Till
Vuxennämnden i Eskilstuna kommun
Barn och Utbildningsnämnden i Eskilstuna kommun
Stora problem vid övergången från Barn och Ungdomsförvaltningen till
Vuxenförvaltningen för personer med autism
Bakgrund
Med dagens förhållande är det individens ålder som avgör övergången från Barn och
Utbildningsförvaltningen till Vuxenförvaltningen. Denna övergång sker när skolgången
avslutas. Då upphör även andra verksamheter som avlösarservice, fritidsverksamhet inkl
sommarfritid med bl a lägerverksamhet, fritidverksamhet på loven och klämdagar. Över en
natt förändras deras invanda vardag till något främmande.
Behoven hos ungdomar med autism
Grunden i deras liv är behov av kontinuitet och struktur, bl a tränas barnen i att fungera i
grupp under hela sin skolgång samt fritidsverksamhet. En del kan känna samhörighet med en
grupp som de varit tillsammans med under lång tid. Ungdomar med autism har varierande
behov av social kontakt och att vara i grupp. De flesta har inte förmågan att ta egna initiativ,
knyta sociala kontakter eller hitta fritidsaktiviteter. De måste ha hjälp med detta.
Föräldrars och vårdnadshavares situation
Ungdomar har i dag vanligtvis förvärvsarbetande föräldrar vilket innebär begränsad hjälp från
deras sida. Föräldrarna kommer in i en stressituation då kontinuiteten och rutinerna (och
därmed tryggheten) kring barnen försvinner. Detta påverkar föräldrars hälsa och
förvärvsarbete negativt.
Föräldrar har också eget behov av semester. Endast vetskapen att barnen har det bra gör det
möjligt för dessa föräldrar att koppla av. För att överhuvudtaget orka med den situation som
en förälder till ett ”barn” med autism befinner sig i är det en nödvändighet, vilket även
forskning visat. (Bengt Sivberg Växjö universitet 1999)
Förslag
Goda resurser finns inom de olika förvaltningarna. En utveckling mot större öppenhet och
ökat samarbete mellan förvaltningarna med verksamhet som är anpassad för ungdomar med
autism, vilket innebär att individens funktionshinder blir styrande och inte ålder.
Sammanfattning
Föreningen Autism förutsätter att kommunen är villiga att se över de olika verksamheterna,
samt övergångar som förorsakar avbrott i kontinuiteten.
Föreningen är beredd att medverka i förändringsarbetet och kan även ta fram erfarenheter från
andra kommuner. Vi ser fram emot ert svar.
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För kännedom:
Ingrid Carlsson Chef för Vuxenförvaltningen
Rolf Brunell Chef för Barn och Utbildningsförv
Håkan Gustafsson avd. chef funktionshindrade
Margita Jansson enhetschef avd Stöd och service
Birgitta Jansson Chef för daglig verksamhet
Lotta Linnerhed Enhetschef för gruppboende, kortids
Anke Jansson BoU-förvaltningen, Stöd och service.

