
Till Ålands Landskapsregering 

Ärende: utlåtande om lagförslag om reform av kommunstrukturen på Åland 

 

Föräldragruppen ”Föräldrar till barn med osynliga funktionshinder – med eller utan diagnos” 
tackar för möjligheten att ge remissvar kring lagförslaget om kommunreformen. 

Kort info om oss: föräldragruppen har träffas sedan mars 2015 i Ålands handikappförbunds 
utrymmen. Träffar hålls ca. var tredje vecka med 5–15 personer närvarande vid varje tillfälle 
och drygt 40 personer sammanlagt har deltagit i träffarna. Mest aktivitet sker på vår 
facebooksida, där vi är över 100 medlemmar. Både under träffarna och i facebookgruppen 
ventileras olika svårigheter och frågeställningar som härrör till barn med osynliga 
funktionshinder. 

Gruppen tar inte ställning för eller emot kommunsammanslagning. I denna skrivelse berörs 
några av de ämnen som vi inom gruppen upprepade gånger har diskuterat som 
”problemområden”. Med detta menar vi bl.a. behov av förbättrade rutiner inom t.ex. 
socialservice och sjukvård. Vi nämner ÅHS och några av dess verksamhetsområden, trots att 
vi vet att sjukvården inte berörs av en eventuell kommunsammanslagning. Vi vill dock lyfta 
fram att om man har barn i behov av särskilt stöd eller någon form av kronisk sjukdom är 
sjukvården, med ÅHS i spetsen, ett viktigt hörn i den triangel av enheter som man slussas 
kring i. Övriga hörn i triangeln kan tänkas vara hemkommunens socialvård och 
barnomsorg/skola. 

Information kring stödtjänster 
Dialogen och informationsgången mellan ÅHS och kommunerna behöver förbättras. ÅHS är 
ofta den första kontakten för familjen då barnets svårigheter kommer tillkänna och de har 
därför ett stort ansvar i att informera andra parter i familjens stödnätverk om situationen. 
Föräldrarna måste direkt få vetskap om sina rättigheter att söka hjälp och med deras 
tillåtelse borde även i detta skede familjens hemkommun ges information. Föräldrarna ska 
inte själv behöva fråga efter vilka stödformer som är möjliga att ansöka om, utan detta 
ansvar borde ligga hos ÅHS och kommunernas socialarbetare. Det är även väldigt olika bland 
oss i gruppen om vi har fått information om t.ex. FPA:s handikappbidrag och andra stöd eller 
inte. Det skulle vara viktigt att regelbundet fortbilda ÅHS personal och kommunernas 
socialarbetare om de rättigheter familjer med barn i behov av särskilt stöd har. Det är viktigt 
för att alla likvärdigt ska få den hjälp de har rätt till, enligt lag. 

Stöd för närståendevård 
Det är för oss mycket som är oklart kring när man har rätt att få stöd för närståendevård för 
eget barn från sin hemkommun. Riktlinjerna kring stödet borde ses över så att systemet blir 
tydligare och mera lika från kommun till kommun, så att det inte skiljer sig beroende på i 
vilken kommun man bor. Det är i dagsläget även t.ex. väldigt olika i kommunerna angående 
frågan om hur man löser den lagstadgade rätten till ledighet som man som 
närståendevårdare har. 



Assistentresurser och stödpersoner 
Inom föräldragruppen har det framkommit att en del barn har, av hemkommunen betald, 
personlig assistent som avlastning, t.ex. vid tillfällen då föräldrarna jobbar och barnet av 
olika anledningar inte kan delta i allmän eftermiddagsvård eller vara ensam hemma. Familjer 
med snarlika svårigheter i andra kommuner har inte alltid möjlighet till detta, trots 
efterfrågan av tjänsten. Det samma gäller då vissa barn behöver t.ex. en stödperson som kan 
agera som följeslagare, för att ha möjlighet till att delta vid eventuella fritidsaktiviteter. Det 
har i vissa fall hänt att kommunerna beviljat stödfamilj eller stödperson för barnet via 
barnskyddslagen trots att rättigheten till detta stöd i vårt fall finns i handikappservicelagen. 
Även inom dessa områden skulle vi alltså önska att stödtjänsterna skulle vara lika, 
oberoende vilken kommun man bor i. 

Resurscenter, skolform och utbildning 
Autismföreningen på Åland har bl.a. flera gånger diskuterat frågan om resurscentrum, även 
inom vår grupp finns barn med liknande svårigheter. Därför anser vi också att det skulle vara 
bra med ett samlat resurscentrum för dessa barn och familjer. Främst för att garantera 
likvärdiga möjligheter, samlad kunskap och att ingen ramlar mellan stolarna p.g.a. bristande 
information. Ett resurscenter skulle möjliggöra ett lättare samarbete mellan både ÅHS, 
kommunerna och barnomsorg/skola, alltid med familjernas bästa i centrum. 

Inom föräldragruppen har vi inte någon gemensam linje om det är bra eller dåligt med små 
eller stora skolor i kommunerna. Dock är vi överens om att det på många håll behövs mera 
kunskap om barn i behov av särskilt stöd. Samlade resurser vid ett centrum skulle ge en 
större samlad kunskap. Ring-effekten skulle vara att det ges bättre hjälp även i mindre 
skolor, bl.a. för att man kunde ta in handledare och extern expertis från ett resurscenter. 

Personliga- eller gruppassistenter är ofta livsnerven för barn i behov av särskilt stöd, många 
av dessa barn är känsliga för förändringar och därför är kontinuitet och igenkänning ytterst 
viktigt. Tyvärr anser vi många gånger att assistenternas arbetsvillkor inte är optimala, med 
följden att assistenterna ofta byts ut, det är inte till gagn för barnen. Ett resurscenter skulle 
därför kunna trygga assistenternas arbetssituation på det vis att handledning och 
arbetsavtalsfrågor sköts likvärdigt därifrån. Även specialklassernas placering varierar både 
mellan och inom kommunerna, vilket inte heller tryggar kontinuiteten för barnen, men 
kunde underlättas genom en gemensam ”huvudman”. 

Ett ofta förekommande problem är att utredningar kring barns svårigheter dröjer allt för 
länge. Det har hänt att barn har fått vänta flera år på t.ex. ADHD- eller dyslexiutredning, dels 
på grund av att tjänster för skolpsykologer varit otillsatta och att kön till BUP varit alldeles 
för lång. Inom ett resurscenter vore det naturligt att samla flera personer med samma 
expertis och på det viset kunde utnyttjandet av resurserna maximeras. 

Utbildningsfrågan för ungdomar på andra stadiet vill vi också lyfta, trots att det hör till andra 
frågor än kommunsammanslagningen. Det är viktigt att det även på Åland finns 
utbildningsmöjligheter med flera olika alternativ även för de elever som har anpassad 
undervisning och för dem som behöver särskilt stöd. I dagsläget tycker inte vi att tillgången 
på detta är fullständig. 



Till vår föräldragrupp hör även flera familjer som av olika anledningar har valt att 
hemundervisa sina barn, vissa av dem är så kallade ”hemmasittare”, ofta är det deras 
svårigheter som gör att de inte kan delta i den ordinarie undervisningen eller orkar med en 
hel skoldag. Viktigt i dessa fall är att kommunerna, ÅHS och närskolan samarbetar, så att 
barnet och familjen får den hjälp de behöver inom alla områden. 

Stödgrupper och hjälpmedel 
Våra samlade resurser och mängden gemensam kunskap och erfarenhet inom 
föräldragruppen har flera gånger lett diskussionen in på behovet av t.ex. ”ADHD-grupp” för 
barn och ungdomar med aktuell diagnos, där barnen bl.a. kunde diskutera erfarenheter, 
känslor och behov och tillsammans lära sig strategier för att leva med sin diagnos. Liknande 
grupper kunde bildas inom flera områden enligt aktuellt behov. 

En del skolor har tillgång till t.ex. läsplattor som hjälpmedel för barn med läs- och 
skrivsvårigheter, men långt ifrån alla. Vi anser såklart att alla barn inom landskapets skolor 
skall ha samma möjligheter att kunna tillgodose sig undervisningen och alla har rätt att 
kunna använda de hjälpmedel som finns i dagens samhälle. Vissa barn har fått låna 
hjälpmedel via ÅHS eller att kommunens socialtjänst har stått för kostnaderna om familjen 
har valt att köpa de hjälpmedel de behöver på egen hand. 

Orosanmälan till barnskyddet 
Det är inte vanligt, men det händer att familjer väljer att göra orosanmälan kring sin egen 
situation till barnskyddet för att få hjälp och stöd om de inte har blivit hörda på annat håll 
tidigare. Att göra en orosanmälan på sig själv är kränkande och ofta den sista utvägen man 
känner att man har kvar att ta till. För att undvika detta scenario måste kunskapen om 
behovet av tidiga stödinsatser till familjerna ökas på alla håll. 

Sammanfattning 
Mycket är bra på Åland men just nu fungerar inte allting optimalt, vi tror inte att det är p.g.a. 
illvilja som familjer inte får det stöd de har rätt till utan att det oftast är kunskap och 
information som saknas. Samarbete, kunskap och informationsgång inom triangeln som vi 
nämnde i början, triangeln mellan ÅHS, kommunerna och barnomsorg/skola, behöver med 
andra ord bli bättre! 

 

Föräldragruppen, genom 

Yvonne Mattsson tel. 0503003678 

Elin Granholm tel. 04573838467 


