
N    ågot har hänt i synen på människor som 
behöver hjälp från samhället för att klara 
sina liv. Regler ändras som gör det omöjligt 

att få sina rättigheter tillgodosedda. Drabbas man 
finns det inte utrymme för diskussion och att hitta 
en lösning utan man lämnas ensam med allt ansvar.   
Det har skett en förändring och förflyttning under ett antal 
år nu mot ett allt mer hårt och instrumentellt samhälle för 
människor i behov av stöd. I stället för att känna sig trygg 
och lita på att man får hjälp om man hamnar i en utsatt 
situation i livet så räknar man numer med att få klara sig 
själv och behöva strida för allt. Ingen kommer hjälpa dig 
frivilligt. Ingen kommer ta på sig något ansvar. Alla kom-
mer hänvisa till hur mycket det kostar. Hur mycket du och 
ditt barn kostar och belastar samhället.

En snabb scrollning i några av mina Facebook-grupper ger 
en lång och deprimerande lista på saker som folk råkat ut 
för under bara den senaste tiden. 

En förälder är förtvivlad eftersom hon inte vet hur hon och 
pappan ska klara vården hemma efter barnets operation. 
Barnet behöver ständig tillsyn och har syskon som också 
behöver tillsyn. Det vanliga funktionshindret plus smär-
ta, oro och stillasittande gör det omöjligt för en förälder 
att ensam ta hand om barnet efter operationen. Tillfälligt  
utökad assistans avslås. Att båda föräldrarna får ta VAB av-
slås också. Sånt får man bara vid livshotande tillstånd. Reg-
lerna är lika för alla. Det är ju bara det att det inte är lika 
för alla. Det är skillnad att vara hemma med en förkyld men 
i övrigt fullt fungerande unge än att vårda ett svårt funk-
tionshindrat barn i många veckor, kanske månader, helt 
själv. Men kommunen och Försäkringskassan ger avslag 
och tittar bort. Det är lättare att blunda än att göra något.

En mamma skriver att hon är desperat eftersom kommu-
nen bestämt att man inte längre får skolskjuts till och från 
fritids. Kommunen säger att de enligt lag enbart är skyldiga 
att ordna transport till och från skolan. Ska barnet åka från 
fritids och hem så får föräldrarna ordna det själva. Assistans 
till taxiresor beviljas inte. Så vad återstår? Ta ledigt och köra 
flera mil enkel resa till barnets specialskola? En ohållbar  
situation för familjen såklart, men ingen verkar vilja hjälpa 
till att lösa problemet utan hänvisar till varandra.

Jag stöter på en bekant som jag vet blev av med all assistans 
till sin tonåring för några år sedan. Livet blev kaos utan 
assistans och hela familjen mådde dåligt. Mamman hade  
tidigare berättat att de bestämt sig för att söka på nytt och 

jag undrade hur det gått. Hon berättade att kommunen 
hade avslagit deras ansökan utan utredning. De hade så 
mycket att göra så de hade inte tid att träffa familjen och 
undersöka behovet. Familjen kunde ju alltid överklaga av-
slaget. Som tur är gjorde de det och har nu fått rätt i dom-
stol och tillbaka assistansen. Men det tog 1,5 år av strid och 
lidande. Allt för att kommunen inte hade tid och visade 
total avsaknad av empati för familjens situation.

Jag läser vidare i inläggen och hittar flera föräldrar som be-
rättar om att deras barn helt plötsligt inte längre får kom-
ma till kortis som de gått på i flera år. Kortis får plötsligt 
inte längre hantera barnens mediciner utan en detaljerad 
medicinlista. Trots att läkare uppdaterar medicinlistan por-
tas barn som kan behöva medicin akut. Det går ju inte att 
i detalj förutsäga vid vilka tidpunkter det akuta behovet  
uppstår och vilken medicin och dos barnet då behöver. 
Trots att läkare delegerar ansvaret till föräldrarna som kortis 
kan ringa och fråga om det behövs säger man nej. Det är 
inte deras ansvar. Hur de har gjort under de år som barnet 
varit där spelar ingen roll. Man lämnar till föräldrarna att 
lösa detta moment 22 och under tiden står familjen utan 
hjälp.

Denna likgiltighet inför andras situation skrämmer mig. 
Den växer sig starkare och skördar fler och fler offe . Det är 
som om det viktigaste är att hitta en paragraf som gör att 
man har ryggen fri. Det handlar mer och mer om juridik 
och mindre och mindre om att värna rätten till stöd för de 
som verkligen behöver det. 

Jag kan inte tro att någon egentligen vill ha det så här. Det 
är en farlig utveckling där de som har resurser och ork  
i bästa fall kan strida sig till sina rättigheter. Har man inte 
det kastas man ut i kylan. På sikt kommer det att leda till 
att vi tappar allt förtroende för samhället. Många har redan 
gjort det. 

TEXT: MARIA ENNEFORS
ILLUSTRATION: ERIK DOMELLÖF

Likgiltighet har  
                  blivit norm

kåseri




