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Nyheter och Skvaller från styrelsen i Funktionsrätt Linköping november 2022 

 

 

Välkommen till NoS #2. Den här gången ska du få 

veta mer om personalen på kansliet för Funktions-

rätt Linköping. I år har Lisa Kamberg och Efat 

Sayadi gått i pension och kvar på kontoret har vi 

Marianne, Caroline och Erika. Här kommer en pre-

sentation som avslöjar allt om dem. 

 

Marianne Bondesson sköter ekonomin och är en 

kvinna som gillar 

hantverk. Det kan 

vara olika former av 

slöjd; stickning, söm-

nad och knyppling, 

men även träslöjd i 

viss mån. Favoritfär-

gen är grågrön, så 

många av hennes als-

ter går i jordnära ny-

anser. Hon älskar att 

renovera gamla föns-

ter och känna doften 

av linolja. Det måste 

inte gå fort, bara det 

blir bra. Marianne gillar studentspex och besöker 

sedan 40 år tillbaka minst en gång om året föreställ-

ningarna på Forumteatern. Hon läser gärna deckare, 

men läsandet sker periodvis på grund av en vänster-

gängad högertumme som hon så finurligt uttrycker 

det. Då kan det vara skönt med en ljudbok som man 

inte behöver hålla i! 

 

Caroline Beinerfelt har hand 

om FR-kontakten och när hon 

ska förklara vad det innebär 

rabblar hon upp en lång harang 

som hon sen översätter till det 

mer begripliga: Kontakt med 

personer, med synliga eller 

osynliga funktionsnedsätt-

ningar, som läser på Komvux. 

Hoppsan nu blev det en lika 

lång harang ändå. Caroline 

brinner för att alla ska ha det 

bra. När hon själv ska ha det 

riktigt bra går hon på konsert. 

På hårdrock. Möjligen punk.  

Skogsröjet utanför Finspång är en favorit. Hemma 

har hon inte dammråttor… Hon har något annat i 

dammen, nämligen guldfiskar! Dammen är såpass 

djup att fiskarna kan övervintra under isen. Något 

annat spännande som finns i familjen är raggarbilar 

och enduro-motorcyklar. Wroom, wroom! 

 

Kansliets färsking är Erika Lindström. Hon har en 

magisk penna som 

hon både kan 

skriva med och 

prata till. Hon sit-

ter där och anteck-

nar och på något 

automagiskt vis 

kommer det däref-

ter protokoll från 

styrelsemötena till 

våra mejlboxar. 

Som om det inte 

räckte med denna 

magiska penna så 

har hon två mop-

sar också! Är det någon som mopsar upp sig så vet 

hon hur hen ska tas! Innebandy är något som Erika 

gärna stöder, men det ska inte vara för sent på da-

gen för Erika är ingen kvällsmänniska. För att hålla 

sig vaken häver hon i sig tio koppar kaffe om dagen 

och om det behövs mer kan det bli energidrycker 

och Coca Cola och godis och kakor och tårta, men 

då ska det vara utan grädde! 

 

--- 

 

En sak som diskuterades på sen-

aste styrelsemötet var de problem 

som nerdragningar av assistans 

kan innebära. För Mattias Karls-

son (numera oTäck ;) har det bli-

vit riktigt besvärligt. Läs hans be-

rättelse på nästa sida och var glad 

att du inte är i samma situation. 

 

 

Vi önskar dig en fin avslutning på 

hösten och året 2022! 



Läs detta brev högt, och fundera…  

Ska personlig assistans beslutas  

så här i DITT Linköping? 

ÖPPET BREV TILL LINKÖPINGS POLITIKER INOM VÅRD OCH OMSORG 

Inblick i en brukares vardag efter ett beslut om personlig assistans i Linköpings kommun 

Jag har en muskelsjukdom som enkelt förklarat innebär att jag har 10% muskelkraft i armar och ben. 
Jag har tidigare kunnat förflytta mig gående men efter en allvarlig knäfraktur i september 2021 kan 
jag inte längre stå och är helt hänvisad till att använda min permobil. 

6,5 timmar per dag 
Efter min olycka har jag fått ett beslut, av Linköpings Kommun, om personlig assistans på 45 timmar 
och 33 minuter/vecka, i snitt 6,5 timmar per dygn. Dessa timmar ligger till grund för att jag ska kunna 
få hjälp av en annan människa för att klara av min vardag och som det står i beslutets målsättning 
”Att Mattias uppnår goda levnadsvillkor”.  

Ersättningen som min assistansutförare får av Linköping kommun är 319,70 kr/timme och det ska 
täcka lönekostnader, utbildning, omkostnader för assistenter när jag till exempel vill resa, gå på bio 
eller hockey. 

Klockad aktiv tid – utan hänsyn till hur hjälpbehovet ska bemannas 
Besluten för personlig assistans inom Linköpings kommun tas utifrån den faktiska tid hjälpen tar, 
baserat på punktinsatser. Som ett exempel: Hjälp med ytterjacka och skor tar 2 minuter. Beslutet tas 
helt utan hänsyn till hur assistansen ska kunna bemannas.  

Om man benar ner mitt beslut i minuter - taget efter ett noggrant läkarintyg, en noggrann ADL-
bedömning av arbetsterapeut och ett hembesök – blir det nästan humoristiskt: 

Under tiden 06.30 – 23.00 ska alltså 6,5 timmar spridas ut och fördelas så att jag med hjälp av en 
assistent kan gå på toa, ta av- och på ytterkläder, arbeta, byta om vid träning, koka kaffe, äta lunch, 
laga middag, träna, tvätta, följa med mina barn på aktiviteter mm. 

3 minuter dubbelbemanning och 3 minuter nattinsats  
Mest hånfullt är nog att jag tilldelas 7 toalettbesöken/dygn à 10 minuter. Jag ska vid dessa ”för 
Mattias säkerhet” dessutom ha dubbelbemanning i 3 minuter för förflyttning. Ja, vid alla 
förflyttningarna under dagen ska assistansen bemannas av två personer, i 3 minuter. 3 minuter!  

Eftersom jag inte kan vända mig i sängen, har jag blivit beviljad 2 vändningar per natt… i 3 minuter! 
Ja, 3 minuter. Någon som anmäler sig frivilligt?  

Jag tror att du förstår det omöjliga i att bemanna assistansen för mina mest basala behov. Jag har 
pratat med 4 olika privata utförare. Alla säger att de inte vill/kan utföra dessa punktinsatser med 
bemanning enligt beslut. Jag har nu valt kommunen som utförare, men inte heller här klarar man 
bemanning för att uppfylla mina grundläggande behov. 

VAD SKA JAG GÖRA? Jag måste akut lösa min situation! 

//Mattias Karlsson 
070-325 81 86 

PS. Jag vet att jag inte är ensam om att få liknande beslut – jag tycker nämnden omgående ska 
samlas för en brukardialog där assistansbeviljade, politiker, handläggare och assistansbolag 
diskuterar hur vi kan lyfta den kommunalt beviljade assistansen till 2.0 och att Linköping blir en 
föregångare för andra kommuner.  


