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ALE. Ale kommun har 
fått sin första finskta-
lande aktör inom hem-
tjänsten.

Anne Maaninka står 
bakom företaget Anneli-
inas Hemtjänst.

– Vi erbjuder hem-
tjänst för finsktalande, 
berättar hon för Aleku-
riren.
Anneliinas Hemtjänst starta-
de upp sin verksamhet i Bor-
ås i januari och bedriver även 
verksamhet i Partille. Förra 
året blev företaget godkänt 
av Ale kommun.

– Vi är nio undersköter-
skor fördelade på de olika 
kommunerna. Vi har ett 
kontor i Borås, i övrigt är vi 
mobila, förklarar Anne Ma-
aninka.

Hemtjänst beviljas av 
kommunens biståndshand-
läggare. Lagen om valfri-
hetssystem (LOV) innebär 
att omsorgstagaren själv be-

stämmer vilka som ska utföra 
uppdraget – kommunen eller 
en privat aktör.

– All vår personal är två-
språkig, finska och svenska. 
Vi vet att det finns väldigt 
många äldre finskfödda 
som flyttade till Sverige på 
50- 60- och 70-talet för att 

arbeta. De flesta har lärt sig 
svenska, men dem som drab-
bas av demens tappar ofta 
sitt andraspråk. Det är lätt 
att bli missförstådd och så 
ska det inte behöva vara. Det 
kan vi förhindra, förklarar 
Anne Maaninka.

– Precis som i Borås och 
Partille vet vi att det finns 
brukare i Ale som efterlyser 
våra tjänster. Nu är vi igång 
och därför är det bara att 
höra av sig till oss.

Anneliinas Hemtjänst er-
bjuder samma service som 
den kommunala hemtjäns-
ten.

– Därutöver tillhandahål-
ler vi hushållsnära tjänster 
som exempelvis fönstertvätt, 
skötsel av gräsmattor och så 
vidare. Då behöver brukaren 
inte gå genom kommunen 
biståndshandläggare utan tar 
kontakt direkt med oss, av-
slutar Anne Maaninka.

JONAS ANDERSSON

Erbjuder finskspråkig hemtjänst i Ale

Anne Maaninka driver Anne-
liinas Hemtjänst som erbjud-
er finskspråkig hemtjänst i Ale 
kommun.

ÄLVÄNGEN. Barn- och 
ungdomspsykiatrin 
(BUP) konstaterade ADD 
och autism.

Föräldrarna tog strid 
för att Stefan skulle få 
en anpassad studiegång 
på specialskolan Tobias-
gården i Kungälv.

Ale kommun sa nej 
lovade istället att 
nödvändiga åtgärder på 
Aroseniusskolan skulle 
hjälpa honom att nå 
kunskapsmålen – verk-
ligheten blev en annan.

Det är en frustrerad mam-
ma till 13-årige Stefan som 
lokaltidningen träffar i 
hemmet i Älvängen. Sedan 
familjen flyttade tillbaka 
till Älvängen för sju år se-
dan har Helena Andersson 
kämpat för att sin son ska få 
samma chans att klara skol-
gången som övriga elever. 
Redan under de första åren 
förstod hon att något inte 
stod rätt till. Stefan var ofta 
ledsen, hade huvudvärk och 
vara allmänt asocial. Helena 
kontaktade BUP som under 
ett år gjorde en omfattande 
utredning. I diagnosen kon-
staterades att Stefans funk-
tionshinder var autism och 
ADD.  

– Det var inget roligt be-
sked, men samtidigt var det 
skönt att få något att förhålla 
sig till. Nu gällde det att lära 
sig förstå handikappet och 
vad som krävs för att hantera 
det på bästa sätt. Jag utgick 
självklart från att skolan hade 
kompetens att bedöma vilka 
åtgärder som krävdes för 
att Stefan skulle klara av att 

nå kunskapsmålen, men jag 
är förvånad över bristerna. 
För personer med autism är 
struktur och kommunikation 
helt avgörande, men det har 
nästan ingen förstått. När 
Stefan skulle börja årskurs 
sju på Aroseniusskolan bäva-
de vi för vad som skulle hän-
da, eftersom den individuella 
friheten som många elever 
ser fram mot på högstadiet 
utgör ett stort problem för 
personer med Stefans funk-
tionshinder. Därför ansökte 
jag om en plats på Tobias-
gården i Kungälv, en special-
skola för barn med särskilda 
behov. De ansåg att han var 
kvalificerad, men Ale kom-
mun gjorde en annan be-
dömning. Idag när jag ser att 
Stefan bara nått godkänt i ett 
betyg ifrågasätter jag skarpt 
deras beslut, säger Helena 
besviket.

Stora utmaningar
Utmaningarna i den vanli-
ga skolan är stora för elever 
med autism. De behöver i 
regel dubbelt så lång tid för 
att klara ett moment och 
skriftliga prov fungerar näs-
tan inte alls. Ändå vittnar 
Helena om att Stefan bara 
vid ett enda tillfälle fått möj-
lighet till muntligt förhör.

För att skapa en trygg 
miljö med tydliga svar på 
vad som väntar i skolan är 
kontaktboken ett viktigt 
verktyg. Genom den ska lä-
raren kunna kommunicera 
med föräldrarna om vad som 
hänt och vad som står på tur 
i skolan.

– Efter vi fick diagnosen 
kändes det än mer angeläget 
att ta den rutinen på allvar, 
men det har egentligen ald-
rig fungerat. När jag således 
inte kan ge de rätta svaren 
hemma uppstår det dagligen 

konflikter och vår relation 
blir också ansträngd. Nya 
lärare och ständiga föränd-
ringar i skolan gör vardagen 
till ett helvete för Stefan och 
det är detta vi försöker lindra 
genom att vara steget före. 
För att klara det måste vi få 
information, säger Helena.

Saklig kritik
Kritiken är saklig och välfor-
mulerad, men att vända sig 
till media var en sista utväg.

– Jag hoppades att jag 
skulle slippa gå ut med det 
här, men nu vet jag inte 
längre vad jag ska ta mig till. 
Stefans situation i skolan blir 
bara värre och värre, men 
ingen varken reagerar eller 
agerar.

Ann-Britt Ek började 
som rektor på Aroseniussko-
lan i höstas och kan av se-
kretesskäl inte kommentera 
det aktuella fallet, men häv-
dar att elever med särskilda 
behov erbjuds kompetent 
hjälp.

– Våra specialpedagoger 
har god kunskap om autism. 
Det finns ingen generell lös-
ning för dessa elever, utan 
vi tar fram individuella åt-
gärdsprogram. Grundtanken 
är att alla ska vara integrera-
de i en vanlig klass och när 
det behövs ska elever med 
särskilda behov få assistans. 
Målet är att alla ska vara 
godkända i alla ämnen när 
de lämnar årskurs nio. Kon-
takten med föräldrarna är 
prioriterad och vissa mejlar 
vi med dagligen. De som be-
höver får självklart muntliga 
förhör. I samband med höst-
lovet gör vi en bedömning 
av varje elevs situation, hur 
ser måluppfyllelsen ut, be-
tygsvarningar och frånvaro. 
Föräldrarna kan då meddelas 
i god tid, säger hon.

Helena Andersson har en 
helt annan bild.

– Vi fick ett kort mejl ef-
ter höstlovet som sa att han 
hade betygsvarningar i fyra 
ämnen, när terminen var slut 
var han bara godkänd i ett. 
En gång blev han erbjud-
en muntligt förhör. Trots 
att skolan var medveten om 
Stefans behov av en anpas-
sad studiegång redan från 
början fastställdes åtgärds-
programmet först efter halva 

terminen. För oss som ska 
förbereda Stefan inför varje 
skoldag är behovet av infor-
mation från skolan a och o. 
Med tanke på det måste jag 
säga att det brister även på 
den punkten. Det är inte alls 
som de försöker påskina.

Inte för evigt
Beslutet att inte låta Stefan 
gå på specialskolan Tobi-
asgården kan Ann-Britt Ek 
heller inte uttala sig om, då 

detta är något som tas på 
förvaltningsnivå vilket också 
skedde före hennes tid.

– Men självklart kan man 
söka på nytt. Jag har aldrig 
varit med om att ett beslut 
om en enskild elev är för 
evigt. Vi måste ständigt om-
pröva vilken insats som är 
bäst, svarar hon.

Fotnot: Helena Andersson och Stefan 
heter egentligen något annat.

Nekas specialskola

Sonen Stefan fick tidigt diagnosen autism och ADD. Vardagen i skolan är tuff och mamma Helena 
kämpar för att Stefan ska få gå på Tobiasgården i Kungälv, en resursskola för elever med särskilda 
behov. Ale kommun säger än så länge nej till det. Idag är Stefan bara godkänd i ett ämne, trots löfte 
om nödvändigt stöd för att klara kunskapsmålen.
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Nol 0303-74 16 50

Vi garanterar viktminskning!

Vill du gå 
ner i vikt?

Ring och boka tid för 
gratis infoträff!

Älvängen 0303-74 66 60

– För Stefan med autism är skolan ett helvete


