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STIL har arbetat med politisk påver-
kan sedan starten 1984. Vi var med 
och införde personlig assistans i Sve-
rige, något vi är mycket stolta över. 
Därför känner vi ett stort ansvar för 
att förbättra och utveckla assistan-
sen och skapa utrymme för politiska samtal. I det här brevet kan du läsa om 
vad vi gjort under hösten. Du hittar också en digital hälsning på vår hemsida 
www.stil.se. Tack för att du är en del av STIL.

w

STIL-priset till Anna Quarnström
Anna Quarnström, ord-
förande i Funktionsrätt 
Stockholm och för-
bundsjurist på Synska-
dades riksförbund, 
tilldelas priset för sin 
förmåga att iden-
tifiera det svenska 
samhällets förtryck 
och diskriminering. 

Varje år delas STIL-priset 
Hjärter Ess ut för att upp-
muntra enskilda eller grupper som 
synliggjort STILs hjärtefrågor: antidiskri-
minering, tillgänglighet och medborgerligt 
likavärde. STIL-priset har delats ut varje 
år sedan 2004.

UR JURYS MOTIVERING:

”Som förbundsjurist på Synskadades 
riksförbund, SRF, har hon framgångsrikt 
drivit den självklara rätten till ledsagning 
för personer med synnedsättning. Som 
MR-jurist på Riksförbundet social och 
mental hälsa, RSMH, undersökte hon hur 

den svenska tvångsvården levde 
upp till kravet på mänskliga 

rättigheter. Och hon har 
som ordförande för Funk-
tionsrätt Stockholm, 
och Hörselskadades 
förening i Stockholm, 
drivit allt ifrån rätten till 

en tillgänglig stadsmiljö, 
till att Sveriges Radio ska 

tillgängliggöra sina program 
för alla sina lyssnare.

I somras var hon en av de drivande 
krafterna bakom att göra Sommar i P1 
tillgängligt för alla. Det blev en omta-
lad debatt med krav på att SR ska ta sitt 
demokratiska ansvar och transkribera och 
teckenspråktolka den populära program-
serien. En debatt som fick många att fråga 
sig i vilken tidsålder våra public servi-
ce-bolag befinner sig i.

För att med en enastående bredd och ett 
briljant skarpsinne blotta samhällets funk-
tionshinder tilldelas Anna Quarnström 
STIL-priset Hjärter Ess år 2020.”
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Anna  
Quarnström.
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STILs medlem Nora Eklöv fick i höst 
slutligen tillbaka sin rätt till person-
lig assistans på arbetet. Att Nora fick 
rätt har att göra med att lagen ändra-
des för några år sedan. Det är en lite 
invecklad – men spännande – historia 
där STIL spelar en avgörande roll.

För fyra år sedan kom en dom om att 
väntetid inte längre skulle räknas som per-
sonlig assistans, till exempel under möten. 
Det blev mycket starka protester eftersom 
domen skulle leda till att många förlorade 
en stor mängd assistanstimmar och dess-
utom sin rätt till personlig assistans. Den 
tid då assistenten finns till hands skulle 
räknas bort. Protesterna ledde till att 
omprövningarna stoppades. Ingen skulle 
förlora statlig assistans i en omprövning 
på grund av domen.

STIL lämnade in remissvar på det nya 
förslaget och där skrev vi att de nya reg-
lerna inte bara borde gälla möten. Hela 
arbetsdagen borde räknas in. Annars är 
det inte möjligt att arbeta för oss som har 
personlig assistans. STILs förslag kom 
med i lagändringen. Och nu när domen 
har kommit så är det ett kvitto på att den 
gäller i skarpt läge.

– Nu har vi alltså sett att lagändringen 
fungerar som den var tänkt. Det är en stor 
seger, säger Jonas Franksson, ordförande i 
STIL.

NORA EKLÖV DREV en process under fyra 
år med stöd av STILs jurister. Kammarrät-
ten ansåg att hon hade rätten på sin sida. 
Och när domen inte överklagades så stod 
det klart att den också kan ha betydelse 

för andra som behöver ha personlig assis-
tans på jobbet.

Nora Eklöv kommenterade domen så 
här:

– Det känns fantastiskt att nu ha det 
svart på vitt, jag gläds över att domen blir 
prejudicerande och vad den kan komma 
att innebära för andra som processar om 
rätt till assistans vid arbete. Jag vet att 
jag borde känna att detta är något att fira 
men egentligen är jag förbannad. I fyra år 
har kommunen tillåtits att göra fel, medan 
jag egentligen har haft rätt. 

– Jag kan heller inte låta bli att fundera 
på hur många andra som sitter i samma 
situation och processar år ut och år in. Vi 
måste vara envisa, tro på att vi har rätt 
och våga ta kampen. Trägen vinner och 
kampen fortsätter, säger hon.

DOMEN BÖR KUNNA gälla för studier också. 
Gabriel Boulos, jurist på STIL, tror det. 
Det säger han till assistanskoll.se:

– Studier är snarlikt arbete och dess-
utom en väg till arbete. Med en dom om 
att man behöver assistans under hela 
arbetstiden så bör det göras en liknande 
bedömning vad gäller studier, säger han.  

STILs lagändring gav  
Nora assistansen tillbaka

Nora 
Eklöv.
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Bra att assistansersättningen höjs, tycker STIL
Nästa år höjs assistansersättningen 
med 3,5 procent till 315 kronor. 
Under många år har assistansersätt-
ningen bara höjts med 1,5 procent. 
Därför har personliga assistenter inte 
haft någon bra löneutveckling.

En höjd assistansersättning per 
timme är en viktig fråga för STIL. Vi vill 
kunna rekrytera och behålla bra assis-
tenter, det är avgörande för att vi ska 
kunna leva våra liv som vi själva vill.

– Vi är glada att regeringen har 
tagit sitt förnuft till fånga och höjer 
assistansersättningen. Samtidigt är det 
en bra bit kvar för att täcka de senaste 
årens eftersläpning, säger Jonas 
Franksson, ordförande i STIL.

– Sveriges cirka 100 000 person-
liga assistenter gör ett enormt viktigt 
arbete och det är skamligt att ersätt-
ningen knappt har täckt den årliga 
löneutvecklingen.

”Varför får vi och våra assistenter inte förtur till vaccin?”
Vi som har personlig assistans och våra person-
liga assistenter kommer inte tillhöra de första 
att vaccineras mot covid-19 nästa år. Vi tillhör 
riskgrupp, men varför har regeringen glömt 
bort oss? Den frågan ställde vi i STIL för bara 
några veckor sedan när vi upptäckte att assis-
tansberättigade och personliga assistenter inte 
finns med bland dem som ska vaccineras först.

– Det är mycket upprörande. Många personer 

med personlig assistans är särskilt utsatta när 
det gäller covid-19. Våra assistenter är mycket 
nära oss under en lång tid varje dag, ibland 
dygnet runt. Vi får oftast assistans med sådant 
som kräver att assistenten är precis tätt intill. 

– Vi har heller ingen möjlighet att begränsa 
den sociala kontakten även om vi hade velat 
det, säger Jessica Smaaland, politisk sekrete-
rare på STIL. 

Jonas 
Franksson
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#handikapphajk
STIL har skapat nya digitala arenor under 
året. Vi medlemmar har träffats i möten 
på Zoom. Vi har haft digitala öppna hus 
för att berätta om hur det är att ha per-
sonlig assistans i STIL. Det blir fler sådana 
tillfällen i vår så håll utkik på hemsidan. 
Kanske känner du någon som vill veta 
mer om STIL?

Storsatsningen har ändå varit vår väl-
besökta webbinarserie Handikapphajk. 
Varje måndag i december från klockan 
19 har vi bjudit in spännande föreläsare 
från Sverige och andra länder. En av 
dessa ingen mindre än Judy Heumann, 
människorättsaktivist och betydelsefull 
inom Independent Living-rörelsen. Emma 

Åstrand och Jessica Smaaland intervjuar 
och leder diskussioner. Den 28 december 
föreläser politikern Bengt Westerberg från 
Sverige och aktivisten Marianne Knudsen 
från Norge. Läs mer och anmäl dig på  
www.handikapphajk.se

Emma Åstrand och Jessica Smaaland. 
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Fortfarande corona – vi tipsar om hur du härdar ut
Vi har stått ut och får stå ut 
ett tag till. Men vi har också 
hjälpts åt väldigt mycket. 
Spridningen av smittan har 
varit lägre bland assistans- 
användare och personliga 
assistenter än exempelvis i 
hemtjänsten. Nu får vi fort-
sätta hjälpas åt att hålla 

smittan borta också över jul 
och nyår. Det är tråkigt, men 
det finns en massa regler att 
följa just nu. Nästa år kommer 
vaccinet.

På STILs hemsida finns 
mycket information om att 
skydda sig mot coronaviruset. 
Här kan du läsa om hur du får 

tag på handsprit, 
munskydd och 
visir, men också 
tips om hur 
du härdar ut i 
längden. 

Läs senaste nytt på  
www.stil.se/sv/uppdateringar

Fel att skicka LSS-utredningen på remiss
Mitt i sommaren skickade regeringen ut 
LSS-utredningen på remiss. Utredningen var 
klar redan 2019 och den har fått mycket kritik.

– Det är fel att LSS-utredningen går ut på 
remiss. Vi förlorar bara tid. Vi tycker att utred-
ningen hör hemma i pappersinsamlingen. 
Direktiven var undermåliga, utgångspunkterna 
felaktiga och utredarna okunniga, kommente-
rade Jonas Franksson.

Regeringen plockade bort de värsta för-
slagen som nekade assistans till barn och till 
personer som behöver stöd med ingående kun-
skap. De tog också bort förslaget om att två 
timmar per dag skulle täcka alla övriga behov.

De nya insatser som utredningen föreslår är 
egentligen inget annat än en sorts personlig 
assistans light, men med mycket mindre själv-
bestämmande. 
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Stort tack för året som gått. 
Vi önskar en God helg och ett riktigt Gott nytt år!

Utred assistansen först – sedan kan staten ta över
Kristdemokraterna, Moderaterna och Vänster-
partiet har fått igenom ett förslag i riksdagen 
om att all personlig assistans ska vara statlig. 
STIL vill att staten ska ha ansvar för all person-
lig assistans. Men först måste rätten till per-
sonlig assistans utredas.  

– Det finns en stor risk att en del av de 
cirka 5 000 personer som idag har personlig 
assistans via kommunen inte skulle få någon 
personlig assistans alls om staten tog över 
bedömningen helt i dagsläget. Den risken kan 
vi inte ta, säger Jonas Franksson. 


