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Inledning
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige� STIL är en ideell 
förening av personer som diskrimineras på grund av sin funktionalitet� STIL 
bildades 1984� Då fanns inte personlig assistans i Sverige� Tack vare STILs 
första medlemmar lyckades vi visa att personlig assistans fungerar� Idag är 
STIL en förening och ett icke-vinstdrivande assistanskooperativ� Vi har ungefär 
180 medlemmar och 1 900 anställda assistenter� Alla i styrelsen har personlig 
assistans�
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STILs styrelse

STIL har årsstämma en gång om året. Då väljer 
medlemmarna vilka som ska sitta i styrelsen. Bara 
personer som själva använder assistans kan sitta i 
STILs styrelse. Årsstämman 2018 valde de här per-
sonerna till styrelse:

• 
• 
• 
• 
• 

Maria Dahl, ordförande
Gilla Andersson, 1:e vice ordförande
Tinna Romlin Wooremaa, 2:e vice ordförande
Johan Björkvall, ledamot
Jamie Bolling, ledamot

• 
• 
• 
• 

Bengt Elmén, ledamot
Mona Esbjörnsson, ledamot
Frida Inghamn, ledamot
Tobias Samuelsson, ledamot

Styrelsens arbete under 2018
Styrelsen har haft 12 styrelsemöten under sin man-
datperiod 2018-2019. Två av dessa var styrelsehelger 
med strategisk inriktning och seminarier.

Ordförande har ordet

Förslag från LSS-utredningen läckte ut vid flera till-
fällen under 2018. STIL har arbetat med att förklara 
vilka konsekvenser förslagen skulle få om de blev 
verklighet. De läckta förslagen skapade stor debatt, 
både bland politiker och i media.

En lagändring i april ledde till att tvåårsompröv-
ningarna stoppades. LSS ändrades också så att tid 
för beredskap och väntetid samt för assistans under 
transport åter blev en del av assistansen. En dom i 
Högsta förvaltningsdomstolen slog fast att sondmat-
ning blev en del av de grundläggande behoven. Men 
trots all debatt och trots ändrade bestämmelser har 
rätten till personlig assistans fortsatt att begränsas. 
De stoppade tvåårsomprövningarna har i praktiken 
ersatts av andra slags kontroller från Försäkrings-
kassan. Det är dessutom fortfarande lika svårt att 
nybeviljas personlig assistans som det varit de senaste 
åren.

Vi är många som är oroliga för att den personliga 
assistansen kommer att försämras. Dessutom kan det 
kännas olustigt när politiker diskuterar sådant som 
handlar om hur du och jag lever våra liv. Men i stort 
tror jag att debatterna har ökat medvetenheten och 
gjort att fler fått en mer nyanserad bild av vad rätten 
till personlig assistans innebär.  

Debatten om personlig assistans har handlat 
mycket mindre om fusk än vad den gjorde för några 
år sedan. Jag tror det beror på att det finns mycket 
annat att prata om när det gäller personlig assistans. 
Men jag tror också det beror på forskningsrapporten 
”Det handlar om miljarder” som STIL tog initiativ 

till och som forskarna Niklas Altermark och Hampus 
Nilsson skrev. Den stack hål på myten om att det 
fuskas mycket med personlig assistans. Vi i STIL ska 
vara stolta över att vi fick tyst på fuskdebatten.

STIL har goda relationer med många politiker. 
Vi har regelbundna kontakter med politikerna i 
socialutskottet och vi tycker att de lyssnar på oss. 
Under 2018 har vi skrivit om våra förslag på sociala 
medier mer än vad vi gjort tidigare. Många har delat 
kommentarer, berättelser, filmer och bilder från vår 
sida på Facebook. STIL har också samarbetat med 
funkisrörelsen för att skapa debatt om personlig 
assistans under året. 

Vi spelar en viktig roll när det kommer till att 
berätta om vad personlig assistans är. Stora delar 
av den skuggutredning vi gjort under året handlar 
om just det. I skuggutredningen LSS 2.0 beskriver 
vi många av de förslag som vi lagt fram under åren. 
Det är unik kunskap som många är intresserade av. 

STIL har nära kontakt med andra assistans-
kooperativ, inte minst eftersom vi är medlemmar i 
KFO. Några andra kooperativ har gått i konkurs 
och många assistansanordnare går med underskott. 
STILs ekonomi är också ansträngd. Det händer ofta 
att assistansersättningen betalas ut sent, eller inte alls 
från Försäkringskassan. När det händer måste STIL 
ligga ute med pengar.

Under de senaste åren har styrelsen tagit flera 
beslut som gäller lönerna för assistenterna. I år har 
vi tagit beslut om att alla lönekostnader för alla 
assistenter måste rymmas inom lönedelen i assistans-
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ersättningen. Även i år var assistansersättningen lägre 
än den lägsta lönehöjning som assistenterna har rätt 
till enligt kollektivavtalet. Så länge det fortsätter vara 
på det sättet blir ekonomin sämre och sämre för alla 
assistansanordnare. Ett av STILs tre politiska huvud-
budskap är att assistansersättningen måste höjas – för 
att vi ska kunna rekrytera och behålla assistenter.

Jag vill tacka styrelsen för året som gått. Vi har käm-
pat, och vi fortsätter att ha mycket att kämpa för. 
Jag vill också tacka STILs tjänstemän som arbetat 
nära styrelsen.

Maria Dahl, ordförande

Styrelsens tack
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Politisk påverkan
STIL bildades som en förening för att bekämpa orättvisor och förtryck� 
Därför är politisk påverkan en av de viktigaste delarna av vår verksamhet� Vi 
träffar politiker både i grupp och i enskilda samtal� Under 2018 har vi försökt 
påverka LSS-utredningen, kommenterat politiska utspel under valrörelsen och 
fört fram våra budskap i sociala medier�
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LSS-utredningen

I februari läckte några av förslagen från LSS-utred-
ningen ut till media. Förslagen var en katastrof för 
den personliga assistansen och hela rörelsen kritise-
rade utredningen mycket hårt. 

Snart efter det träffade STIL utredaren Gunilla 
Malmborg och huvudsekreteraren Anders Viklund. 
Vi hade ett långt möte där vi förklarade varför deras 
förslag var dåliga och gav förslag på hur de kunde 
tänka istället. Det var tydligt att de inte hade förstått 
vilka konsekvenser förslagen skulle få. Men heller 
inte vilka det är som faktiskt har assistans idag. 
Exempelvis att personer kan leva mycket aktiva 
liv och samtidigt ha många timmars assistans. Vi 
upplevde att vi nådde fram till dem. Utredarna var 
intresserade och ville ha fler underlag från oss. Mötet 
kändes som en framgång.

Under hösten läckte ytterligare förslag från utred-
ningen ut. Vissa delar från det ursprungliga förslaget 
var borta men mycket var fortfarande kvar. Bland 
annat skulle barn under 16 år inte längre ha rätt till 
personlig assistans. Det femte grundläggande behovet 
skulle tas bort. För dessa två grupper skulle det finnas 
två nya, kommunala, insatser. Den personliga assis-
tansen skulle bli statlig och 20 timmarsgränsen skulle 
försvinna. En schablon på 15 timmar för övriga 
behov i veckan skulle införas. Utredningen fick åter 
massiv kritik från funkisrörelsen och det blev uppen-
bart att våra synpunkter trots allt inte nått fram.

Regeringen bestämde under året att utredningen 
inte skulle föreslå besparingar. Utredningen fick 
också längre tid på sig. Nytt slutdatum blev 10 janu-
ari 2019.

STILs skuggutredning LSS 2.0

STIL bestämde sig för att göra en skuggutredning 
till LSS-utredningen. Susanne Berg arbetade med den 
under hösten. Den handlade om våra viktigaste frå-
gor, det vill säga de områden där vi har tydliga åsikter 
och konkreta förslag. Det var också viktigt att berätta 
vad personlig assistans är och varför personlig assis-
tans finns i Sverige. I LSS 2.0 argumenterar vi för att 
staten måste vara huvudman, hur personlig assistans 

ska finansieras, vad som är kvalitet i personlig assis-
tans och hur bedömningarna måste förändras. 

Under december la vi ut delar av utredningen, i 
förenklad form, i en serie inlägg på Facebook. De 
blev uppskattade och delades mycket. Själva skugg-
utredningen släppte vi efter årsskiftet, samtidigt med 
LSS-utredningen.

Aktivistkit på hemsidan

Under våren tog STIL fram ett aktivistkit, som finns 
digitalt på vår hemsida. Aktivistkitet är till för den 
som vill påverka politiskt. Där finns inspiration och 
tips om vad man kan göra och hur det kan gå till. 
Dessutom finns det argument som man kan använda 
sig av för att påverka politiker.

STIL har många slags aktivister. Vissa medlemmar 
är bra på att skriva, andra är bra på att hålla tal. En 
del är kreativa och använder konst, andra är duktiga 
på sociala medier. Några är duktiga på att påverka 
lokalt. I aktivistkitet har vi intervjuat olika personer 
om deras sätt att vara aktivister.



11

Möte med ministern

Lena Hallengren, som blev ny barn-, äldre- och jäm-
ställdhetsminister efter Åsa Regnér, besökte STIL i 
slutet av maj. Vi diskuterade våra förslag till LSS- 
utredningen och schablonersättningen med henne. Vi 
beskrev skillnaden mellan att ha assistans via staten 
jämfört med kommunen. Vi berättade också att sta-

ten och kommunen borde kunna dela på kostnaderna 
för personlig assistans på ett annat sätt än idag.

Före mötet blev Lena Hallengren intervjuad av 
Bengt Elmén, styrelseledamot i STIL. Intervjun kan 
du se på Bengts Youtube-kanal CP-assistenten.

Nya rörelsen #iam

I maj startade STIL rörelsen #iam tillsammans med 
Föreningen JAG. #iam betyder ”jag är” och handlar 
om rätten att leva det liv man själv vill leva. Det 
handlar rätten att få ta plats i samhället och vara en 
fullvärdig medborgare. #iam är berättelser om vad ett 
jämlikt liv är – hur personlig assistans gör det möjligt 
att leva det liv man själv väljer. Men också om hur 
livet blir när man förlorar rätten till personlig assis-
tans, eller när assistanstimmarna minskar.

Startskottet gick den 18 maj på Stockholms central. 
Då läste vi våra berättelser under en kvart varje 
timme för förbipasserande tågresenärer. Vi delade 
också ut berättelserna i tryckt form för de som ville 
läsa på tåget. Vi läste även våra berättelser under 
Järva- och Almedalsveckorna, och har delat ut dem i 
häften vid flera andra tillfällen under året. Alla berät-
telser finns samlade på www.iamstories.se.

STIL i Almedalen

STIL var med under Almedalsveckan på Gotland. 
Flera medlemmar var där och från STILs kontor var 
Jonas Franksson, Jessica Smaaland, Erika Wermeling 
och Katarina Bergwall på plats. 

STIL hade inga egna programpunkter. Vi var med 
på flera seminarier som andra organisationer anord-
nade. STIL var med och arrangerade Funktionsrätts 

partiutfrågningar. Vi satt med i de flesta panelerna 
före och efter utfrågningarna. Vår medlem Annika 
Taesler var med i en direktsänd debatt om den per-
sonliga assistansen på SVT. En hel del informella, och 
viktiga, samtal med politiker och andra nyckelperso-
ner blev det naturligtvis också.

Personlig assistans stor fråga i valet

Inför valet i september blev personlig assistans en av 
de viktigaste valfrågorna. Alla partier gav löften om 
att återställa LSS. Det var en viktig delseger för STIL 
och andra organisationers mångåriga kamp för den 
personliga assistansen.

STIL arbetade på olika sätt för att påverka politi-
kerna inför valet. Mycket skedde digitalt. Vi samlade 
allt material på en speciell valsida på vår hemsida. 

Vi använde en del av utspelen om personlig assis-

tans från Almedalen för att ställa frågor till politiker 
i sociala medier. Vi kommenterade utspelen som gjor-
des under valrörelsen med hjälp av inlägg och bilder 
på Facebook. Vi hade bland annat gjort vår version 
av partiernas valaffischer.

Vi la också ut en film där medlemmar och medar-
betare i STIL frågade sig vad som händer med dem 
efter valet. Skulle de kunna fortsätta leva sina liv? 
Flera medlemmar skrev bloggtexter om personlig 
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assistans och om att vara arbetsledare som fick stor 
spridning i sociala medier.

Vi ställde frågor om personlig assistans till parti-
erna. Frågorna handlade om våra tre huvudbudskap: 
staten som huvudman, behoven ska styra och höj 
assistansersättningen. Vi publicerade partiernas svar 
på hemsidan. Vi gav också förslag på frågor som man 
själv kunde ställa till lokala politiker.

STIL deltog i olika manifestationer under valrö-
relsen. En av de större var på Sergels torg och den 
uppmärksammade artikel 19 i Konventionen om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
Den arrangerades av DHR Stockholms län tillsam-
mans med Unga Rörelsehindrade Stockholm. STILs 
medlem Annika Taesler modererade.

Tillsammans med Föreningen JAG gjorde vi också 
en aktion utanför moderaternas och socialdemokra-
ternas partikanslier i Stockholm. Tanken var att läsa 
berättelser från #iam men det fick vi inte på grund 
av säkerhetsskäl. Vi delade istället ut berättelserna i 
tryckt form och fick chansen att prata med flera högt 
uppsatta inom partierna.

Premiär på MR-dagarna

För första gången deltog STIL på MR-dagarna. MR 
står för mänskliga rättigheter. MR-dagarna hålls på 
olika platser varje år med ett särskilt tema. I år hölls 
dagarna i Stockholm och temat var ”Ett liv fritt från 
våld”.

I STILs monter hade vi samlat material som visade 
på det våld som vi assistansanvändare blir utsatta för 
i och med nedskärningar och behovsbedömningar. Vi 
hade en miniutställning med några av Bengt Elméns 
satiriska målningar. Bengt är styrelseledamot i STILs 
och en av STILs grundare. Vi hade också ett ”lycko-
hjul” som visade hur svårt det är att få personlig 
assistans idag.

Vi hade två miniseminarier. Det ena hade rubriken 
”I statens våld – bedömning av personlig assistans”. 

Det var ett samtal mellan Jessica Smaaland, politisk 
sekreterare i STIL, och Christine Bylund, forskare 
och tidigare anställd i STIL. Samtalet handlade om 
våldet mot ens integritet när rätten till personlig 
assistens bedöms och hur det påverkar oss som blir 
utsatta för det.

Rubriken på det andra miniseminariet var ”I sta-
tens våld – misstänkliggjord och kringskuren”. Här 
samtalade Susanne Berg och Emma Johansson, båda 
medlemmar i STIL, om hur kringskurna rättigheter 
gör personer med normbrytande funktionalitet min-
dre jämlika och mer utsatta. 

Samtalsledare för båda miniseminarierna var Erika 
Wermeling, kommunikationschef på STIL. Semina-
rierna spelades in och finns att se på vår hemsida.

Manifestationer

Manifestival i Kungsträdgården
RBU tog initiativ till en ”manifestival” i Kungsträd-
gården i Stockholm. Den hölls i juni och STIL var 
med tillsammans med andra organisationer. Tan-
ken med manifestationen var att fortsätta ha tryck 
i debatten om personlig assistans inför valet. Det 
pratades livsviktig politik och hölls tal. Flera artister 
sjöng och spelade på scenen. Många deltog och det 
var en lyckad tillställning. 

Assistans är frihet – Rädda LSS
På den internationella funktionshindersdagen, 3 
december, genomfördes för tredje året är rad en 
landsomfattande manifestation under parollen 
”Assistans är frihet. Rädda LSS.” Totalt deltog 14 
orter. Initiativet till manifestationen togs av RBU men 
många andra organisationer stod bakom den. STIL 
var med och arrangerade manifestationen i Stock-
holm som hölls på Norrmalmstorg. Jessica Smaaland, 
politisk sekreterare, talade för STIL.
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STIL-aktivister i Småland

STIL-aktivister i Småland är en grupp aktiva med-
lemmar i Småland. Vi bevakar det som händer inom 
personlig assistans, men också andra Independent 
Living-frågor, som tillgänglighet. Vi vill visa bred-
den i IL och förklara grunden i ideologin. Vi har 
Facebooksidan STIL-aktivister i Småland som vi 
nästan dagligen uppdaterar med nyheter, länkar och 
analyser. 

Vi har gjort ett antal program i podden STIL-akti-
vister i Småland. I juni anordnade STIL i Jönköping 

i samarbete med föreningarna Vi med personlig 
assistans, VIMPA, och Funktionsrätt Jönköpings län 
en demonstration i Jönköping. På medlemsträffarna 
i Jönköping berättar Thomas Juneborg, stödmedlem 
i STIL, om aktuella frågor inom personlig assis-
tans. STIL-aktivister i Småland består av Thomas 
Juneborg, Charlotte Ottosson, Claes Bogdanoff och 
Rebecka Roos.

STIL-priset Hjärter Ess

STIL-priset Hjärter Ess delas varje år ut till personer 
som arbetar med STILs hjärtefrågor: antidiskrimi-
nering, tillgänglighet och medborgerligt likavärde. 
STIL-priset har delats ut sedan 2005. 

2018 gick STIL-priset till Andrea Bondesson. Hon 
är jurist och har arbetat med FN-konventionen om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning.  
Juryns motivering är här något förkortad.

Juryns motivering
”Nu är det tio år sedan Sverige ratificerade FN:s 
konvention för personer med funktionsnedsätt-
ning� Konventionen slår tydligt fast våra rättig-
heter som fullvärdiga medborgare� Vi trodde 
att FNs funktionsrättskonvention skulle bli ett 
verktyg för att stärka de mänskliga rättigheterna 
i Sverige� Politiker verkar dock mest ha sett kon-
ventionen som ett dokument med fina ord�

I arbetet med att gå från snack till verkstad 
har Andrea Bondesson gjort en verklig pionjär-

insats� Som jurist i projektet som just heter 
”Från snack till verkstad” har hon tydligt och 
pedagogiskt visat hur de internationella kon-
ventionerna fungerar och inte fungerar med 
svensk lagstiftning� Hon har också varit med och 
drivit och vunnit ett av få fall i Sverige på funk-
tionshinderområdet där domstolen prövat målet 
utifrån internationell rätt� I det aktuella fallet 
skulle en person mot sin vilja tvingas flytta från 
sin bostad� Efter överklagan konstaterade kam-
marrätten att det stred mot rätten till privatliv 
enligt Europakonventionen� Andrea Bondessons 
insats visade inte bara att konventionerna kan 
användas i praktiken, utan också att juridiken 
är ett område som vi kan använda oss av för att 
stärka de mänskliga rättigheterna även i Sverige�

För att på ett lysande sätt ha visat i teori och 
praktik hur de internationella konventionerna 
kan användas som ett verktyg i svensk lagstift-
ning tilldelas Andrea Bondesson 2018 års STIL-
Pris, Hjärter Ess”
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Personlig assistans
STIL är förutom en ideell förening också en kooperativ assistansanordnare� 
Vi anordnade personlig assistans innan det blev en rättighet i Sverige� 
Vårt sätt att anordna personlig assistans är politisk, och har varit det från 
början� Det centrala för oss är att varje människa ska ha makt i sitt eget 
liv� Samtidigt vill vi vara en organisation som följer de regler och lagar som 
finns� När myndigheter som Försäkringskassan ställer nya krav på STIL och 
andra assistansanordnare så är det vårt ansvar att hantera kraven så att de 
inte minskar självbestämmandet för STILs medlemmar� Då ska vi hitta nya 
arbetssätt som fungerar med STILs modell�
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Självbestämmande

Möta kraven i assistansersättningen 
Försäkringskassan betalar inte längre ut ersättning 
om de inte får in alla uppgifter om en nyanställd 
assistent eller om de upptäcker fel eller misstag i 
tidrapporterna. Det händer också ofta att assistan-
sersättningen betalas ut för sent. Försäkringskassan 
säger inte varför när vi frågar. Det är inte bara STIL 
som är med om det här. Många andra assistansan-
ordnare är med om samma sak. Det här innebär att 
STIL ibland behöver ligga ute med mycket pengar för 
att täcka de sena utbetalningarna. 

Utbetalningen av assistansersättningen görs auto-
matiskt av datorer och inte av människor. Det bety-
der bland annat att Försäkringskassan inte betalar 
ut något i efterhand och att de inte betalar assistans-
ersättning om tidrapporter kommer in sent.

STILs styrelse har tagit beslut om ett nytt sätt att 
arbeta med anställningsavtal på STILs kontor. Med 
det blir vi bättre på att veta att assistenten har rätt 

anställningsform och att schemat fungerar, innan 
uppgifterna skickas in till Försäkringskassan. 

Möta krav om arbetsmiljö
Ett bra arbetsmiljöarbete i STIL bygger på nära 
samarbete mellan medlemmar och kontoret. Arbets-
miljöverket gjorde en inspektion på STIL 2017. Efter 
den tog kontoret fram en metod för att kunna följa 
arbetsmiljöarbetet mer än vad vi gjort tidigare. Under 
2018 har STIL använt den nya metoden, utvärderat 
och förbättrat den. 

STIL och fackförbundet Kommunal försöker 
komma igång med en grupp som ska arbeta tillsam-
mans med arbetsmiljöfrågor. I den gruppen är det 
tänkt att en arbetsledare, skyddsombud både för 
assistenter och kontoret samt personer från lednings-
gruppen på STILs kontor ska vara med. 

Rätten till assistans

Under året ändrades LSS så att tid för beredskap, 
väntetid och aktiviteter utanför hemmet räknas 
som personlig assistans. Samtidigt stoppades tvåårs-
omprövningarna. STIL hade skrivit synpunkter på 
lagförslaget och flera av våra synpunkter kom med i 
den nya lagtexten. Om regeringens förslag, som det 
var skrivet från början, hade gått igenom så hade 
det blivit svårt att ha assistans på till exempel jobbet 
eller under studier. Tillsammans med andra funkis-
organisationer fick vi också igenom att transporter 
ska räknas till aktiviteter. Med andra ord, att vi ska 
kunna ha assistenten med oss när vi är på väg till eller 
från det vi ska göra.

Efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen blev 
sondmatning en del av de grundläggande behoven 
igen. Men det var bara de delar som är integritetsnära 

som skulle bedömas som grundläggande behov. 
Domen gjorde inte att Försäkringskassan ändrade 
sina bedömningar särskilt mycket. 

EU-domstolen har prövat vad som gäller om en 
person har personlig assistans och tillfälligt är i ett 
annat EU-land. Domstolen har prövat lagen i Fin-
land. En person med normbrytande funktionalitet i 
Finland ansökte om personlig assistans för att studera 
i ett annat land några dagar i veckan. Resten av tiden 
skulle hen bo kvar i Finland. Hemkommunen sa nej. 
Personen överklagade och till slut hamnade ärendet 
hos EU. EU-domstolen ansåg inte att en kommun kan 
neka personlig assistans på de här grunderna. Det 
vore att hindra EU-medborgares rätt till fri rörlighet. 
EU-domstolens dom är vägledande i alla EU-länder.
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Utveckling i STIL Assistans

Lön och anställning
2018 började STIL med individuell lönesättning, 
efter ett beslut på årsstämman 2017. Det betyder att 
assistenterna får lön efter värdering utifrån kriterier. 
STIL skickade ut förslag till kriterier till medlem-
marna under året. Några få valde att sätta lön på 
det här sättet.

Styrelsen bestämde att assistenter som är anställda 
per timme inte skulle få den årliga löneökningen, 
utan enbart de som är visstidsanställda. Ett av de 
viktigaste sätten att se till att STIL fortsätter klara sig 
ekonomiskt är att vara försiktiga med löneökningar. 
En annan tanke var att uppmuntra medlemmar att 
se över anställningsformerna. De som ofta jobbar på 
timme bör istället vara visstidsanställda. Styrelsen har 
också tagit beslut om att alla lönekostnader för alla 
assistenter måste rymmas inom lönedelen i assistan-
sersättningen. Det är inte möjligt att använda pengar 
från bufferten till lönekostnader.

Barnperspektivet
STIL arbetar för att bli bättre på att möta arbetsle-
dare under 18 år. Kontoret har arbetat för att stärka 
barnperspektivet sedan 2015. Under 2018 har kon-
toret bearbetat kvalitetskontrakten för att bättre 
lyfta fram självbestämmandet för barn med assistans 

i STIL. Det handlar bland annat om att det ska vara 
tydligt hur barnen uttrycker sina åsikter och vad 
deras synpunkter leder till.

Under 2018 har två arbetsledarpartners på konto-
ret hand om de flesta arbetsledare som är under 18. 

Information till personliga assistenter
Varje år informerar STIL alla personliga assistenter 
om regler som gäller för alla som arbetar i STIL. 2018 
la vi till texter om hur vi arbetar mot diskriminering 
och kränkande särbehandling. 

Klagomål
STIL samlar ihop de klagomål och förslag till för-
bättringar som kommer till kontoret. Det är bra att 
det kommer in synpunkter och klagomål, eftersom 
det gör att arbetet på STIL blir bättre. Under 2018 
tog kontoret emot 59 missnöjen och 33 beröm. Det 
är färre missnöjen och fler beröm än året innan. 
Klagomålen är sorterade i områdena administration, 
kontakt med kontoret, genomförande, anställnings-
villkor, organisation och ledning och medlemsfrågor. 
Klagomålen för 2018 har till stor del rört adminis-
trationen. 
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Föreningsdemokrati
Stiftarna av Independent Living är en ideell förening� Alla som har assistans 
i STIL är medlemmar i föreningen och kan väljas till förtroendeuppdrag� 
Föreningen STIL bygger på att medlemmarna är engagerade och att vi driver 
de aktiviteter vi själva vill vara med på�
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STIL-dagarna

Varje år i slutet av maj hålls STIL-dagarna. Under 
dessa dagar har vi årsstämmor för Föreningen STIL 
och STIL Assistans AB. Då tar vi beslut om verk-
samhetsplan, budget, styrelse för Föreningen STIL 
och STIL Assistans AB och eventuella motioner från 
medlemmar. 

I år var vi på Scandic Continental, ett hotell cen-
tralt i Stockholm. Vi abonnerade en buss från Sunds-
vall för de medlemmar som ville ta sig till Stockholm 
och delta på STIL-dagarna.  

Förutom årsstämmorna hade vi en paneldebatt om 
det politiska läget. I panelen satt Jonas Franksson, 
Jessica Smaaland, Gabriel Boulos, Thomas Juneborg 
och Susanne Berg. Lördagen avslutades med middag 
och underhållning av komikern Hanna Danmo.

Årsstämman beslutade om verksamhetsplan och 
budget för 2019. Fem motioner hade kommit in till 
STIL-dagarna: förslag om att starta en politisk sek-
tion i Föreningen STIL, förslag om ett kvalitetsråd 
som ska garantera IL-perspektivet i assistansanord-
ningen, förslag om en utbildningshelg i IL hösten 
2018, förslag om en Peer support-helg våren 2019 
samt ett förslag om att vikarier regelbundet ska få 
arbeta parallellt med ordinarie assistenter.

Motionerna om politisk sektion och kvalitetsråd 
avslogs. Styrelsen ska arbeta vidare med de båda 
frågorna. Motionerna om utbildningshelg och Peer 
support-helg sa ombuden ja till. Motionen om vika-
rier avslogs. 

Valberedningen

Valberedningen är en grupp medlemmar som har i 
uppdrag är att ta fram ett förslag till styrelse och revi-
sorer till STILs årsstämma. Valberedningen för 2018 
bestod av medlemmarna Lotta Ottosson, Emma 
Johansson och Susanne Berg. Gisèle Caumont valdes 
också in i valberedningen men avgick under året av 
personliga skäl. 

Valberedningen har haft 10 skypemöten under 
året. Valberedningen var med på styrelsemötet den 

20 december 2018. Valberedningen har kartlagt vilka 
kompetenser styrelsen har. De har intervjuat alla 
ledamöter i styrelsen, personer i kontorets lednings-
grupp samt STILs internrevisor. Valberedningen har 
följt styrelsens arbete på olika sätt och haft dialog 
med personer som kan bli nya ledamöter i styrelsen. 
Föreningens medlemmar har fått information om 
valberedningens arbete vid flera tillfällen. 

Medlemsdagar

På medlemsdagarna träffas medlemmar för att prata 
om aktuella ämnen. Det kan vara föreningens frågor 
som diskuteras och det kan vara frågor som rör 
assistansanordningen i STIL. Medlemsdagarna hålls 
i Stockholm, Sundsvall och i Jönköping och dagord-
ningen är densamma på alla orter. Alla medlemmar 
är välkomna på medlemsdagarna som brukar vara 
heldagar och avslutas med en gemensam måltid. I år 
har vi haft fyra medlemsdagar, tre på våren och en 
på hösten. 

Medlemsdagarna under våren handlade om vad 
som händer politiskt med den personliga assistansen 

och vad STIL gör. Vi pratade om vad var och en kan 
göra. STIL har tagit fram ett aktivistkit för den som 
vill engagera sig på något sätt. Aktivistkitet finns på 
STILs hemsida och innehåller inspiration, tips och 
förslag till argument för den som pratar med politiker 
eller journalister. Inför valet var det många som ville 
engagera sig och göra något.

Under hösten hade vi en Independent Living-dag, 
IL-dag, i Stockholm. I Sundsvall och i Jönköping blev 
antalet anmälda för få den här gången och därför 
ställdes IL-dagen tyvärr in. IL-dagen hölls med anled-
ning av en motion på STIL-dagarna. Medlemmen 
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som skrev motionen ansåg att självbestämmande inte 
längre är en självklarhet då assistanstimmar dras ned 
och många får andra insatser än personlig assistans. 
”Vi i STIL kan behöva mer stöd och kunskap om 
Independent Living (IL) för att inte gå med på att 
andra tror sig veta bäst hur vi ska leva. Likaså kan vi 
behöva stöd att våga leva enligt IL och i att informera 

våra assistenter och andra i vår närhet vad IL är”, 
stod det i motionen.

På IL-dagen pratade vi också om nulägespolitik 
och fick en omvärldsanalys. Det var efter valet och 
därför diskuterade vi vad valresultatet skulle kunna 
innebära för den personliga assistansen. 

Medlemsträffar

STILs medlemmar i Jönköping har haft fyra med-
lemsträffar under året med olika teman. En träff 
handlade om Reach Me, STILs rekryteringsverktyg. 
En annan handlade om STILs internationella arbete 

och då var Jamie Bolling från STILs styrelse där. Vid 
ett tillfälle planerade medlemmarna höstens utbild-
ningar och medlemsträffar och vid ett annat diskute-
rade de ekonomi och semesterplanering.

Middagar och luncher

En gemensam sommarlunch- eller middag är en tradi-
tion i Sundsvall och i Jönköping. Också i år träffades 
medlemmarna på båda orter för att äta tillsammans.

Några veckor före jul hade vi gemensamma mid-
dagar på de orter där STIL har kontor. Vi bjöd in 

medlemmar och anställda. Det är ett trevligt sätt att 
ses på. Kanske planerar vi för ett kommande projekt 
eller aktivitet, eller så bara umgås vi och äter gott. I 
Stockholm hade vi middagen i samband med utdel-
ningen av årets STIL-pris.
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Omvärld  
och samarbeten
STIL är en kooperativ assistansanordnare� Vi har fortsatt vårt nära 
samarbete med ILI och arbetsgivarorganisationen KFO� I media har vi skrivit 
debattartiklar om hur LSS-utredningens förslag urholkar personlig assistans 
tillsammans med andra organisationer� När tankarna i Independent Living 
ifrågasatts har vi varit snabba i våra kommentarer�
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STIL i media

Rapporten ”Det handlar om miljarder” som fors-
karna Niklas Altermark och Hampus Nilsson skrivit 
på initiativ från STIL fick stor uppmärksamhet i 
media i början av året. Den fanns med när Kalla fakta 
i TV4 gjorde ett program om personlig assistans i 
januari. Några veckor senare skrev Niklas Altermark 
om sina resultat på DN debatt. Forskarrapporten 
handlade om att metoderna för att räkna fram fusk 
med assistansersättning inte fungerar. Politiker och 
myndighetspersoner pratar om siffror som det inte 
finns någon vetenskaplig grund för.

STIL har kommenterat flera utspel i texter på vår 
hemsida. Vi reagerade när utredaren Stig Svensson 
ställde kostnader för personlig assistans mot kostna-
der för skola och äldreomsorg. Vi reagerade också 
när Tomas Agdalen, från Inspektionen för social-
försäkringen, hävdade att Independent Living inte 
fungerar för alla, utan bara fungerar för en mindre 
grupp. Han menade att färre personer ska ha rätt till 
personlig assistans i en intervju med Assistanskoll.

#iam-kampanjen, som STIL drog igång tillsam-
mans med föreningen JAG, uppmärksammades i 
media. Flera av de personer som läste upp sina berät-
telser om personlig assistans blev intervjuade eller 
refererande, bland annat i Kvällsposten, P4 Stock-
holm, DN Stockholm, Arbetaren och Assistanskoll.

Inför valet skrev Jonas Franksson från STIL en 
debattartikel om att funkisrörelsen bör ta avstånd 

från Sverigedemokraternas politik. Han skrev, till-
sammans med flera aktivister från funkisrörelsen, på 
Dagens samhälles debattsida. 

Vår syskonorganisation ULOBA i Norge skrev en 
artikel om varför personlig assistans blivit en stor 
valfråga i Sverige. 

Assistanskoll har skrivit flera artiklar om hur 
ledarskribenter beskriver personlig assistans. STIL 
intervjuades och vi undrade bland annat vem perso-
nen är som har semester i Portugal och som dyker 
upp i tid och otid: ”Ingen vet vem han är och var han 
kommer från.” 

Tillsammans med 19 organisationer i funkisrörel-
sen skrev STIL att förslagen som läckt från LSS-ut-
redningen bör slängas i papperskorgen. Debattar-
tikeln publicerades i Metro i november. Vi skrev 
att förslagen strider mot FN-konventionen och att 
många av oss kommer att få flytta in på institution 
om de blir verklighet. 

Vi kommenterade utredarens svar tillsammans 
med de andra organisationerna. Den texten public-
erades i Svenska Dagbladet.

DN Stockholm och Expressen rapporterade från 
manifestationen på internationella funkisdagen i 
Stockholm.

Flera medlemmar har regelbundet skrivit krönikor 
och blivit intervjuade, bland annat i Assistanskoll.

Arbetsgivarföreningen KFO

STIL är med i arbetsgivarföreningen KFO. I KFO 
är arbetsgivare inom kooperativ, idéburen välfärd 
och civilsamhälle med. Ungefär 500 företag och 
organisationer är medlemmar i KFO. KFO är den 
organisation som förhandlar fram kollektivavtalet 
med Kommunal.

Vi har tillsammans med KFO och flera andra 
organisationer tagit fram en bok som handlar om de 
senaste tio årens forskning om personlig assistans. 
21 forskare skriver om sin forskning. Tre perso-
ner som själva är forskare har varit redaktörer för 
boken. Boken är tänkt att ge en mer nyanserad bild 
av personlig assistans än den som ofta målas upp i 

politiska debatter och i media. Boken släpptes vid ett 
seminarium i december där STIL var med i panelen.

KFO hade flera seminarier i Almedalen som STIL 
var med på. I seminarierna frågades de politiska 
partierna ut om LSS och personlig assistans. De fick 
frågor om huvudmannaskap, hur mycket assistansen 
får kosta och om synen på de läckta förslagen från 
LSS-utredningen. Politikerna svarade också på vad 
som krävs för att rädda de som nekats eller blivit av 
med sin assistans. 

Katarina Bergwall, verksamhetsledare på STIL, 
är vice ordförande i KFOs branschråd för personlig 
assistans.
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Independent Living Institute

STIL delar lokaler med Independent Living Institute 
(ILI), en privat stiftelse. ILI är en projektplattform 
och en tankesmedja. ILI driver nättidningen Assis-
tanskoll. Den bevakar allt som sker inom personlig 

assistans. De driver också projektet Disabled Refu-
gees Welcome som stöttar nyanlända personer med 
normbrytande funktionalitet.

Med lagen som verktyg

Med lagen som verktyg är en förening som använder 
juridik för att skapa samhällsförändring. Föreningen 
driver rättsprocesser, utbildar, sprider information 
om juridiska rättigheter och skapar opinion. STIL 

är stödmedlem i föreningen Med lagen som verktyg. 
Med lagen som verktyg arbetar nära Independent 
Living Institute.
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Peer support 
och utbildning
Under 2018 har vi haft utbildningar utifrån medlemmarnas önskemål och 
efterfrågan� Vi har också kommit igång ordentligt med Peer support, en av 
grundstenarna i Independent Living�
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Utbildningar

Assistentutbildning på webben
STIL har en utbildning för assistenter på vår hemsida. 
Den har funnits sedan sommaren 2017. Totalt har 80 
personer gjort kursen. Kursen följer Socialstyrelsens 
krav och bygger på Independent Living-ideologin. 
Den är öppen för alla. Vi hoppas att också assis-
tenter som arbetar hos andra anordnare ska kunna 
gå kursen och lära sig om Independent Living och 
självbestämmande.

För arbetsledare och medarbetsledare
Jönköping hade en arbetsledar- och medarbetsledar-
utbildning i början av året. Tanken var att de som var 
med på kursen skulle få grundläggande kunskaper 
om att vara arbetsledare eller medarbetsledare i STIL. 
En del av kursen handlade om hur assistansen kan 
formas för att ge ett självbestämt liv. En annan del 
handlade om arbetsmiljö och rekrytering.

Konflikthantering och kommunikation
STILs medlemmar i Jönköping ordnade tillsammans 
en kurs i konflikthantering och kommunikation. Den 
vände sig till arbetsledare, medarbetsledare och assis-
tenter i STIL. Kursen lyfte frågor om vad kommuni-
kation är och hur man kan vara tydlig i sin assistans. 
Deltagarna diskuterade frågorna och gjorde rollspel 

på temat. De hittade olika verktyg för att skapa god 
kommunikation i sina assistanser.

Föreläsning med Annika Taesler
STILs medlem Annika Taesler är författare till själv-
biografin Ända in i märgen, som kom ut hösten 2016. 
Sedan dess har hon föreläst om livet, ridolyckan hon 
var med om i december 2003 och vägen som ledde 
fram till att hon skrev boken. I maj föreläste Annika 
Taesler i Jönköping. Kvällen var öppen för alla och 
många kom dit för att lyssna. Före själva föreläs-
ningen berättade vi om STILs verksamhet, om att ha 
assistans i STIL och om vårt politiska arbete. 

Annika har tidigare föreläst för STIL, bland annat 
i Sundsvall och i Stockholm. Det har varit mycket 
populära föreläsningar vid varje tillfälle.  

Första hjälpen och HLR
Vi har hållit två kurser i första hjälpen och hjärt- 
och lungräddning, HLR, på STILs kontor i Farsta. 
Kurserna hölls för arbetsledare och anställda i STIL. 
Utbildningen innehöll både praktik och teori. Del-
tagarna fick bland annat lära sig om HLR och vad 
man ska göra vid luftvägsstopp, akuta sjukdomar 
och olycksfall.

Peer support

Peer support betyder erfarenhetsutbyte. Människor 
med samma typ av erfarenheter delar tankar, tips 
och erfarenheter för att få stöd och lära av varandra. 
Peer support är en vanlig metod inom Independent 
Living-rörelsen.

I STIL har vi Peer support i grupper med mellan 
fem och åtta arbetsledare. Ofta pratar vi om ett sär-
skilt tema varje gång. Integriteten är viktig. De som 
deltar ska känna sig trygga med varandra. Det som 

sägs i gruppen stannar i gruppen. Peer support riktar 
sig till arbetsledare i STIL. 

Under 2018 har Sundsvall haft Peer support vid 
tre tillfällen. Jönköping har haft två olika grupper, 
som träffats totalt sex gånger. Vi har också haft Peer 
support via Skype. Då har alla som vill, oberoende 
av var man bor, kunnat delta. Gruppen som haft Peer 
support via Skype har setts vid fem tillfällen under 
året. 
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Internationellt
Independent Living är en internationell rörelse� Därför är det internationella 
arbetet viktigt för STIL� Vi arbetar med att öka kunskapen om Independent 
Living och stärka de internationella nätverk vi är en del av� Alla medlemmar 
som vill är välkomna att engagera sig i STILs internationella arbete�
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Studiebesök 

STIL har haft besök av personer från olika länder 
som velat lära sig om personlig assistans och Inde-
pendent Living. Vi har tagit emot studiebesöken 
tillsammans med Independent Living Institute. Grup-

perna med besökare har kommit från Japan, Korea, 
Moldavien, Italien, Schweiz och Brasilien. Besökarna 
från Brasilien kom från landets departement för 
mänskliga rättigheter.

IC Lotos

STIL samarbetar med projektet IC Lotos i Bosnien. 
Projektet handlar om att stärka unga och familjer där 
det finns unga med normbrytande funktionalitet. IC 
Lotos jobbar i Tuzla som ligger i Bosnien-Hercego-
vina. De arbetar med Peer support för unga vuxna 
och deras föräldrar. Projektet finansieras av MyRight. 
Vi har berättat om samarbetet mellan STIL och IC 
Lotos på ett internationellt möte som hölls av orga-
nisationen International Disability and Development 
Consortium, IDDC. 

STIL har ofta kontakt med IC Lotos och vi är 
imponerade över det jobb de gör. Ungdomarna har 
blivit stärkta i att bestämma själva hur de vill ha det 
i sina liv. De gör aktiviteter på egen hand, utanför 
sina hem och utan sina föräldrar. Några av dem har 
börjat jobba och flera studerar. En tredjedel har flyt-

tat hemifrån. 13 ungdomar var med i projektet under 
2018. Det var fler än förväntat. 

I december träffade Maria Dahl och Samieh Har-
dani Karlsson, ordförande respektive medlem i STIL, 
projektets deltagare. Under sitt besök i Tuzla var de 
även med när IC Lotus firade internationella funkis-
dagen tillsammans med en rad andra funkisorganisa-
tioner. De gjorde också flera studiebesök, bland annat 
på en organisation som jobbade med psykisk ohälsa.

Maria Dahl berättar att hon blev imponerad över 
hur drivna personerna de träffade var:

– Det gjorde starkt intryck på mig när ungdomarna 
berättade vad som hänt när de fick kontakt med 
IC Lotos. Hur de kunde börja i skolan och komma 
hemifrån. Tidigare hade de levt i husarrest, säger hon. 
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Kontoret
STILs kontor jobbar med att ge service och kvalificerat chefsstöd till STILs 
medlemmar� Vårt mål är att både stötta arbetsledare till att få så bra assistans 
som möjligt och att göra administrationen kring assistansen så smidig 
som det bara går� Vi finns också till hands när det gäller medlemsmöten, 
medlemsträffar och praktiska arrangemang kring föreningens aktiviteter�
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Resursavdelningen

Resursavdelningen är den avdelning som arbetar 
närmast STILs medlemmar. På STILs resursavdelning 
jobbar flera arbetsledarpartner, en jurist, en kvalitets-
ansvarig och en specialist på personalfrågor.

En arbetsledarpartner stöttar STILs arbetsledare i 
frågor som handlar om att vara ledare i sin assistans. 
Det är till exempel frågor om ledarskap, schema 
och bemanning. Resursavdelningen träffar också 
nya intressenter och introducerar nya medlemmar 
i att ha assistans i STIL. Juristen kan bland annat 
hjälpa till att ansöka om personlig assistans och att 
överklaga beslut. Kvalitetsansvarig ser till att STIL 
följer de regler vi har om uppföljning, rapportering 
och personuppgifter. Personalspecialisten hjälper till 

med frågor om arbetsrätt och arbetsrehabilitering.
Resursavdelningen har under året använt STILs 

modell för arbetsmiljöarbete inom assistanserna 
och kommit långt i det arbetet. Det har varit ett bra 
samarbete mellan kontoret och arbetsledarna. Vi har 
tagit kontakt med arbetsledare vi inte haft kontakt 
med på länge. Vi har också arbetat vidare med hur vi 
dokumenterar det vi gör på kontoret samtidigt som 
vi behåller fokus på arbetsledarens integritet. 

Under 2018 har vi sett över hur kvalitetskontrak-
ten är skrivna för barn som har assistans i STIL. Det 
ska vara tydligt hur assistansen leder till ökat själv-
bestämmande för barn. 

Ekonomiavdelningen

Under 2018 har ekonomiavdelningen jobbat mycket 
med att hantera krav och nya regler från Försäk-
ringskassan och Skatteverket. Försäkringskassan gör 
många kontroller och samkör sina olika register. De 
stoppar utbetalningar utan att berätta varför. Eko-
nomiavdelningen lägger mycket tid på att försöka få 
besked från Försäkringskassan.

Vi har följt upp ekonomin i projekten med arbets-

ledarna för att ha en gemensam bild av vilken lön 
som nyanställda assistenter kan få. 2018 använde 
STIL för första gången individuell lönesättning för 
de arbetsledare som ville. 

Vi har arbetat med att ge medlemmarna en så bra 
service som möjligt. Ekonomiavdelningen har också 
tagit fram underlag till styrelsen om lönesättning. 

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen jobbar med att STILs 
kunskap om personlig assistans ska spridas till så 
många som möjligt. Avdelningen arbetar med politik 
och kommunikation parallellt. De politiska förslagen 
har tagit form samtidigt som vi bestämt hur vi ska 
föra ut dem. Det har gett kraft åt den externa kom-
munikationen.

Avdelningen arbetar löpande med att uppdatera 
hemsidan, göra nyhetsbrev till medlemmarna, pla-
nera och genomföra STIL-dagarna, medlemsdagarna 

och andra aktiviteter. Vi omvärldsbevakar, skriver 
texter, gör grafik och filmer. Vi har använt hemsidan 
för nyheter och uttalanden och gjort inlägg i STILs 
Facebookgrupp när vi velat ge snabba politiska 
kommentarer.

Under 2018 har kommunikationsavdelningen job-
bat mycket med att förklara grunderna i personlig 
assistans, framför allt i sociala medier. Med det har 
vi velat lyfta fram STILs långa historia och djupa 
kunskap om personlig assistans. 
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Hela kontoret

Det har börjat och slutat en hel del personer på STILs 
kontor under 2018. I den ideella sektorn, där STIL 
finns, har det tidigare inte varit lika vanligt med 
jobbyten. Men numera är rörligheten stor också på 
arbetsplatser som STIL. 

Den nya personalen har gått en introduktionsut-
bildning i Independent Living och ideologi. Utbild-
ningen hölls i två steg, en halvdag i Stockholm med 
Bengt Elmén och en heldag i Tranås med Charlotte 
Ottosson och Malin Waldemarsson.

Alla på kontoret har haft utbildning i normkritik 
och krishantering. Ledningsgruppen har gjort en kris-
plan. Den handlar om hur vi ska hantera kriser som 
olyckor, bränder och dödsfall, men också exempelvis 
ryktesspridning och förtroendekriser. 

Kontoret har löpande arbetat med hur STIL hante-
rar personuppgifter eftersom en ny lag om dataskydd  
(GDPR) trädde i kraft i maj. Kontoret har utbildats 
i GDPR både av externa jurister och av STILs data-
skyddsombud. Kontoret har fått utbildning om den 

nya förordningen GDPR. Vi har kartlagt hur vi han-
terar personuppgifter. Anna Högberg på STILs kon-
tor har utsetts till dataskyddsombud. Vi har tecknat 
avtal om datasäkerhet med alla IT-leverantörer som 
vi samarbetar med.

Styrelsen har tagit beslut om nya eller förändrade 
riktlinjer som handlar om mångfald, sociala medier, 
trakasserier och kränkande särbehandling, dataskydd 
och antikorruption.

Kontoret har gått igenom och uppdaterat de ruti-
ner som finns för arbetet på STILs kontor. Rutinerna 
beskriver hur vi möter krav från myndigheter på sätt 
som fungerar med STILs modell. Vi har tagit bort de 
rutiner som inte behövs längre.

Som ett led i STILs normkritiska arbete hade vi 
under hösten en workshop för kontorspersonalen. 
Workshopen leddes av Riksförbundet för homo-
sexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras 
rättigheter (RFSL). Den utgick i första hand från 
funktionalitet men också annat som bryter normen.
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