RBU:s föreningar

Nytt om  
bostadsanpassning

Beställ profilmaterial 
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Kontakt Kansliet telefon 08-677 73 00

Henrik Petrén
Generalsekreterare 
Telefon: 070-889 75 44 
henrik.petren@rbu.se 

Marita Lyemark 
Organisationssekreterare 
Telefon: 070-494 93 87
marita.lyemark@rbu.se

               

  

Tomas Marklund
Förbundsekonom 
Telefon: 076-677 90 31
tomas.marklund@rbu.se 

Margaretha Holmqvist
Redaktör Rörelse (frilans)
Telefon: 070-654 11 13
rorelse@rbu.se 

Daniella Ås 
kommunikatör
daniella.as@rbu.se
 

2018
Kalendarium

SOMMAREN 2018

17 juni Manifestival Kungsträdgården, Stockholm

1 – 8 juli Almedalsveckan, Visby 
 Den 2 juli håller RBU LSS-debatt  mellan Lena   
 Hallengren (S) och Camilla Waltersson Grönvall (M)

2 – 7 juli  Musikläger Mättinge

23 – 28 juli Prova på fritid-äventyr Mättinge

30 juli – 4 aug Prova på fritid-äventyr Valjeviken

30 juli – 4 aug Musikläger Valjeviken

6 – 11    aug Familjeläger Mättinge

HÖSTEN 2018

20 september            Förbundsstyrelse, Solna

21 – 23 september     RBU Forum,  Stockholm

9  november               Förbundsstyrelse, Solna

23 – 24 november    LSS-konferens, Solna

14 december             Förbundsstyrelse, Solna

FS-direkt
FS-direkt är en snabb och enkel  
kommunikationsväg till förbunds-
styrelsen. Via FS-direkt kan med-
lemmar och RBU-föreningar lämna 
förslag till förbundsstyrelsen för  
beredning och beslut.

E-post: fsdirekt@rbu.se
Mer information finns på 
www.rbu.se

Lena Hallengren (S) och Camilla Waltersson Grönvall (M), debatterar LSS under Almedalsveckan.
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Det kan låta som en klyscha, men på 
DFA är vi fenomenala på att fånga 
dagen och använda både hjärta och 
hjärnan för att få tillvaron att gnistra. 
Det har vi tagit fasta på i vårt alldeles 
egna DFA Center. Som kund hos oss 
har du fri tillgång till vårt fantastiska 
aktivitetscenter och all utrustning 
som finns där. 

I vår dagverksamhet får du möjlighet 
till en aktiv och meningsfull dag till-
sammans med dina assistenter: 

• Rikt utrustade lokaler

• Habiliteringspedagog

• Rehab och sjukgymnast

• Vita rummet

  DFA-center
 – här finns något för alla!

tel. 0920-155 10
www.dfarm.se

HOS OSS PÅ DFA 
är taket högt, kramarna varma och 
skratten många. Vi trivs och har ro-
ligt tillsammans i en miljö där du är 
med och bestämmer villkoren. 

I allt det praktiska som rör assis-
tans glömmer vi aldrig bort att livet 
pågår här och nu - och det ska vara 
gott att leva!

Titta in 
hos oss!
Skutgatan 2, Luleå
www.dfarm.se

Personligare assistans hos oss: DFA Närhet och DFA Riks

 
Din Förlängda Arms egna aktivitets-
center för personer med funktions-
nedsättningar. Här kan vi erbjuda 
individuellt anpassad dagverksamhet 
för våra kunder och assistenter. 

Vårt mål med verksamheten är att 
erbjuda stimulerande, utvecklande 
och roliga aktiviteter varje dag. Våra 
stora, ljusa, anpassade lokaler ligger 
naturskönt på Mjölkudden i Luleå.

Distanskund? För en låg avgift kan du 
boka vår specialanpassade lägenhet i 
Luleå – ett andningshål för kunder 
och anhöriga.

Gratis för våra kunder!
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HÄNG MED PÅ GLÄDJERUSET!  
Lördag den 25 augusti i Täby/Stockholm
Gå, spring, jogga eller rulla 10 km eller 5 km längs vattnet mellan 

Hägernäs Strand och Näsby slott. Glädjeruset är loppet där alla får vara med!

START: 12.00

För mer info och anmälan gå in på: www.gladjeruset.se

Allt överskott 
går till RBU!

25:E
AUGUSTI

2018

Rörelse 3-18 Cover.indd   35 2018-05-24   19:45



Assistans på dina villkor 
är självklart och lagstadgat. 

Men alla vi som lever med barn eller 
anhöriga med olika funktionsnedsätt-
ningar vet att det inte räcker. Därför 
har vi högt i tak och öppna dörrar.  
För oss på DFA är inga frågor främ-
mande, vi är din medmänniska och 
stöttar dig även i sådant som normalt 
ligger utanför assistansen. 

Närmast hjärtat bär vi känslan av 
vad personligare assistans innebär 

och det vill vi förmedla till dig. Vi vet    
precis vad du upplever varje dag och 
vad du behöver för att tillvaron ska 
fungera. Hos oss får du en stor familj 
som hjälper och stöttar dig genom 
vardagens himlar och helveten. 

Vi bryr oss om dig och står alltid på 
din sida för att du och dina nära ska 
få leva ett tryggt och meningsfullt liv. 

Kontakta oss idag, vi finns här för dig.

Vi har gått i dina skor

Assistans på dina villkor 
är självklart och lagstadgat. 

Men alla vi som lever med barn eller 

och det vill vi förmedla till dig. Vi vet    
precis vad du upplever varje dag och 
vad du behöver för att tillvaron ska 

Vi har gått i dina skorVi har gått i dina skorVi har gått i dina skorVi har gått i dina skorVi har gått i dina skorVi har gått i dina skorVi har gått i dina skorVi har gått i dina skor

tel. 0920-155 10
www.dfarm.se

Titta in 
hos oss!
Skutgatan 2, Luleå
www.dfarm.se

Personligare assistans hos oss: DFA Närhet och DFA Riks
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HOS OSS PÅ DFA 
är taket högt, kramarna varma och 
skratten många. Vi trivs och har roligt 
tillsammans i en miljö där du är med 
och bestämmer villkoren. 

I allt det praktiska som rör assistans 
glömmer vi aldrig bort att livet på-
går här och nu - och det ska vara gott 
att leva!
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