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Ordlista  
 
För att underlätta läsningen har vi satt samman en kort ordlista med de ord som 

inte är dagligt förekommande, och som kan orsaka svårigheter att förstå texten.  

 

Besvärshänvisning – En besvärshänvisning är upplysning om hur du överklagar 

t.ex. en myndighets eller en domstols beslut. 

Besvärsrätt – Rätt att framställa besvär (överklagande).  

Bistånd – Det stöd som handläggs enligt Socialtjänstlag, SoL, (2001:453) kallas 

bistånd. 

Framställa – Att presentera ett resonemang eller en uppfattning.  

Förmån – De stöd som handläggs av Försäkringskassan enligt 

Socialförsäkringsbalk (2010:110) kallas bidrag eller förmån.  

Förvaltningsbesvär – Form av överklagande som prövar både lagligheten och 

lämpligheten, dvs. sakfrågan, av ett myndighetsbeslut. 

Insats – Det stöd som handläggs enligt Lag om stöd och service till vissa funktions-

hindrade, LSS, (1993:387) kallas insats.  

Intention – Avsikt, syfte eller plan.  

Laglighetsprövning – Form av överklagande (kommunalbesvär) som enbart 

prövar om beslutet kan anses vara olagligt. Jämför förvaltningsbesvär som prövar 

både laglighet och lämpligheten.  

Lagmotiv – Förarbete. Ett samlingsbegrepp på de tryck (till exempel utredningar, 

propositioner och betänkanden) som ges ut av departement, lagråd och regering 

med flera inför en lagändring.  

Objektiva undersökningsfynd – Exempel på objektiva undersökningsfynd är 

provsvar och röntgenutlåtanden som styrker diagnosen. 

Praxis – Vad som anses ”gälla” med utgångspunkt från hur domstolar och myndig-

heter tidigare har dömt eller beslutat.  

Prejudikat – Ett prejudikat är en vägledande dom.  
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Ramlag – Ramlagar innehåller grundläggande värderingar, helhetsprinciper och 

riktlinjer. I dessa formulerar lagstiftaren främst mål och i mindre utsträckning 

detaljregler gällande vad som ska göras.  

Regleringsbrev – Regleringsbrev sänds till alla statliga myndigheter och i dem 

beskrivs det mer i detalj kring den av riksdagen beslutande statsbudgeten gällande 

myndigheten.  

Rekvisit – Rekvisit är en juridisk term. Varje lag ställer normalt upp ett antal villkor 

och för att en lag skall vara tillämplig krävs att något eller alla dessa villkor är upp-

fyllda. Dessa villkor kallas rekvisit.  
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Brukarstödcentrum 
 
Brukarstödcentrum erbjuder kostnadsfria och fristående råd, stöd samt vägledning   

i frågor som rör funktionshinder för personer i Göteborgs Stad. Målsättningen är 

att vara ett naturligt komplement till stadens resurser i frågor som gäller funktions-

hinder. På Brukarstödcentrum beaktas individperspektivet vilket möjliggör en hel-

hetssyn som fokuserar på individens egna resurser och förutsättningar. Verksam-

heten präglas av integritet och respekt för alla människors lika värde samt ett enga-

gerat och förtroendeskapande bemötande.  

 

Bakgrund 

1999 lämnade Bengt Lindqvist, dåvarande socialminister, in den statliga offentliga 

utredningen (SOU 1999:21), Lindqvists nia – nio vägar att utveckla bemötandet1. 

Uppdraget hade varit att undersöka hur bemötandet av personer med funktions-

nedsättning kan förbättras. I utredningen presenterades nio olika lösningar varav en 

bestod i att starta upp s.k. brukarstödcentra. Allmänna arvsfonden2 fick i uppdrag 

att administrera och fördela särskilt avsatta pengar för ändamålet. Runt om i Sverige 

startades det upp 18 olika centra med varierande inriktning och olika huvudmän. 

HSO Göteborg var en av de verksamheter som sökte och fick projektmedel för att 

under 2003 starta en projektverksamhet med fokus på brukarstöd –

Brukarstödcentrum.  

2006 Beslöt Göteborgs Stad att verksamheten skulle bli permanent och att HSO 

Göteborg skulle vara uppdragstagare.  

 

Brukarstödcentrums verksamhet idag och i framtiden 

De som vänder sig till Brukarstödcentrum kan få kostnadsfri hjälp från en obe-

roende part för att lösa både små och stora problem. Unikt för verksamheten är 

dess bredd. På Brukarstödcentrum hjälper vi till med att informera, ansöka och 

ibland överklaga olika former av bistånd, insatser eller stöd som finns att tillgå för 

personer med funktionsnedsättning.  

 

																																																								
1 SOU 1999:21, Lindqvists nia - nio vägar att utveckla bemötandet. Stockholm: Socialdepartementet. Tillgänglig: 
www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/1999/03/sou-199921/ 
2 www.arvsfonden.se 
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Medbesök hos myndigheter eller vårdinrättningar, samordning eller samman-

kallande av olika stödgivare, information om civilsamhällets hjälp är befintliga 

exempel på hur Brukarstödcentrum arbetar. Ibland räcker det att finnas med i 

kommunikationen mellan individ och samhälle för att lösa tillsynes omöjliga 

problem. 

På Brukarstödcentrum ser vi en utveckling där det blir allt svårare för den enskilde 

att hävda sina rättigheter gentemot olika myndigheter. Det ställs idag högre krav på 

juridiska kunskaper hos individen. Den enskilde behöver veta vilka förutsättningar 

som är relevanta för att kunna få hjälp. Det behövs t.ex. juridiska kunskaper för att 

förstå ett avslag på en ansökan och för att kunna formulera ett överklagande. 

Stor personalomsättning hos myndigheter och vårdinrättningar har bidragit till 

försämrade kunskaper om både målgruppen och om de insatser individen har rätt 

till. I vissa fall även ett försämrat bemötande.  

Under de senaste åren har även Brukarstödcentrums ärenden blivit allt mer komp-

lexa. Vi har identifierat flera olika orsaker till förändringen, bl.a. når vi en annan och 

mer utsatt målgrupp än tidigare samt att betydligt fler personer upplever att de har 

försökt allt och att de har ingen annan att vända sig till. Brukarstödcentrum har 

blivit en sista utväg istället för ett, som tidigare, komplement till övrigt stöd.  

Vi har även en stor andel utrikesfödda brukare. Denna målgrupp ökar och saknar 

ofta grundläggande kunskaper om hur det svenska samhället fungerar och vilka stöd 

som erbjuds. 

Brukarstödcentrum är numera försiktiga med att marknadsföra sin verksamhet. 

Detta då behovet av vårt stöd verkar outtömligt och vi har begränsade personal-

resurser. Därutöver söker många vår hjälp gällande insatser som är tidsbegränsade, 

t.ex. ansökningar eller överklagande vilka har en fastlagd tidsram. Att skapa alltför 

långa köer blir då inte funktionellt. 

Med utgångspunkt i Brukarstödscentrums uppdrag och förutsättningar vill 

vi föra en diskussion kring hur vi på bästa sätt kan hjälpa den målgrupp som 

söker stöd hos oss. Följande sidor är en statusrapport och samtidigt en 

inledning till dialog med politiker, beslutsfattare och övriga berörda parter.  
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Insatser  enligt  Lag om stöd och service  t i l l  v issa  
funktionshindrade,  LSS,  (1993:387)  
 
LSS (1993:387) är en rättighetslag som ska garantera personer med om-

fattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor. Lagen ger rätt 

till tio olika insatser för särskilt stöd och service såsom exempelvis kontakt-

person, biträde av en personlig assistent, daglig verksamhet och grupp-

boende.3  

 

Personkrets 3 

För att få rätt till insatser enligt LSS (1993:387) krävs att du tillhör någon av lagens 

tre olika personkretsar4. Personkrets 1 och 2 är diagnosstyrt medan personkrets 3 är 

behovsstyrt. Med behovsstyrt menas att det inte är diagnosen utan behovet av stöd 

och hjälp som är avgörande. Enligt lagen måste ett flertal villkor vara uppfyllda för 

att omfattas av personkrets 3. Ett av dessa är ”betydande svårigheter i den dagliga 

livsföringen”. 

Brukarstödcentrum har det senaste året upplevt att betydligt fler personer faller 

utanför lagen då de inte anses omfattas av 

personkrets 3. Framför allt gäller detta 

personer med grava synskador. Vid en 

närmare granskning av motiveringarna till 

avslagen har vi sett en gemensam nämnare 

för samtliga personer med grava synskador. 

Detta är att rekvisitet ”betydande svårig-

heter i den dagliga livsföringen” inte anses 

vara uppfyllt.  

Av lagmotivet framgår att betydande 

svårigheter i den dagliga livsföringen ska 

avse situationer där personen inte på egen 

hand kan klara vardagsrutiner. Detta är  

 

																																																								
3 Socialstyrelsen. (2007). Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS. Hämtad 2017-03-08, från 
www.socialstyrelsen.se/publikationer2007/2007-114-49/documents/2007-114-49_200711429.pdf 
4 SFS 1993:387, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Stockholm: Socialdepartementet. Tillgänglig: 
www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1993387-om-stod-och-service-till-
vissa_sfs-1993-387 
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t.ex. hygien, toalettbestyr, påklädning, mathållning, förflyttning inomhus och utom-

hus, sysselsättning eller att utföra nödvändig träning eller behandling. Det kan också 

handla om att personen har svårigheter med att kunna förstå och hantera sin eko-

nomi eller har svårigheter att kommunicera med andra. Lagstiftaren har även särskilt 

betonat att begreppet även bör kunna användas om en person löper stor risk att 

isoleras från andra människor.5 

Trots att brukarna oftast behöver hjälp och stöd i flera av ovan nämnda situationer 

anser socialtjänsten ändå inte 

att brukarna har betydande 

svårigheter i den dagliga 

livsföringen. Enligt moti-

veringarna till avslagen samt 

Brukarstödcentrums munt-

liga kontakter med social-

sekreterarna motiveras detta 

oftast med att brukarna inte 

behöver hjälp med sin personliga hygien. Den avgörande omständigheten för be-

slutsfattarna tycks alltså vara att personen måste ha hjälp med sin personliga hygien 

oavsett hur stort hjälpbehov personen har i övrigt för att omfattas av personkrets 3.  

Socialsekreterarna har härmed valt att tolka rekvisitet restriktiv. Brukarstödcentrum 

anser att de därmed även skapat en egen praxis som innebär att de uppställt ett krav 

om att personen i fråga måsta ha hjälp med den personliga hygienen för att rekvisi-

tet ska vara uppfyllt, oavsett omfattningen av övriga hjälpbehov. Såvitt vi vet finns 

det inget prejudikat från Högsta förvaltningsdomstolen som ger stöd för en sådan 

tolkning av lagen. Tolkningen överensstämmer heller inte med lagens mål och syfte. 

På Brukarstödcentrum ställer vi oss därför tveksamma till beslutsfattarnas bedöm-

ningar och menar att den personliga hygien inte borde få den betydelsen som den i 

dagsläget får.  

En ytterligare erfarenhet Brukarstödcentrum har gällande personkrets 3 är att hand-

läggarna tolkar rekvisiten på helt olika sätt trots att omständigheterna i fallen är 

identiska. Exempelvis skiljer sig handläggarnas tolkningar väsentligt åt vad det gäller 

rekvisitet ”stort”. Vissa handläggare ger avslag för att en grav synskada inte anses 

 

																																																								
5 Prop. 1992/93:159. om stöd och service till vissa funktionshindrade. s.56. Tillgänglig: www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/proposition/om-stod-och-service-till-vissa-funktionshindrade_GG03159 
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som ”stort” enligt lagens mening medan andra anser att en grav synskada är ett stort 

funktionshinder. Det förstnämnda tolkningssättet anser vi går stick i stäv med lag-

stiftarens intentioner eftersom det klart och tydligt framgår av lagmotiven att vill-

koret ”stort” exempelvis avser personer med grava synskador.6 

Brukarstödcentrum ställer sig även kritiska till de beslut där brukarna tidigare har 

bedömts tillhöra personkrets 3 men när en nyansökan, eller en omprövning, görs så 

anses de falla utanför kretsen. Detta är högst anmärkningsvärt eftersom personerna 

i fråga inte har blivit bättre utan de har snarare blivit sämre något som innebär att 

hjälpbehoven inte har ändrats till det bättre sedan föregående gynnande beslut. 

Förutom ovan nämnda problematik har Brukarstödcentrum det sista året även 

noterat att myndigheterna och domstolarna blir allt mer restriktiva i sina bedöm-

ningar, särskilt vad gäller tidsåtgången för en insats. Det är många som söker sig till 

oss och vill ha hjälp efter att socialtjänsten vid en ansökan bedömt att antalet insats-

timmarna ska minskas trots att behovet av insatsen inte har förändrats sedan före-

gående beslut.7  

Vi anser att oavsett om brukarna blir hänvisade till att ansöka om bistånd enligt 

Socialtjänstlagen, SoL (2001:453)8 så föreligger det stora skillnader mellan lagstift-

ningarna. Exempelvis är insatser enligt LSS (1993:387), med några undantag, i 

princip kostnadsfria för den enskilde.9 Målet är att insatser enligt LSS (1993:387)  

ska ge personen möjlighet att leva som andra och tillförsäkra hen goda levnads-

villkor. Bistånd enligt SoL (2001:453) är däremot förenat med en avgift och håller 

en lägre kvalitetsnivå eftersom biståndet ”enbart” ska tillförsäkra personen en skälig 

levnadsnivå. 

 

  

																																																								
6 Prop.1992/93:159. om stöd och service till vissa funktionshindrade. s.55. Tillgänglig: www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/proposition/om-stod-och-service-till-vissa-funktionshindrade_GG03159 
7 Denna trend ser vi även i beslut fattade enligt Socialtjänstlagen (2001:453). Se vidare under nästa avsnitt ”Bistånd enligt 
socialtjänstlagen, SoL, (2001:453)” 
8 SFS 2001:453, Socialtjänstlag. Stockholm: Socialdepartementet. Tillgänglig: www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453 
9 “De särskilda insatserna är i princip kostnadsfria för den enskilde, men några undantag finns. Den som får 
assistansersättning från Försäkringskassan ska betala motsvarande summa till kommunen om denna svarar för assistansen. 
Om man bor i bostad med särskild service för vuxna får skäliga avgifter tas ut för bostad, fritidsverksamhet och kulturella 
aktiviteter. För barn under 18 år som bor i familjehem eller i bostad med särskild service är föräldrarna skyldiga att i skälig 
utsträckning bidra till barnets kläder, fritidsverksamhet m.m.” Socialstyrelsen. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade – 
LSS. Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad: 2017-03-20 från https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2007/2007-114-
49/documents/2007-114-49_200711429.pdf 
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Bistånd enligt  Socialt jänstlag,  SoL,  (2001:453)  
 
Bistånd enligt socialtjänstlagen beviljas till den som inte själv kan tillgodose 

sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt. Bistånd kan lämnas 

både som försörjningsstöd men även som bistånd i form av t.ex. kontakt-

person, boendestödjare, äldreboende och hemtjänst.10 

 

Brukarstödcentrum är även behjälpliga med att överklaga och ansöka om olika bi-

stånd enligt Socialtjänstlagen. Ett bistånd som särskilt väckt vår uppmärksamt den 

senaste tiden är hemtjänst. Under året har flera brukare och deras anhöriga vänt sig 

till Brukarstödcentrum i desperation för att hemtjänsten varit så bristfälligt att bru-

karna valt att säga upp biståndet. Detta trots att de varit medvetna om och haft full 

insikt i att något annat likartat stöd från samhället, än LSS (1993:387), inte finns.  

Samtliga brukare har upplevt att det saknas kontinuitet och flexibilitet i utförandet. 

Beträffande kontinuiteten verkar 

missnöjet till största del ha sin 

grund i att det råder en avsaknad av 

en liten fast personalgrupp som 

utför biståndet. Enligt brukarna 

kan det röra sig om upp till 15 olika 

personer som besöker dem under 

en veckas tid. Detta skapar dels en 

otrygghet kring att brukaren varje dag får möta ny personal i sitt hem och dels att 

brukaren får lägga energi på att ständigt, inför ny personal, berätta vad som behöver 

göras och hur detta ska utföras. 

Därutöver beskrivs hemtjänsten av brukarna som oflexibel gällande personalens 

arbetstid. Brukarna uppger att en stor del av bemanningen är förlagd till dagtid för 

att täcka grundläggande omsorgsbehov. Konsekvensen blir att det är underbeman-

nat på kvällar och helger. Detta resulterar i att omvårdnadsinsatser prioriteras 

medan exempelvis serviceinsatser såsom ledsagning blir lidande. Detta orsakar stora 

problem särskilt för yngre personer som är i behov av stöd under kvällstid eftersom 

dagtid arbetar eller går de i skolan.  

																																																								
10 SFS 2001:453, Socialtjänstlag. Stockholm: Socialdepartementet. Tillgänglig: www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453 
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Ovanstående hinder resulterar i att brukaren helt avstår hemtjänst och istället för-

söker att ansöka om någon jämförbar insats enligt LSS (1993:387). Som tidigare 

nämnts ställs dock där kravet om personkretstillhörighet vilket innebär att en stor 

del av nämnda målgrupp inte har rätt till insatser enligt LSS (1993:387). Följden blir 

att brukaren blir nekad rätt till stöd enligt LSS (1993:387) och tvingas samtidigt att 

avstå hjälp från hemtjänsten eftersom de upplever en alltför stor otrygghet i ut-

förandet av biståndet. 

Med bakgrund i detta är det inte ovanligt att brukarens anhöriga får ta över sam-

hällets ansvar. Något vilket i sin tur leder till att 

anhöriga på sikt riskerar att själva bli sjuka eller 

tvingas gå ner i arbetstid. Att anhöriga tar samhället 

ansvar är även problematiskt eftersom det kan leda 

till ett osynliggörande av det reella omsorgsbehovet 

bland medborgarna då den enskilda individen riske-

rar att förvinna ur statistiken.  

Utöver hemtjänsten har Brukarstödcentrum även 

uppmärksammats på stora åtstramningar gällande 

bistånd i form av kontaktperson, boendestödjare och 

ledsagare.  

För att illustrera följer här ett exempel. Namnet är fiktivt och inte brukarens riktiga.  

Robin är 20 år, gravt synskadad och diagnostiserad med borderline. Hen har inga vänner eller 

familj. Under flera år har hen varit beviljad en kontaktperson för att komma ut i samhället och 

hitta på saker. Hen har även haft en boendestödjare för att få hjälp med att få struktur i hemmet. 

När besluten löpt ut har hen i vanlig ordning ansökt på nytt hos socialtjänsten. Denna gång gav 

kommunen dock avslag på insatsen kontaktperson, och när det var dags att ansöka på nytt om en 

boendestödjare gav socialtjänsten delavslag på en timme i veckan. Trots att Robin har flera intyg 

som styrker att behovet av stöd inte har minskat utan snarare ökat sedan föregående beslut får hen 

ändock avslag på ansökningarna.  

Detta är ett av många fall där vi på Brukarstödcentrum varit behjälpliga med olika 

överklaganden till personer som fått avslag eller delavslag trots att deras behov 

sedan tidigare beslut inte ändrats. 
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Ersättning vid sjukdom enligt   
Socialförsäkringsbalk (2010:110) 11 
 
Sjukpenning och sjukersättning är två förmåner som ska täcka det inkomstbortfall 

vilket du drabbas av vid sådan sjukdom som medför arbetsoförmåga. Förmånerna 

omfattar alla som är bosatta i Sverige. De utgår från Socialförsäkringsbalk 

(2010:110) och administreras av Försäkringskassan. Målet med sjukpenning och 

sjukersättning är att ge ekonomisk trygghet åt individer som drabbats av sjukdom 

under den tid arbetsoförmåga kvarstår.  

Sveriges regering menar att den generösa socialförsäkringen är en viktig del av väl-

färdsstaten genom att den bidrar med stabilitet och trygghet. De anser vidare att  

det är av vikt för samhället i stort att hanteringen av försäkringarna är human och 

rättssäker.  

Trots regeringens goda intentioner har Brukarstödcentrum märkt ett allt växande 

problem med att få rätt till ersättning vid sjukdom. I regel är det frågan om arbets-

förmågans vara eller icke vara som är i fokus. Vid sjukpenning så är kriteriet att 

arbetsförmågan ska vara 

nedsatt till minst en fjärdedel 

och för sjukersättning så 

gäller detsamma kriteriet 

plus därtill att arbetsoför-

mågan bedöms vara stadig-

varande. Med varje ansökan 

om ersättning bifogas ett 

läkarintyg vilket utformas 

enligt en mall framtagen av 

Försäkringskassan. Trots att Försäkringskassans mallar används och fylls i korrekt 

så underkänns intygen och kompletteringar krävs. De ökade kraven på komplette-

ringar är något som även läkarkåren har uppmärksammat och något de beskriver 

som ett arbetsmiljöproblem12.  

  

																																																								
11 (2010:110). Socialförsäkringsbalk. Stockholm: Socialdepartementet. Tillgänglig: www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialforsakringsbalk-2010110_sfs-2010-110 
12 Andersson, J. (2016 december). Kompletteringar till Försäkringskassan ett växande arbetsmiljöproblem, Läkartidningen. 
2016;113:EELH, Lakartidningen.se 2016-12-09. Tillgänglig: 
www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2016/12/Kompletteringar-till-Forsakringskassan-ett-vaxande-arbetmiljoproblem/ 
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Sjukvårdens primära uppgift är att förebygga, utreda och behandla ohälsa. Det är 

onekligen ett avsteg att avsätta tid för juridisk argumentation där de juridiska be-

greppen sjukdom och arbetsoförmåga, hur den beskrivs och vad man har för under-

lag för sitt påstående, står i centrum.  Sjukdomsbegreppet kan nog uppfattas 

oproblematiskt då det i praxis getts ett stort tillämpningsområde och det är inte 

uteslutande bundet av diagnos. Det är självfallet en fördel om det här kan pekas på 

så kallade objektiva undersökningsfynd men detta ska inte längre ha en avgörande 

betydelse.  

Tvärtom förhåller det sig med begreppet arbetsoförmåga där läkaren behöver 

argumentera för att arbetsbefrielse är en del av behandlingen. Det åligger läkaren  

att beskriva hur individen rent fysiskt är begränsad till följd av sin sjukdom samt 

redogöra för hur detta i praktiken 

har testats. Detta innebär att läkaren 

idag också har till uppgift att utreda 

hur patienten kan klara diverse hy-

potetiska arbetsuppgifter.  

Av Försäkringskassans ställnings-

taganden framgår det även att 

läkarens intygande inte är avgörande 

och att de inte lägger stor tilltro till patientens egna uttalanden och symtom-

upplevelse.  

Ytterligare en svårighet är att avgöra mot vilken typ av arbetsuppgifter som patien-

ten ska utredas i förhållande till. Om du följer rehabiliteringskedjan så ska du prövas 

mot dina ordinarie arbetsuppgifter under de första 90 dagarna. Mellan dag 90 – 180 

ska du sen prövas mot allt förekommande arbete hos din egna arbetsgivare. Efter 

dag 180 ska du så prövas mot dels normalt förekommande arbeten13  på arbets-

marknaden men även mot så kallade anpassade arbeten. Om du saknade en an-

ställning vid insjuknande så prövas du från dag 1 mot normalt förekommande 

arbeten. I praktiken innebär detta att du kan komma att prövas mot en arbetsplats 

som i princip är anpassad efter varje individs behov. Det kan handla om att du kan 

stå eller sitta i olika perioder, gå ifrån och vila om koncentrationsförmågan tryter 

eller om du ditt tillstånd försämras av buller eller stimmiga miljöer. Arbetsplatsen är 

																																																								
13 Du bedöms kortfattat utifrån om du klarar ett annat arbete på arbetsmarknaden och bedöms du klara ett annat arbete har 
du inte rätt till sjukpenning. Undantag gäller om Försäkringskassan bedömer att du med stor sannolikhet kommer att kunna 
återgå till ett arbete hos din arbetsgivare före dag 365.  
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troligen även befriad från tunga lyft samt monotona rörelsemönster. Det är viktigt 

att påpeka att även här är de arbeten som du prövas emot hypotetiska.    

På Brukarstödcentrum kan vi konstatera är att vissa grupper av sjuka drabbas hårt 

då de inte lyckas bevisa hur deras sjukdom påverkar deras funktionsförmåga. Det 

handlar ofta om diagnoser som innebär olika former av trötthets- eller smärttill-

stånd. Många gånger förbises det även på vilket sätt dubbla diagnoser kan samverka.  

Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, har uppmärksammat att Sverige nu har det 

högsta antalet avslag i sjukpenningärenden på många år. Tydligt är att typen av 

rekvisit som utgörs av begrepp, såsom tagits upp ovan, lämnar ett bedömnings-

utrymme för tillämparen då begreppen ska fyllas med innehåll14. Från ISF sida anses 

det att bedömningar lätt påverkas genom styrning t.ex. att sjuktalen förväntas hållas 

nere. Detta påverkar i högsta grad förutsebarheten och därtill rättsäkerheten och 

som vi på Brukarstödcentrum noterat drabbar vissa patientgrupper.  

Den ökade juridiska regleringen av processen har skapat en dubbelroll för läkaren 

inte bara i fråga om intygs-

skrivande för bevisföring utan 

även genom den löpande 

journalföringen. Syftet med att 

föra patientjournal finns 

beskrivet i Patientdatalagen 

(2008:355) 3 kap. 2§15 så att 

journalföringen i första hand 

ska bidra till en god och säker 

vård av patienten. Journalen ska därtill även utgöra en informationskälla för patien-

ten, uppföljning och utveckling av verksamheten, tillsyn och rättsliga krav, upp-

giftsskyldighet enligt lag samt forskning. Problem riskerar att uppstå när vårdperso-

nal inte väger de ord som förs in i journalen, eller tänker på konsekvenser av avsak-

nad information vilken de väljer att inte journalföra. Vad som är viktigt för patien-

ten i ett försäkringsärende kanske förbises då den informationen inte är direkt rele-

vant för att säkerställa en god vård. Då syftet som informationskälla i stor utsträck-

ning gäller i förhållande till patienten så ska journalföringarna beskrivas på ett för- 

																																																								
14 Inspektionen för socialförsäkringen. (2016). ISF Kommenterar 2016:01, Att använda lagens bedömningsutrymme. Stockholm: 
Inspektionen för socialförsäkringen. Tillgänglig: http://62.13.72.13/fb/ISF/ISF%20kommenterar%202016-
1/HTM/index.html#10 
15 SFS 2008:355, Patientdatalag, Stockholm: Socialdepartementet. Tillgänglig: www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientdatalag-2008355_sfs-2008-355 
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ståeligt sätt. Detta kan det medföra att läkarens samtliga avvägningar inte redogörs 

för i journalen.  

Risken vi på Brukarstödcentrum vill uppmärksamma är att en journalföring kan te 

sig vara god i förhållande till ett givet syfte men därmed bli bristfällig i förhållande 

till ett annat. Erfarenhetsmässigt har detta visat sig bland annat i förhållande till 

arbetsskadebedömningar där den möjliga ersättningen till stor del är beroende av 

vad som noterats i akutjournalen även i fall där skadans art och omfattning upp-

täcks senare.  

I fråga om sjukersättning och bedömningen av arbetsoförmågans varaktighet kan 

uttryck som att ”viss behandling möjligen skulle göra det lättare för patienten att 

klara sin vardag” leda till slutsatsen att alla rehabiliteringsmöjligheterna inte är ut-

tömda och patienten riskerar då att få avslag på sin ansökan.     
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Diskriminering 
 
Att personer med funktionsnedsättning blir diskriminerade är ingen nyhet för 

Brukarstödcentrum. Vi ser det genom vårdens och myndigheters bemötande, men 

även genom olika politiska beslut och lagar. Brukarstödcentrum upplever dock att 

funkisperspektivet inte tidigare fått tillräcklig uppmärksamhet i debatten.  

Därför har vi valt att lägga extra fokus på diskriminering utifrån vår erfarenhet av 

diskriminering på både individuell och strukturell nivå. Trots skärpta lagändringar, 

bl.a. att bristande tillgänglighet från årsskiftet 2015/2016 ingår i 

Diskrimineringslagen (2008:567)16, så förekommer det fortfarande en utbredd 

diskriminering av personer med funktionsnedsättning.  

Som ett led i vårt arbete har vi på Brukarstödcentrum det senaste året samlat in 

kunskap kring olika strategier vilka kan vara användbara i vårt arbete mot diskrimi-

nering. Bland annat har vi försökt att öka vår kompetens genom att samverkan med 

andra organisationer som arbetar mot diskriminering. Vi har även deltagit i olika 

föreläsningar om Diskrimineringslagen (2008:567). Den nya formen av diskrimine-

ring, bristande tillgänglighet, har varit ett viktigt redskap i vårt arbete. Vi har använt 

vår kunskap till att sprida information och föra dialog med den som diskriminerat. 

Exempelvis har det handlat om att myndigheten skickat ut post till en person som 

varken kan läsa eller se. Många gånger har vi lyckats få den som diskriminerat att 

rätta sig.  

 

Bristande tillgänglighet i skola och förskola 

En erfarenhet vi särskilt vill synliggöra, avseende diskriminering, är den bristande 

tillgängligheten i skola och förskola 

för barn med funktionsnedsättning. 

Vid flera tillfällen under året har 

Brukarstödcentrum varit i kontakt 

med föräldrar vars barn inte har fått 

tillfredsställande stöd i skolan. Oftast 

har det rört sig om små barn med  

 

																																																								
16 SFS 2008:567, Diskrimineringslag. Stockholm: Kulturdepartementet. Tillgänglig: www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567 
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autism som inte fått tillräcklig hjälp beträffande det pedagogiska stödet.  

Avsaknad av stöd har lett till att vissa föräldrarna hållit hemma sina barn eftersom 

stödet varit så pass bristfälligt att föräldrarna upplevt att barnen farit illa. Trots att 

Skollag (2010:800)17 ställer upp krav om att skolan är skyldig att bistå med stöd till 

barn med funktionsnedsättning, väljer skolor likväl många gånger att inte ge det 

stöd barnet har rätt till. Brukarstödcentrum anser att detta är mycket oro-

väckande eftersom skolan har en avgörande betydelse för barns utveckling 

och framtid. 

 

Färdtjänst 

Färdtjänst är en insats som tillhandahålls av kommunen. Personer som inte 

kan färdas kollektiv har rätt att ansöka om färdtjänsttillstånd. Tillståndet ger 

en rätt till ett begränsat antal resor inom den egna kommunen, Göteborgs 

Stad, samt till Göteborgs kranskommuner. Färdtjänst kan beviljas både för 

väsentliga resor och för fritidsresor.18 

En strukturell diskriminering vi särskilt uppmärksammat är Göteborgs Stads 

riktlinjer för färdtjänsten. Färdtjänsten i Göteborg har utifrån rådande riktlinjer 

begränsat antalet fritidsresor till högst 312 

enkelresor per år.19  

Brukarstödcentrum anser, i likhet med brukarna, 

att antalet enkelresor per år är alltför lågt. Vi har 

träffat personer som fått avslag på ansökningar 

om ytterligare resor trots att de endast haft 10 

enkelresor kvar att använda det närmaste halv-

året. I praktiken har avslagen inneburit att bru-

karna tvingats stanna hemma i ett halvår tills de 

återigen haft möjlighet att ansökan om nya resor. 

Begränsningen innebär således att människor 

som är beroende av färdtjänsten blir socialt 

 

																																																								
17 SFS 2010:800, Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. Tillgänglig: www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800 
18 Handläggning av färdtjänst sker enligt SFS 1986:223, Förvaltningslag. Stockholm: Justitiedepartementet L6. Tillgänglig: 
www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forvaltningslag-1986223_sfs-1986-223 och 
SFS 1997:736, Lag om färdtjänst. Stockholm: Näringsdepartementet RS T. Tillgänglig: www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1997736-om-fardtjanst_sfs-1997-736 
19 Se riktlinjer för färdtjänst på Göteborgs Stads hemsida: http://goteborg.se 
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isolerade och helt utestängda från samhället. Utan färdtjänst kan de inte träffa vän-

ner eller familj, träna, shoppa, ta del av kulturaktiviteter etc. I detta sammanhang 

vittnar brukarna om att de tvingas välja bort nödvändiga aktiviteter varje dag för att 

resorna ska räcka året ut.  

Personer som inte har en funktionsnedsättning och/eller som kan resa kollektivt 

har möjlighet att med ett månadskort resa ett obegränsat antal resor varje månad. I 

motsatt till personer som är i behov av färdtjänst slipper de att dagligen att tänka på 

om någon resa behöver bortprioriteras och om så önskar kan de till och med resa 

312 resor per dag.  

Att kunna ta sig utanför sitt hem på samma villkor oavsett om du har en 

funktionsnedsättning eller ej borde vara en rättighet för alla människor. På 

Brukarstödcentrum anser vi att regelsystemet i dagsläget innebär en in-

skränkning i människors frihet till att röra sig fritt i samhället. Detta är inte 

förenligt med ett samhälle där alla människor ska kunna leva ett jämlikt och 

delaktigt liv.  
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Rätt  t i l l  utredning,  åtgärdsprogram och  
särski l t  stöd i  skolan 
 
Brukarstödcentrum har under året sett att skolan ofta brister i att utreda en elevs 

behov av särskilt stöd så att rätt förutsättningar ges att uppnå kunskapskraven i 

grundskolan. Detta trots att Skollagen (2010:800) 3 kap. 8§ skriver att så ska göras 

skyndsamt. Vi har även noterat att de åtgärdsprogram som skolan ska upprätta är 

mycket bristfälliga samt att det särskilda stöd som sätts in inte är tillräckligt för att 

de stödbehövande eleverna uppnår kunskapsmålen.  

Utöver detta ser vi att föräldrar 

inte får tydlig information om 

att alla åtgärder går att överklaga 

om de inte är nöjda med hur 

utförandet ser ut och de åtgärder 

som är beslutade att göras. Det 

händer också att handlingarna 

inte ens skickas hem till förälder 

för information eller att besvärs-

hänvisning är bifogad.  

Stora brister föreligger även i att 

göra föräldrar och barn delaktiga 

i utredning, beslut och stöd-

insats(er). Föräldrar berättar att 

de inte vet hur åtgärdsplanen 

följs och om det sker någon 

förändring efter upprättandet. 

Uppföljning kan saknas helt eller 

så sker den så sporadiskt att hela 

terminer passerar utan någon 

återkoppling från skolan. 

Föräldrar tvingas till att lägga 

extremt mycket tid och kraft för 

att hävda sitt barns rätt till stöd 

för att uppnå kunskapsmålen. 

 

Följande paragrafer i Skollagens (2010:800) 3 
kap. ”Barns och elevers utveckling mot målen” 
gäller rätten till utredning av behovet av 
upprättandet av åtgärdsprogram samt 
utformning av särskilt stöd för att eleven ska 
uppnå kunskapskraven. 

Utredning 
8 § Om det inom ramen för undervisningen 
eller genom resultatet på ett nationellt prov, 
uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev 
eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt 
framkommer att det kan befaras att en elev inte 
kommer att nå de kunskapskrav som minst ska 
uppnås, trots att stöd har getts i form av extra 
anpassningar inom ramen för den ordinarie 
undervisningen, ska detta anmälas till rektorn. 
Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att 
anta att sådana anpassningar inte skulle vara 
tillräckliga. Rektorn ska se till att elevens behov 
av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av 
särskilt stöd ska även utredas om eleven 
uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. 

Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är 
uppenbart obehövligt. 

Om en utredning visar att en elev är i behov av 
särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd. 
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Att man kan överklaga de här 

sakerna till Skolväsendet 

överklagandenämnd20 verkar inte 

så många föräldrar känna till.  

Skolväsendets 

överklagandenämnd tar 

ställning till om överklagan 

ska avvisas eller om nämnden 

upphäver beslutet och det 

återförvisas till skolan för 

ändring. Nämnden har ingen 

rätt att individuellt pröva vilka 

insatser som ska sättas in 

utan ger endast kritik på de 

delar som är bristfälliga och 

måste göras om.  

Brukarstödcentrum upplever att 

systemet inte är rättssäkert då 

ingen oberoende enhet finns 

som prövar en ansökan om ett 

specifikt särskilt stöd som är 

nödvändigt för att en elev ska 

uppnå kunskapsmålen. Det går 

t.ex. inte att ansöka om 10 

timmar i veckan med special-

pedagog och få det godkänt av 

Skolväsendets överklagande-

nämnd och att skolan där efter 

måste följa beslutet. Det åter-

förvisade beslutet måste över-

klagas igen och igen om åtgärds- 

  

																																																								
20 www.overklagandenamnden.se 

Bestämmelserna i första-tredje styckena och i 9-
12 §§ ska inte tillämpas, om en elevs stödbehov 
bedöms kunna tillgodoses genom en åtgärd till 
stöd för nyanlända och andra elever vars 
kunskaper har bedömts enligt 12 c §. Lag 
(2015:246). 
Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn. Om 
beslutet innebär att särskilt stöd ska ges i en 
annan elevgrupp eller enskilt enligt 11 § eller i 
form av anpassad studiegång enligt 12 § får 
rektorn inte överlåta sin beslutanderätt till 
någon annan.  

 
Åtgärdsprogram 
9 § Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev 
som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska 
behovet av särskilt stöd och hur det ska tillgodoses 
framgå. Av programmet ska det också framgå när 
åtgärderna ska följas upp och utvärderas och vem 
som är ansvarig för uppföljningen respektive 
utvärderingen. Eleven och elevens 
vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett 
åtgärdsprogram utarbetas. 

Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn. Om 
beslutet innebär att särskilt stöd ska ges i en 
annan elevgrupp eller enskilt enligt 11 § eller i 
form av anpassad studiegång enligt 12 § får 
rektorn inte överlåta sin beslutanderätt till någon 
annan. 

Om en utredning enligt 8 § visar att eleven inte 
behöver särskilt stöd, ska rektorn eller den som 
rektorn har överlåtit beslutanderätten till i stället 
besluta att ett åtgärdsprogram inte ska utarbetas. 
Lag (2014:456). 
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program och stöd inte fungerar 

tillräckligt bra. 

Då det tar minst 3 månader 

innan beslut fattas av nämnden 

kan det gå flera år innan rätt 

åtgärd och stöd är insatt. Risken 

är då stor att både föräldrar och 

barn har hunnit tappa tron på 

och tilliten till hela skolsystemet. Vilket kan leda till att barnet vägrar gå till skolan 

och blir hemmasittare som vi alla vet är ett stort problem idag.  

För att illustrera följer här en kort redogörelse av ett fall som vi på 

Brukarstödcentrum varit i kontakt med under året.  

Familjen i fråga har ett barn med flera olika funktionsnedsättningar i form av nedsatt syn, hörsel 

och rörelsefunktioner samt lättare psykisk utvecklingsstörning. Under tiden i förskolan var hen 

beviljad särskilt stöd i form av en pedagog med specialkompetens på heltid. När barnet sedan 

började i grundskolan valde rektorn att helt ta bort det insatta stödet. Föräldrarna försökte 

protestera mot detta men fick inget gehör överhuvudtaget.  

Nu går barnet i årskurs 4 och har ännu inte uppnått målen för årskurs 1. Föräldrarna har haft 

upprepade möten med skolan men upplever att de inte blir tagna på allvar. Rektorn har skyllt på 

lokalbrist, resursbrist samt att rektorn inte tror att barnet kan tillgodogöra sig särskilt pedago-

giskt stöd. Det var först i början av årskurs 4 som det sattes in pedagogiskt stöd i form av en 

specialpedagog, men då endast två timmar i veckan. Detta stöd har visat sig ge goda resultat och 

familjen vill givetvis att det ska utökas då barnet kommer mer och mer efter. Med anledning av att 

hen har svårt att koncentrera sig längre stunder behöver det vara många korta aktiva pass per dag 

för att hen ska kunna utvecklas i en maximal takt. Detta vägrar dock skolan och hävdar att det 

stöd de har satt in är fullt tillräckligt.  

Skolan bortser helt ifrån att det skett en stor utveckling av barnets förmåga att läsa och skriva till 

följd av det nyligen insatt stödet. Skolan hänvisar till att hen inte kan tillgodogöra sig mer trotts 

att detta inte har utretts eller prövats. I september 2016 fick föräldrarna för första gången ta del av 

ett upprättat åtgärdsprogram. Där framgår det att vårdnadshavarna har medverkat i utredningen 

vilket inte alls är fallet. I samband med detta tar föräldrarna kontakt med Brukarstödcentrum för 

att få stöd i att klaga på hanteringen samt att överklaga utredning, insatt stöd och åtgärds-

program. En överklagan görs till Skolväsendets överklagandenämnd och utmynnar i att skolan 

  

Utformningen av det särskilda stödet i vissa 
skolformer 
10 § För en elev i grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan och sameskolan ska det särskilda 
stödet ges på det sätt och i den omfattning som 
behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de 
kunskapskrav som minst ska uppnå. 
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får allvarlig och massiv kritik Nämnden kritiserar bl.a. att utredningen av stödbehovet är brist-

fällig, att det saknas heltäckande kartläggning, att det saknas tillräcklig analys av vilken typ av 

särskilt stöd som behövs. De kritiserar också att själva åtgärdsprogrammet är otydligt, inte till-

räckligt konkret och mycket bristfälligt. Rektorn har i åtgärdsprogrammet beskrivit anpassade 

uppgifter, material och hemläxor som särskilt stöd vilket överklagandenämnden bestämt anför inte 

är särskilt stöd. Med de här grunderna upphävs beslutet om åtgärdsprogram och återförvisas för 

skyndsam komplettering. 

Tyvärr har detta inte lett till att barnet fått utökat pedagogiskt stöd i undervisningen. En något 

mer utförlig kartläggning och beskrivning av hens skolsituation och ett mer tydligt åtgärdsprogram 

är det enda resultatet av hela processen. Detta innebär att föräldrarna återigen måste överklaga de 

nya handlingarna och återigen vänta flera månader på ett nytt utfall. När det utfallet väl kommer 

har barnet hunnit gå ut åk. 4. 

Enligt Skollag (2010:800) är det skolans ansvar att säkra att alla elever uppnår kun-

skapsmålen i grundskolan. Det är skolans ansvar att utreda vad för typ av stöd som 

ska sättas in för att öka möjligheterna för 

eleverna att nå målen. Enligt lagen ska 

elever som har svårt att uppfylla de olika 

kunskapskraven som finns ges stöd för att 

så långt som möjligt motverka funktions-

nedsättningens konsekvenser.  

Om det framkommer att en elev riskerar 

att inte uppnå de kunskapskrav som minst 

ska uppnås ska eleven skyndsamt ges stöd 

i form av extra anpassning. Trots detta 

måste föräldrar hela tiden påminna om att 

åtgärdsprogram ska följas upp och förnyas 

om de upplever att insatserna inte ger 

några resultat. Samtidigt blir föräldrar 

uppmanade att lämna över ansvaret till 

skolan när det gäller skolarbetet.  Frågan är bara hur föräldrar ska kunna göra det 

när de har ett barn som år efter år inte utvecklas kunskapsmässigt och avståndet till 

att uppnå kunskapsmålen blir längre och längre. Föräldrar kan inte bara stå och titta 

på när deras barn riskerar att gå ut grundskolan utan att ha uppnått kunskapskraven 

och kanske till och med utan att kunna läsa och skriva.   
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Skolskjuts  
 
Brukarstödcentrum har noterat att det är ett stort problem med att få skolskjuts 

beviljad för barn med en funktionsnedsättning och för barn till föräldrar med en 

funktionsnedsättning som har svårt att följa sitt barn till skolan.  

Detta gäller oavsett om skolan 

ligger utanför Göteborg, inom 

kommungränsen men i annan 

stadsdel eller till en skola i 

samma stadsdel. Vi har noterat 

att kommunen är mycket 

slarviga med att lämna ut 

skriftliga beslut på ett avslag 

och/eller bifoga besvärshänvis-

ning. Detta är mycket anmärk-

ningsvärt då det är svårt att vet 

hur lång tid hen har på sig att 

överklaga beslutet eller vart det 

ska skickas. Rätten till skolskjuts 

i hemkommunen regleras i 

Skollagen (2010:800) 10 kap.   

32 §.21  

När vi på Brukarstödcentrum satte oss in i hur besvärsrätten ser ut upptäckte vi att 

det är olika beroende på vilket stycke beslutet är fattat utifrån.  

I första stycket framgår det att elever i grundskolan har rätt till kostnadsfri skols-

kjuts vid behov. Här ser det ut som att alla ska ha rätt till kostnadsfri skolskjutsen 

om de inte kan ta sig till skolan på egen hand. 

I stycke två framkommer dock att om elever gör ett val av skola i enlighet med det 

fria skolvalet22 så gäller inte längre första stycket. I dessa fall gäller inte ovanstående 

nämnda rätt till kostnadsfri skolskjuts. I det fallet beviljas endast skolskjuts om det 

kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.  

 

																																																								
21 SFS 2010:800, Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. Tillgänglig: www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800 
22 Det fria skolvalet, är en utbildningspolitisk reform som infördes i Sverige 1992. Reformen öppnade upp möjligheten för 
föräldrar att välja var de ville placera sina barn i skola. 

Skolskjuts i hemkommunen 
32 § Elever i grundskola med offentlig huvudman 
har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i 
anslutning till elevens hem till den plats där 
utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts 
behövs med hänsyn till färdvägens längd, 
trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning 
eller någon annan särskild omständighet. 

Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå 
i en annan skolenhet än den där kommunen 
annars skulle ha placerat dem eller som går i en 
annan kommuns grundskola med stöd av 25-27 
§§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska 
eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även 
anordna skolskjuts i dessa fall. 

Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts 
anordnas. 
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Vid avslaget på ansökan enligt första stycket överklagas det genom förvaltnings-

besvär. Där är lagen mycket tydlig och tvingande för kommunen att bevilja skol-

skjuts. Vid avslag som motiveras genom andra stycket görs endast en laglighets-

prövning av beslutet. I de fallen avgör domstol endast om beslutet strider mot 

någon lag eller författning, t.ex. om det har begåtts något formellt fel eller om 

kommunen har tagit beslut om något de inte har rätt att besluta om.  

För att belysa problematiken i detta har vi valt att ta upp två exempel som 

Brukarstödcentrum har stött på under året. Det gemensamma i exemplen är att 

familjerna har valt skola utifrån det fria skolvalet. De har aktivt valt en skola som de 

tror och anser är den bästa för deras barn. Något de inte visste var att det valet tog 

bort rätten till kostnadsfri skolskjuts. 

 

Exempel 1 

Föräldrarna önskade att byta till en skola med specialkunskaper och anpassningar med anledning 

av sitt barns funktionsnedsättningar i form av autism, ADHD och svår epilepsi med svåra anfall 

både på dagar och nätter. Hen behövde en mer småskalig skola med mycket större personalresurser 

för att kunna få det stöd vilket hen behöver för att ha en möjlighet att uppnå kunskapskraven. 

När områdeschefen för skolan i stadsdelen familjen tillhör godkände plats i den nya skolan och 

när denna skola fick en ledig plats samt kunde ta emot barnet tog familjen förgivet att allt var löst. 

Glädjen blev dock kortvarig för när terminsstart började närma sig fick föräldrarna besked från 

samma områdeschef att barnet inte blev beviljad skolskjuts till den nya skolan i Kungälv. De fick 

då information av områdeschefen att denne 

av princip aldrig beviljar skolskjuts utanför 

kommungränsen och denne hävdar att det 

är av rättviseskäl. Med anledning av att 

både föräldrar och skola trodde att barnet 

skulle börja i den nya skolan fanns ingen 

plats för hen på den tidigare skolan vid 

terminsstart.  

Det tog två veckor innan familj och skola lyckades lösa situationen och ordna med att barnet fick 

komma tillbaka. Det är anmärkningsvärt att föräldrarna vid beslutet om ny skolplats undanhölls 

informationen om den princip områdeschefen hade att aldrig bevilja skolskjuts. Då hade de kunnat 

ta tag i situationen direkt och försöka hitta en lösning eller undersöka sina rättigheter i god tid. 

Nu fick barnet istället stanna hemma två veckor utan skolplats. Vad som mer är anmärknings- 
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värt är att det inte finns någon helhetssyn eller samordning mellan skolan och den ledning som 

fattar beslut. De verkar inte ha någon dialog med varandra om vad som är planerat inför skol-

starten. Föräldrarna fick också själv genom Förvaltningsrätten ta reda hur besvärsgången ser ut. 

De fick då informationen om att det inte var möjligt att få det prövat genom förvaltningsbesvär 

utan endast få en laglighetsprövning då de valt skola enligt det fria skolvalet. 

 

Exempel 2 

I detta fall är det en förälder som har en funktionsnedsättning. Med anledning av de skov som hen 

har, vissa dagar, inte klarar av att gå med sitt barn till skolan. Under 6-årsverksamheten valde 

hen att barnet istället fick stanna hemma de dagar hen inte klarade av att gå ut. Den möjligheten 

finns inte nu när barnet startar i åk. 1 med anledning av skolplikten. Föräldern ansöker då om 

skolskjuts under sommaren inför skolstarten i augusti. Beslut om avslag kommer först i slutet av 

september och har då en felaktig besvärshänvisning. Det är en besvärshänvisning som avser 

förvaltningsbesvär och inte en laglighetsprövning. Ansvarig områdeschef har också i beslutet fram-

fört att de istället för skolskjuts eventuellt kan erbjuda en skolplats som ligger i närområdet. Den 

skola som föräldern har valt ligger 1,4 km från hemmet och i samma stadsdel. Den närmaste 

skolan ligger endast några hundra meter närmare. Det framgår heller inte av beslutet att barnet är 

garanterad en plats i den närmaste skolan så att hen kan byta och beviljas skolskjuts. Frågan vi 

ställer oss är om det verkligen blir någon större skillnad på kostnaden för skolskjutsen när 

skolorna ligger så pass nära varandra. Även 

den här områdeschefen har uttryckt muntligt 

att hen av princip aldrig beviljar skolskjuts.  

Beslutet om avslag på skolskjuts överklagas 

och Förvaltningsrätten undanröjer och 

återförvisar beslutet med anledning av att det 

uppvisar brister av synnerligen alvarlig art då 

det inte går att utläsa med stöd av vilken lag 

beslutet fattats. Det är också nu föräldern förstår att rätten endast gör en laglighetsprövning av 

beslutet och inte en individuell prövning av behovet. Det nya beslutet om avslag kommer först i 

början av november och är då fattat utifrån rätt lag så en ny överklagan är inte aktuell.  

Föräldern som är beviljad hemtjänst har hört sig för om hen kan få utökad tid så att hemtjänsten 

kan lämna och hämta barnet de dagar föräldern absolut inte klarar det själv på grund av sin 

funktionsnedsättning. Föräldern får då besked om att det inte ingår i deras arbetsuppgifter och att 

det inte finns något annat bistånd hen kan ansöka om inom socialtjänsten som utför detta. Då  
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föräldern är ensamstående och det inte finns någon kontakt med den andra föräldern kan hen inte 

få något stöd av denne. Hen kan heller inte belasta sina anhöriga eller vänner med detta. I dags-

läget är situationen helt låst och barnet kan inte komma till skolan de dagar föräldern inte klarar 

att ta hen dit utifrån sin funktionsnedsättning eller lösa det med någon anhörig eller vän. 

Båda familjerna har valt att gå vidare med en anmälan till Diskrimineringsombuds-

mannen, DO,23 då det är viktigt att få en prövning i om det ska räknas som disk-

riminering utifrån Diskrimineringslag (2008:567)24.  

Områdescheferna i båda exemplen har muntligen framfört till familjerna att de av 

princip aldrig beviljar skolskjuts för att det är mest rättvist. Detta väcker en rad 

frågor kring rättvisa. 

• Är det rättvist att barn med en funktionsnedsättning inte beviljas skolskjuts 

till en skola som kan möta deras behov och ger en möjlighet att uppnå 

målen i grundskolan? 

• Är det rättvist att ett barn ska behöva stannar kvar på en skola som inte alls 

fungerar och där risken i dagsläget är att hen vägrar gå dit och blir hemma-

sittare? 

• Är det rättvist att en förälder med en funktionsnedsättning inte har samma 

möjlighet som andra till att göra ett val av skola enligt det fria skolvalet inom 

sin egen stadsdel för att skolskjuts då avslås?  

• Är det rättvist att ett barn till en förälder med en funktionsnedsättning ska 

tvingas byta till en skola några hundra meter närmare för att kunna få 

komma till skolan varje dag? Vilket i praktiken innebär att barnet på grund 

av administrativ byråkrati tvingas att byta ifrån en skola där hen har hittat 

vänner, känner sig trygg i och som fungerar bra. 

• Vart finns helhetssynen och barnperspektivet i besluten?  
 

Brukarstödcentrum anser även att det är mycket alvarligt när beslutsfattande om-

rådeschefer inom skola inte har kunskap om utifrån vilken lagstiftning de ska fatta 

beslut, att det måste finnas en relevant motivering till beslutet och vilken 

besvärshänvisning som ska bifogas till föräldrarna. 

Sammanfattningsvis upplever vi på Brukarstödcentrum att paragrafen om skolskjuts 

slår väldigt hårt mot barn och föräldrar med funktionsnedsättning. Det ser bra ut på  

 

																																																								
23 www.do.se 
24 SFS 2008:567, Diskrimineringslag. Stockholm: Kulturdepartementet. Tillgänglig: www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567 
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pappret att det finns möjlighet att överklaga ett beslut men det är verkningslöst då 

det inte går att få en individuell prövning. 

Att det blir en kostnad för kommunen när skolskjuts behövs är oundvikligt. Lika så 

är det omöjligt att undvika att skol-

skjuts ger vissa organisatoriska 

svårigheter för kommunen då de 

måste organisera den. Kommunen 

har dock inget krav på sig att ta 

hänsyn till helhetsbilden och vad 

deras beslut om avslag ger för lång-

siktig påverkan ekonomiskt och 

organisatoriskt. Med all säkerhet blir kommunens kostnad högre och de organisato-

riska svårigheterna större om ett barn inte kan delta i skolundervisningen eller till-

godogöra sig den och uppnå kunskapskraven som i ovan nämnda exempel.  
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Barnperspektiv   
 
Med bakgrund i de två tidigare avsnitten gällande barn vill Brukarstödcentrum rikta 

ett samlat fokus på barnperspektivet och skicka med följande till läsaren och 

Göteborgs Stads politiker.  

På Brukarstödcentrum kan vi överhuvudtaget inte se att det tagits hänsyn till 

barnperspektivet i de beslut vi tagit del av och som fattats av ansvariga chefer i 

Göteborgs Stad.  

Vi ser inte att barnets behov har 

kommit i främsta rummet i 

enlighet med FN:s konvention 

om barnets rättigheter, 

Barnkonventionen25.  

Vi uppfattar inte heller något 

barnperspektiv gällande de möj-

ligheter som finns att överklaga 

besluten i nämnda exempel. 

Utifrån den erfarenhet 

Brukarstödcentrum har och det 

vi ser i vårt arbete anser vi att 

det bara är den kortsiktiga 

planeringen av ett budgetår som 

styr.  

Barnkonventionen har funnits i 

över 20 år och den innebär att alla 

barn har rätt till att få sina rättigheter tillgodosedda enligt det som står i konven-

tionen. Det är staten, genom regeringen, som har det yttersta ansvaret för att 

Sverige uppfyller förpliktelserna i konventionen. Det innebär att hela den statliga 

förvaltningen inklusive alla myndigheter har ett ansvar för att konventionen efter-

levs. Barnkonventionen gäller alla frågor och verksamheter som på något sätt berör 

barns villkor och livsmiljö.  

Enligt svensk lag ska ett tydligt barnperspektiv vara rådande i alla frågor gällande  

  

																																																								
25 FN:s konvention om barnets rättigheter. Tillgänglig: www.regeringen.se/rattsdokument/sveriges-internationella-
overenskommelser/1994/01/so-199020/ 

I (2014:458) Lag om ändring i skollagen 
(2010:80) kan följande läsas i 3 kap. om barnens 
och elevernas lärande och personliga utveckling.  

Barnens och elevernas lärande och personliga 
utveckling 
3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och 
stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 
personliga utveckling för att de utifrån sina egna 
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 
möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till 
följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla 
de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som 
syftar till att så långt som möjligt motverka 
funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever 
som lätt når de kunskapskrav som minst ska 
uppnås ska ges ledning och stimulans för att 
kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.  
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barn. I bl.a. Socialtjänstlag (2001:453) 1 kap. 2 §26 och i Skollag (2010:800) 1 kap. 10 

§27 står det att barnperspektivet och barnens bästa ska vara utgångspunkten.  

På Brukarstödcentrum frågar vi oss om det faktiskt är så att det måste bli 

kännbara konsekvenser och straff att bryta mot lagar vad det gäller barn 

för så är det inte idag. 

Barnkonventionen blev undertecknad av Sverige 1990 och i regeringens barnrätts-

politik har ett särskilt prioriterat område varit att förbättra och utveckla arbetet med 

tillämpningen av konventionen.  

Regeringen planerar nu inför att göra barnkonventionen till svensk lag. En barn-

rättighetsutredning tillsattes i mars 2013 och i mars 2016 lämnade den sitt be-

tänkande, (SOU 2016:19) Barnkonventionen blir svensk lag.28 

Nedan följer några av de punkter ur Barnkonventionen som vi bl.a. anser att 

kommunen bryter emot i de exempel vi tar upp i den här rapporten. 

”2. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får 

diskrimineras. 

3. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. 

6. Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.  

9. Ett barn ska inte skiljas från föräldrarna mot deras vilja, utom när det är för 

barnets bästa. Ett barn som är skilt från föräldrarna har rätt att träffa dem regel-

bundet.  

12. Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. 

Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad. 

23. Ett barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv 

och hjälp att delta i samhället på lika villkor. 

28. Varje barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara gratis. 

29.  Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära sig om mänskliga rättigheter.” 

En svårighet kan vara att definiera vad som verkligen är barnets bästa. När det 

handlar om att komma fram till det måste situationen betraktas utifrån det enskilda   

																																																								
26 SFS 2001:453, Socialtjänstlag. Stockholm: Socialdepartementet. Tillgänglig: www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453 
27 SFS 2010:800, Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. Tillgänglig: www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800 
28 SOU 2016:19. Barnkonventionen blir svensk lag. Stockholm: Socialdepartementet. Tillgänglig: 
www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/03/sou-201619/ 
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barnets perspektiv. Vad som är barnets bästa finns inte definierat någonstans och 

begreppet har en komplex innebörd och påverkas av olika faktorer. Holgersson  

och Pranvera (2011)29 citerar S. Rosells artikel, Barnets behov måste fram bättre i 

utredningarna,30 där denne ger en beskrivning av vad barnets bästa innebär och 

följande två förhållanden tas upp: 

1) Du ska införskaffa dig kunskap om barnet och dessa kunskaper ska komma 

från experter.  

2) Du ska få kunskap från det berörda barnet och dess uppfattning om vad 

som är det bästa.  

Enligt Holgersson och Pranvera anser Rosell att dessa två bör kombineras för att 

identifiera vad som är barnets bästa. Barnperspektiv måste innehålla ett barns 

perspektiv och inte bara de vuxnas tolkningar. Det är viktigt att förhålla sig till vad 

barnet självt uttrycker och skapar. 

Brukarstödcentrum ser ofta hur föräldrar med en funktionsnedsättning får ned-

dragningar på sin tid med ledsagarservice, boendestöd och hemtjänst. I de beslut 

som fattas idag är tiden så snävt tilltaget att det är omöjligt att beslutsfattarna har 

tagit hänsyn till ett barnperspektiv. Det finns ingen tid som avser att följa sina barn 

till skolan på morgonen, att 

gå med dem på olika aktivi-

teter, att gå på föräldra-

möten m.m.       

Vi har också sett att ensam-

stående föräldrar med en 

funktionsnedsättning mister 

vårdnaden om sina barn då 

bedömningen görs att 

barnens behov inte kan tillgodoses av föräldern. Behov vilka skulle kunna tillgodo-

ses om rätt insatser, bistånd och stöd satts in i hemmet.31  

Ett barn ska ha rätt till sina föräldrar trots funktionsnedsättning hos en eller båda 

föräldrarna.  

																																																								
29 Holgersson, M. & Vishaj. P, (2011), Barnperspektivet inom socialtjänsten (Examensarbete). Intuitionen för social arbete, 
Linnéuniversitetet. Tillgänglig: www.diva-portal.org/smash/get/diva2:427307/FULLTEXT02 
30 Källhänvisning enligt examensarbete, Ibid. Rosell, S (2005) Barnets behov måste fram bättre i utredningarna. Socionomen, 4/2005, 
s. 50-52.  
31 De 196 länder vilka skrivit under barnkonventionen och förbundit sig att följa reglerna i den ska t.ex. säkerställa att ett barn 
inte, mot sin vilja, skiljs från sina föräldrar om inte detta är nödvändigt för barnets bästa. Artikel tre i Barnkonventionen, 
”Barnets bästa ska alltid komma i första rummet.”, är en av konventionens hörnstenar. 
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Enligt Föräldrabalk (1949:381)32 har barnet rätt till omvårdnad, trygghet och god 

fostran. Enligt samma lag så är det barnets vårdnadshavare som har det ansvaret tills 

barnet är 12 år.  

Rätten till att få hjälp med att utföra det ansvaret för föräldrar med funktionsned-

sättning är näst intill obefintligt. Barnperspektivet tas upp av alla myndigheter som 

något självklart och viktigt men när det kommer till beslut om insatser och stöd till 

föräldrar med funktionsnedsättning verkar det glömmas bort.  

Här måste en helhetssyn på familjen och barnens rätt till sina föräldrar tas i beaktan 

vid bedömningar av bistånd från Socialtjänst och Försäkringskassa.  

Brukarstödcentrum anser att ett barn som har en förälder/föräldrar med 

funktionsnedsättning har rätt till sin förälders omvårdnad och har rätt samt 

ska ges möjlighet att vara föräldrar. Så är inte fallet idag och detta måste ses 

över. Barnperspektivet måste bli mer än bara ett fint ord på ett papper och i 

beslutande myndigheters uttalanden. 

 

	
 

 

 

 

 
 
 
  

																																																								
32 SFS nr: 1949:381, Föräldrabalk. Stockholm: Justitiedepartementet L2. Tillgänglig: www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/foraldrabalk-1949381_sfs-1949-381 
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Brukarstödcentrums stat ist ik  2016  
 
I följande avsnitt redovisas och illustreras den statistik Brukarstödcentrum fört 

under 2016. Vårt arbete med att sammanställa statistik är i startgroparna och 

kommer att utvecklas under kommande år.  

De viktigaste informationskällorna för att få reda på att Brukarstödcentrums verk-

samhet finns var tidigare besökare, HSO Göteborgs medlemsföreningar, olika 

offentliga förvaltningar och Dalheimers Hus.  

 

	 	

Brukarstödcentrums besök 2016  

Under 2016 har 187 personer kontaktat Brukarstödcentrum och 
Brukarstödcentrum har utfört 299 uppdrag. 

Av de personer som kontaktat verksamheten är 61 % personer som 
tidigare  
fått stöd eller hjälp och 39 % är nya kontakter. 

Mer än hälften, 63 %, av de som kontaktat Brukarstödcentrum är kvinnor. 

Nästan alla, 88 %, som kontaktar Brukarstödcentrum är inom 
åldersspannet  
18 – 65 år och övriga sökande är 66 år eller äldre. 

Ungefär en femtedel, 19 %, av de sökande var anhöriga. 

13 % av Brukarstödcentrums ärenden har berört barnfrågor. 
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Fördelning per stadsdel 

 

	

 

 

Besök och möten 

Brukarstödcentrum har under 2016 haft 331 besök på kansliet, hos brukaren eller hos   
någon myndighet. 

De myndigheter eller i övrigt ansvariga som berörts är: 

Kommunen 145 st.   

Försäkringskassan 62 st.  

Hälso- och sjukvården 44 st.  

Överförmyndarförvaltningen 10 st. 

Arbetsförmedlingen 6 st.  

Privat 6 st. 

Pensionsmyndigheten 2 st.   

Kronofogden 1 st.  

Förening 1 st. 

Allmänt (ingen direkt) 7 st. 

Okänt (data saknas) 14 st.  

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 

Angered 
Askim-Frölunda-Högsbo 

Centrum 
Lundby 

Majorna-Linné 
Norra Hisingen 

Västra Göteborg 
Västra Hisingen 

Örgyte-Härlanda 
Östra Göteborg 

Övrig ort 
Intergrationsverket 

Okänd 

Brukarstödcentrums kontakter 2017 per stadsdel 
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Insatser 

 

 

 
 

Råd och stöd 38 % (114 st.) Råd och stöd innebär att Brukarstödcentrums kon-

sulenter berättar om individens rättigheter, vilka insatser som finns att få eller i all-

mänhet ger hjälp i form av information eller hänvisning. 

Kontantstöd 19 % (58 st.) Kontantstöd innebär t.ex. att Brukarstödcentrum hjälper 

till då bemötande inte fungerat, brukaren behöver hjälp att starta upp en kontakt 

eller har svårt att förstå den information som förmedlats av en myndighet. 

Överklaganden 18 % (55 st.) Överklagan är de ärende då Brukarstödcentrum 

hjälper till att skriva hela eller delar av överklaganden till en rad olika myndigheter 

t.ex. Försäkringskassan och socialtjänsten. 

Ansökningar 15 % (45 st.) Ansökningar berör en mängd olika områden t.ex. 

insatser enligt LSS (1993:387), bistånd enligt SoL (2001:453) och olika förmåner 

samt bidrag t.ex. sjukersättning.  

Anmälningar 6 % (19 st.) Anmälningar avser t.ex. anmälningar till Landstingens 

Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf)33, Justitieombudsmannen (JO)34, Inspektionen 

för vård och omsorg (IVO)35 och Justitiekanslern (JK)36. 

Övrigt 2 % (7 st.) 

 

																																																								
33 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, (Löf). (2016). Hämtad 2016-03-08, från http://lof.se 
34 Justitieombudsmannen (JO). (u.å.) Hämtad 2016-03-08, från www.jo.se 
35 Inspektionen för vård och omsorg (IVO). (u.å.) Hämtad 2016-03-08, från www.ivo.se 
36 Justitiekanslern (JK). (u.å.) Hämtad 2016-03-08, från www.jk.se 

Brukarstödcentrums insatser 2016 

Anmälan Kontaktstöd Ansökningar 

Råd och information Överklaganden Övrigt 
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Frågeställningar och vad insatserna berört 
 

 

 
 

Individuellt stöd 28 % – ledsagning, hemtjänst, kontaktperson, m.m.  

Ekonomi 24 % – sjukersättning, handikappersättning, bostadstillägg, m.m.  

Hälso- och sjukvård 14 % – vårdskador, hjälpmedel, utredningar, m.m. 

Boende 11 % – bostadsanpassning, bostadsanskaffning, Boende med särskild  

service (BmSS) 

Trafik 7 % – bilstöd, färdtjänst, parkering, m.m. 

Skola 4 % – åtgärdsplaner, skolskjuts, m.m. 

Arbete 3 % – arbetsrätt, arbetsmarknadsinsatser, m.m. 

Fritid 0,3 % – aktiviteter 

Övrigt 7 % 

  

Områden brukarnas behov berört 2016 

Hälso- och sjukvård Ekonomi Individuellt stöd 

Skola Fritid Arbete 

Trafik Boende Övrigt 
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Sammanfattning  
 
Brukarstödcentrum arbetar med råd, stöd och vägledning i frågor som rör funk-

tionsnedsättning i Göteborgs Stad. I vårt arbete ser vi hur redan hårt utsatta männi-

skor drabbas av systemfel och riskerar falla mellan allt snävare bedömningar från 

olika myndigheter. Dagligen upplever vi stora brister i myndighetsutövandet i 

staden. Lagstiftning på det område inom vilket Brukarstödcentrum rör sig är ofta 

ramlagar vilka lämnar ett stort tolkningsutrymme. Tillämpningen i stat och kommun 

blir på så vis mer känslig för styrning. Detta riskerar att leda till utfall som blir direkt 

orättvist för vår målgrupp.  Det kan även innebära en större rättsosäkerhet då 

tillämpningen tenderar att variera över tid utan föreliggande lagändring. Vårt syfte 

med den här rapporten är att beskriva några av de brister och orättvisor vi har 

upplevt genom vårt arbete under 2016. 

Under det senaste året har det skett större och större åtstramningar av de stöd vilka 

personer med funktionsnedsättning är beroende av för att överhuvudtaget kunna 

klara sin vardag. Vi kan notera att regleringsbrevet för budgetåret 2016 avseende 

assistans och sjukförsäkring som Försäkringskassan fick av regeringen i slutet av 

2015 har satt stora spår. Detta gav tydliga riktlinjer om att stöd och ersättningar till 

personer med en funktionsnedsättning eller sjukdom måste stramas åt och ses över. 

En aktiv debatt har under det gångna året pågått gällande LSS (1993:387) och 

svårigheten att få ett heltäckande läkarintyg eller läkarutlåtande vid sjukskrivning 

och sjukersättning. 

I vår rapport tas de åtstramningar vi observerat enligt LSS (1993:387) och SoL 

(2001:453) upp. Fler och fler grupper faller utanför LSS (1993:387) och lagen tolkas 

inte alls i enighet med de intentioner som lyftes fram i förarbeten inför att lagen 

trädde i kraft. Detta trots att behovet inte har förändrats eller kanske till och med 

ökat. Det finns även tydliga tecken på att individuella prövningar inte längre styr 

utan att samhällets strömningar blir riktlinjer för beslut. Något som naturligtvis 

leder till både bristande kontinuitet och oförutsebarhet för individen.  

I vårt arbete under året ser vi också att läkarintyg och utlåtanden får en ökad be-

tydelse vid beslut från olika myndigheter. Skillnaden mellan den juridiska termino-

login hos myndigheter och den medicinska professionen är stor då läkarna inte har 

tillräckligt med kunskap, resurser eller tid. 
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I ett samhälle där alla ska kunna leva ett jämlikt och delaktigt liv kan det inte finnas 

regelsystem som begränsar människors frihet och olika delar av deras liv. I direkt 

relation till detta står färdtjänst. Vi hoppas därför att färdtjänsten ändrar sina rikt-

linjer så att ett jämlikt och icke-diskriminerande transportsystem kan uppnås oavsett 

funktionsförmåga. 

Brukarstödcentrum har även en kraftig utökning besök av föräldrar som har behov 

av stöd i kontakten med skolan och skolans chefer. För barn med behov av särskilt 

stöd är utredningarna, åtgärdsprogrammen och insatserna av det särskilda stödet 

under all kritik på grundskolan. Om stödet ens är ordentligt utrett och en åtgärds-

plan är upprättad så lyser uppföljningarna med sin frånvaro. Uppföljningar sker 

endast efter kraftiga påtryckningar av föräldrar. Dessa brister hos skolan upplever vi 

gång efter annan leder till ohälsa hos föräldrarna och tyvärr även till hemmasittande 

barn. Något som har blivit ett allt mer påtagligt problem i skolan. Dessa brister 

lägger en tidig grund för misstro till skolan hos många barn och riskerar att förstöra 

deras tro på sin egen inlärningsförmåga för all framtid. En helhetssyn och barn-

perspektivet verkar ha tappats bort helt. 

Vi ser också att barn till föräldrar med funktionsnedsättning drabbas hårt då föräld-

rarna inte får tillräckligt med stöd så att de har en möjlighet att klara av att utföra 

sitt föräldraansvar. Vi kan konstatera att uteblivet stöd i slutändan kan leda till in-

gripande åtgärder i familjen. 

Brukarstödcentrum noterar en ökad försämring i livsvillkor för människor med 

funktionsnedsättning. Detta trotts rättighetslagstiftningar och samhällets lovord om 

allas rätt till ett jämlikt och delaktigt liv. Gång på gång upplever vi en strukturell och 

individuell diskriminering inom alla samhällsområden. 

	



	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brukarstödcentrum  

Slottsskogsgatan 12 

414 53 Göteborg 

brukarstod@gbg.hso.se 

www.gbghso.se/brukarstodcentrum/ 


