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Böcker i bokprojektet Prickens 
kompisar

S amma kväll får jag hem beskedet om att Meya 
beviljas skolskjuts och får behålla sin färdtjänst. 
BINGO. Vi har varit bortskämda i flera år då vi 

bor granne med Meyas skola, men nu när hon börjar fyran 
är det dags att byta skola. Då hon vill vara lika snabb som 
alla andra behöver elrullen följa med hem och till skolan 
som ligger tillräckligt långt bort för att ytterligare ett for-
don behöver vara inblandat.

Meya planerar i vanlig ordning hur hon och kompisarna 
ska hänga, hos vem, när och vad de ska göra. Nu är de ju 
stora tjejer, börjar årskurs fyra och får egna nycklar. 

Men så slår den till, verkligheten. Moment 22.

Skolskjutsen går bara att beställa till och från hem och sko-
la och inga kompisar får följa med. Dessutom ska alla tider 
bestämmas långt i förväg. Meya kan inte känna sig för om 
hon vill hänga på fritidsklubben, glida hem om det är trå-
kigt eller följa med en kompis spontant eller planerat. 

Meya inser med bestörtning att hon redan nu måste peppa och 
preppa för att kompisarna ska tycka det är okej att åka hem till 
henne på egen hand och möta upp henne där eftersom hon 
redan åkt hem med skolskjutsen. Eller om kompisarna tycker 
det är mer okej att hänga om hon först åker hem med skol-
skjutsen och sedan rullar på femman hem till kompisen för att 
inte missa för mycket och bli utanför. 

Men färdtjänst då, tänker positiva mamman. Den styr vi 
ju över själva om man bortser från att man aldrig vet när 
den dyker upp eller om den kör rätt. Men vi får nej på fler 
ledsagare. Hur kan vi tro att kompisar ska få följa med 
när inte ens mamman får det oavsett hur mycket plats det 
finns i bilen. Vi har redan försökt det där tricket med att 
låtsas att kompisen är syrran och det gick bra tills chauffö-
ren visade sig vara granne med ena bästisen och rapporte-
rade Meyas kreativitet till växeln. 

Kommunen, Färdtjänsten och Trafikverket ställer sig helt 
oförstående och frågande till min frustration. Det är ju 
självklart att en insats bara är till för den som har behov 
av den och vi är så välkomna att avstå. Det är väl lite väl 
mycket att begärt att Meya också ska ha ett socialt fung-
erande liv. 

Och kanske är det så, hon är en bortskämd unge som tän-
ker att hon ska ha samma möjligheter som alla andra och 
förväntar sig att vara en i gänget. 

Dessutom kan hon ju köra elrullen till skolan och ta med 
batteriet så den inte laddar ur. Lite luft har ju ingen dött 
av och kompisarna kanske kan övertygas om att cykla  
eller promenera, eller i varje fall deras föräldrar, motion är 
ju en bristvara idag. Att Meya får rulla hem själv och det 
ösregnar är ju något man får räkna med, liksom att rullen, 

på grund av regnet, riskerar att sluta funka. 

Eller så kan hon ju faktiskt välja de långsamma benen som 
hon inte kan styra över själv (manuella rullen) och ta bus-
sen som alla andra (om det inte är barnvagnar i vägen).  
Att hon kommer efter på rasten, mister den lilla frihets-
känsla hon har och vinden i håret som elrullen innebär, är 
ju en lyx hon egentligen inte kan räkna med. Ju tidigare 
hon lär sig att det finns gränser för vad hon får och kan 
jämfört med barn utan motoriska utmaningar desto bättre.

Meya som inte alltid förstår sina begränsningar får en  
genialisk idé. Hon ska samla pant så att hon kan skramla 
ihop till en egen reskassa, för färdtjänsten tycker det är 
okej med kompisar så länge de pröjsar. Det är ju tur att 
vi har ett garage där nu inte bara Meyas alla hjälpmedel 
trängs utan även tomburkarna.

Själv stoppar jag in hörlurarna och lyssnar på lite musik 
när bussen som vanligt är sen nästa morgon, njuter av 
möjligheten att själv välja vänta på bussen, börja prome-
nera eller nyttja SL:s resegaranti och proppa taxin full av 
medresenärer. För även om taxin kostar samma oavsett an-
talet resenärer ska vi givetvis alla göra ett eget utlägg.
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Åsikterna i texten är skribentens egna

Målet är ingenting, resan är allt
Bussen är sen igen. Dessutom har chauffören mage att styra om till Slussen istället för till Centralen så jag 
måste trängas i tunnelbanan och blir sen till jobbet. Hur ska jag orka vara miljövänlig och får jag verk-
ligen valuta för mitt SL-kort? Jag sitter och retar upp mig och får medhåll från irriterade medresenärer.  
Slussen-bygget prövar vårt tålamod. Några väljer att hoppa av och gå istället. Någon muttrar att de ska min-
sann nyttja det där avdraget och köpa en elcykel och en annan ”nu jävlar fortsätter jag ta bilen”. 


