
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God jul  

Och  

Gott nytt år 
 

Medlemsblad 2020-3 
Hjärnkraft Sydost 

 I januari kommer föreningen att arrangera digitala fikaträffar för medlemmarna. 

Det Du behöver är en internetuppkoppling - en dator, telefon eller en läsplatta för att 

kunna vara med. Ring eller maila föreningens kanslist för mer information. 

 

Adress: Nygatan 30 
 392 34 Kalmar 
Telefon: 0480-292 84 
Epost: kalmar@hjarnkraft.se 



 Måndagen den 26 oktober inföll Hjärnskadedagen.  

Det senaste om LSS 

LSS-utredningen som nu är ute på remiss föreslår att FK (försäkringskassan) tar över huvudmannaskap för personlig 

assistans. Det skulle innebära att den enskilde inte längre ska vända sig till kommunen om personlig assistans, utan alltid till 

FK.  

LSS-utredningens förslag bygger bl a på följande förslag; 

1. Barn skulle inte längre få assistans utan en ny, kommunalt finansierad och utförd insats, ”personligt stöd till barn” 

2. Personer över 16 år som har en psykisk funktionsnedsättning skulle få en ny, kommunalt finansierad insats, ”Förebyggande 

pedagogiskt stöd” 

3. Personlig assistans skulle bara beviljas personer över 16 år med fysiska funktionsnedsättningar med en schablon på 15 

timmar i veckan för övriga behov  

4. För personer som tillhör LSS men som inte får assistans föreslås en ny kommunal insats, ”personlig service och 

boendestöd”. 

Regeringen bestämde dock att ta bort dessa kritiserade förslag.  

LSS-utredningen vill även ta bort begreppet grundläggande behov och vill införa ett nytt begrepp i stället; praktiska, privata 
och integritetskänsliga behov. Det ska inte finnas något minimum på hur många timmar av dessa privata och 
integritetskänsliga behov som krävs för att en person ska beviljas assistans.  
 
Om FK tar över ansvaret för assistansen så kommer omprövningar att påbörjas igen. I LSS-utredningen står det att under 
tiden den 1 januari 2022 och 31 december 2024 ska de som har ett beslut om personlig assistans eller assistansersättning ha 
möjlighet att antingen ansöka om sådan ersättning på nytt eller vända sig till kommunen och ansöka om någon av de nya 

insatserna i LSS. Alla beslut om assistans fattade före den 1 januari 2022 föreslås upphöra att gälla den 1 januari 
2025.  
 

Hjärndagen I Kalmar 

 

Måndagen den 26 oktober inföll Hjärnskadedagen.  

Varje år uppmärksammar hjärnskadeförbundet Hjärnkraft dagen med olika aktiviteter. I år valde 

organisationen att förlänga uppmärksammandet genom att införa Hjärntrampet som pågick  under 

hela vecka 44. 

 Initiativtagare är Christian Franzén från Kristianstad som drabbades av en hjärnskada efter en 

cykelolycka. 

Hjärntrampet genomfördes i hela Sverige och gick ut på att cykla så mycket du ville och orkade. För 

varje minut man trampade, då bidrog man med en krona till Hjärnskadefonden  

 

Det är dock ingen självklarhet att sätta sig på sadeln. När Per-Erik Nilsson i Lessebo, ordförande i 

förbundet drabbades av en hjärntumör vid en ålder av 32 – förlorade han synen på ena ögat samt fick 

nedsatt balanssinne. Sedan dess har han inte kunnat cykla. – Jag försökte flera gånger men jag trillade, 

till slut gav jag upp. Jag saknar verkligen att kunna cykla, säger Per-Erik Nilsson. 
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30 årsjubileum i Kalmar län 2020 
 

Lördagen den 3 oktober samlades 30 personer med säkert avstånd på Krögers festvåning i Kalmar. Vi 

avnjöt trerätters middag och höll avstånd mellan bord och alla gäster som var med. Per-Erik Nilsson 

presenterade sig och visade bilder och statistik om Kalmar läns utveckling. Kerstin Svensson berättade 

om hur det gick till på den första träffen som resulterade till att föreningen bildades. Karin Karlsson fick 

även hon möjlighet att berätta om de första åren då hon arbetade som sjukhuslärare i Kalmar. Ordet var 

fritt och några medlemmar berättade om sina upplevelser. 

 

Styrelsen i Kalmar län hade utsett tre hedersmedlemmar som tilldelades diplom för sitt arbete i 

föreningen under dessa år, Kerstin Svensson och Birgitta Rolfsdotter för deras arbete med Hjärnet som 

tidigare hette Nätet. Samt Nils-Gunnar Svensson som varit ledamot i styrelsen mellan 1990-2018 och 

även ordförande, var given till att tilldelas diplom.  

En allsång framfördes av Karin Karlsson, Maria Pålhammar och Monica Roske. Texten skrevs för vårt 

jubileum. Alla som önskade fick hålla korta anföranden. Deltagarna på festen fick ett jubileumshäfte som 

kansliet sammanställt med historik från 30 år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hedersmedlemmar på jubileumsfesten  

Från vänster Birgitta Rolfsdotter 

Kerstin Svensson 

Nils-Gunnar Svensson 

 

Årets inställda ”Vinterkurs”  

planeras att genomföras som en Vårkurs i stället på Ädelfors folkhögskola före sommaren nästa år. 

Eftersom pandemiläget är fortsatt osäkert kan inget planeras i nuläget. Vi hoppas på att ett vaccin är på 

väg nästa år så vi kan mötas på riktigt! 

 



 

 Barn och Familjeläger till sommaren. 

Detta året fick verksamheten pausa. Nästa sommar räknar vi med att kunna arrangera ett läger 

på Valjevikens folkhögskola i Blekinge. 

Familjer (som kan vara sammansatta på många olika vis) där ett av barnen (2-18 år) har en 

förvärvad hjärnskada. Lägret pågår i fem dagar 19 – 23 juli 2021. 

Lägret har genomförts i 8 år, deltagare från Småland/Blekinge har det hitintills varit mycket dåligt 

med. Hoppas det blir ändring på det nästa sommar. 

Priset för deltagarna har kunnat hållas mycket lågt pga av att förbundet får fondbidrag till 

verksamheten. Anmälan till undertecknad EFTER nyår, då kommer pris och övriga villkor att 

presenteras. 

Per-Erik Nilsson. 0478-109 30 

Per-erik.nilsson@hjarnkraft.se  

Ordförande har ordet 
 

Dags att summera 2020, ett märkligt år för hela världen och naturligtvis också för 

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft i Kalmar län. Från mars till årets slut har vi kunnat anordna 

sammanlagt tre aktiviteter.  Årsmöte i september, jubileumsfesten 3 oktober som turligt nog 

hamnade mellan ”första och andra vågen” (en inomhustillställning som varit omöjlig att arrangera 

i dagsläget, se särskild artikel i detta medlemsblad) och ”Hjärntrampet” utomhus 26 oktober som 

turligt nog blev uppmärksammat i lokalpressen. Ett arrangemang som förhoppningsvis kommer 

att genomföras på Hjärnskadedagen även kommande år. 

Naturligtvis har styrelsen haft möten under året, samtliga digitala på Nätet. 

 

Föreningen har som sagt funnits i trettio år, vad har den gjort för skillnad för personer med 

förvärvade hjärnskador och dess anhöriga? Föreningens kanslist Monica Roske har sammanställt 

ett jubileumshäfte som beskriver mycket av det föreningen gjort under alla dessa åren. Alla 

deltagare på festen fick ett exemplar. Du/Ni vill kanske också ha ett? Ring eller maila till Monica. 

En imponerande sammanställning över vad engagerade ideellt arbetande medlemmar kan 

åstadkomma för varandra. 

Framtiden, det kommer en framtid efter pandemin var så säker. När kan ingen säga, men under 

nästa år kommer säkert de flesta av oss att bli vaccinerade och få ett fullgott skydd mot viruset. Vi 

i styrelsen hoppas naturligtvis på ett normalare år 2021 fullt med samvaro och aktiviteter för 

föreningens medlemmar. 

Se framåt mot de bättre tiderna som kommer!   

Först önskas alla en så God Jul som möjligt, säkerligen en annorlunda jul men bra ändå! 

 

Per-Erik Nilsson 
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