
Välkommen till en spännande genomlysning 
av personlig assistans som framgångsfaktor 
och förutsättning för att förverkliga FN-
konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning och FNs barnkonvention. 

Under två dagar lyfter vi hur den personliga 
assistansen kan utvecklas och framtidssäkras 
och hur vi kan arbeta mot den IQ-diskriminering 
som assistansanvändare med intellektuella 
funktionsnedsättningar utsätts för.

Konferensen anordnas 2–3/12. Välj mellan att delta 
på plats i JAGs lokaler på Klara Södra kyrkogata 1 i 
Stockholm, ca 200 meter från Stockholms Central, 
eller följ sändningen på youtube. Konferensspråk 
är svenska. Om behov finns kan tolkning svenska-
finska erbjudas.

PRAKTISK INFORMATION
Konferensavgift: 1 900 SEK per person.  
I avgiften ingår måltider och fika enligt programmet.

Följ youtube-sändningen: 400 SEK. Den kan även 
ses i efterhand och kommer textas på svenska och 
finska. 

Målgrupp för konferensen är politiker, 
beslutsfattare, forskare, personer 
med flerfunktionsnedsättning, aktiva i 
brukarorganisationerna i Danmark, Finland, 
Island, Norge och Sverige och alla andra som 
vill veta mer om och bidra till framgångssagan 
personlig assistans till personer med 
flerfunktionsnedsättning i de nordiska länderna – 
nu och i framtiden.

Konferensen arrangeras av Riksföreningen JAG 
i samarbete med Föreningen JAG i Finland och 
Foreningen JAG i Norge med stöd av Nordens 
välfärdscentrum

Riksföreningen JAG är Sveriges intresseorganisation för assistansanvändare 
med intellektuella funktionsnedsättningar.

Tel: 08-789 30 00   Hemsida: jag.se   E-post: info@jag.se 
Instagram: JAGforeningen   facebook.com/JAGforeningen

Konferens om personlig assistans i Norden

Framgångssagan och utmaningarna 

Begränsast antal platser. 
Boka senast 21/11.
Skanna QR-koden med din 
mobil för att se program och 
medverkande och boka.

Årets 
assistans- 
konferens. 
Anmäl dig 

senast 21/11!
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http://facebook.com/JAGforeningen
https://sv-se.invajo.com/event/riksf%C3%B6reningenjag/personligassistansinorden%E2%80%93framg%C3%A5ngssaganochutmaningarna


Fredag 2/12  
11.00 Inledning, Magnus Andén
11.10 Personlig assistans – en självklar mänsklig rättighet, Annika Jyrwall-Åkerberg
11.40 Kan Finland fortsätta IQ-diskriminera personer med assistansbehov för att de har en intellektuell 

funktionsnedsättning? Paneldiskussion med Annika Jyrwall-Åkerberg, Cecilia Blanck, Erik 
Munsterhjelm och Veronica Rehn-Kivi

12.10 Så kan vi få politikerna att sluta ställa grupper mot varandra, Bengt Eliasson, Linda Forzelius och Lisbeth 
Hemgård

12.45 Lunch  
13.45 Personlig assistans - en framgångssaga: Tor Arne Høidal
14.00 Kommunikation, relationer och delaktighet i särskola och träningsskola, Daniel Östlund
14.30 Ingen rätt till personlig assistans i skolan – vad står i facit? Paneldiskussion med Cecilia Wiestål, Daniel 

Östlund, Gunn Strand Hutchinson och Tim Sundberg
15.00 Kaffe och nätverkande  
15.15 Det betyder personlig assistans för mig, Patrik Haase och Stefan Nilsson
15.30 Alternativkostnaderna till personlig assistans, Hans Knutsson
16.00 Vem betalar priset för assistansen? Vad blir konsekvensen av den låga ersättningen för personlig 

assistans i Sverige och Finland? Paneldiskussion med Ina Ahlroos , Hans Knutsson, Henrik Petrén och 
Johan Klinthammar

16.45 Avslutning

Lördag 3/12 
9.30 Barns rättigheter, Lilja och Johannes Romppanen 
10.00 Även barn med flerfunktionnedsättning måste få växa upp i en familj – inte på institution. 

Paneldiskussion med Anna Strimbold, Isabelle och Hanna Nordeman och Gunn Strand Hutchinson
10.30 Förmiddagsfika
10.45 Att arbeta intressepolitiskt i sin förening, Linnea Nyström
11.45 Personlig assistans - en framgångssaga: Lilja Romppanen
12.00 Lunch  
13.00 Det betyder personlig assistans för mig, Clara Nilsson
13.15 Hur ska de utmaningar vi ser framöver hanteras? Samtal om den personliga assistansens framtid med 

bland andra Cathrine Schumann, Ina Ahlroos, Linda Forzelius och Elias Vartio.
14.15 Personlig assistans - en framgångssaga: Rebecca Raje 
14.30 Riksföreningen JAG: 30 år på barrikaden
15.00 Underhållning och mingel

Med reservation för ändringar.

Program



Anna Strimbold är jurist och samordnar det juridiska 
stödet i JAG sedan föreningen startade 1992. 

Annika Jyrwall-Åkerberg är jurist i mänskliga rättigheter 
samt svensk och europeisk diskrimineringslagstiftning 
och styrelseledamot i Institutet för mänskliga rättigheter 
med över 20 års erfarenhet av juridisk utredning 
och analys av såväl enskilda fall som av Sveriges 
genomförande av mänskliga rättigheter. 

Bengt Eliasson var riksdagsledamot för liberalerna 
2014-2022. Under sina år i riksdagen gjorde sig Bengt 
känd som en stark röst för funktionsrättsfrågor och 
personliga assistans. 

Cecilia Blanck är verksamhetsansvarig i 
Brukarkooperativet JAG vars dotterbolag anordnar 
personlig assistans i Sverige, Norge och Finland. Cecilia 
har tidigare bland annat arbetat på Socialdepartementet 
och Riksförbundet FUB. Cecilia är god man till sin bror 
Magnus Andén, ordförande i Riksföreningen JAG.

Cecilia Wiestål är jurist och rådgivare i JAG Personlig 
assistans. Hon är också ledamot i Skolverkets 
samrådsgrupp i funktionshinderfrågor.

Clara Nilsson bor i Stockholm. Hon har personlig 
assistans och arbetar på JAGs dagliga verksamhet.

Daniel Östlund är biträdande professor i pedagogik 
med inriktning specialpedagogik vid Högskolan i 
Kristianstad. I sin doktorsavhandling undersökte han 
pedagogisk praktik och deltagandets kontextuella villkor 
i fem träningsskoleklasser.

Elias Vartio är juridiskt ombud på SAMS - 
Samarbetsförbundet kring funktionshinder i Finland.

Erik Munsterhjelm är jurist och arbetar för Föreningen 
JAG och JAG Assistans i Finland. Han är mycket 
besviken över att resurskravet kvarstår i förslaget till ny 
funktionhinderslag i Finland.

Gunn Strand Hutchinson, är vice ordförande i Norsk 
Forbund for Utviklingshemmede (NFU). Sedan 19 år 
tillbaka är hon medarbetsledare i sin sons personliga 
assistans. Gunn har varit  kommunpolitiker och arbetat 
med undervisning och forskning i socialt arbete vid Nord 
universitet. 

Hans Knutsson är universitetslektor vid 
Lunds universitet. Han forskar på styrning och 
ledning av offentliga organisationer, i synnerhet 
välfärdsverksamheter. Hans är aktuell med en rapport 
om den personliga assistansens alternativkostnader.

Henrik Petrén är ansvarig för branschorganisationen 
Fremia Personlig Assistans och driver på för en 
höjd assistansersättning. Han har tidigare varit 
generalsekreterare i RBU, och innan dess förbundsjurist 
på samma organisation. 

Isabelle Nordeman, 11 år, har haft personlig assistans 
sedan hon var tre år gammal. Hon bor i Stockholm med 
sin familj och medverkar med hjälp av sin mamma Hanna 
Nordeman. Isabelle ser möjligheter istället för hinder 
och är engagerad i alla barns rätt till likvärdig utbildning.

Johan Klinthammar är förbundsordförande i RBU. 
Johan har uttalat att Försäkringskassans omprövningar 
vid ”väsentligt ändrade förhållanden” är ett sätt att via 
omvägar dra in assistansen. 

Lilja Romppanen är 8 år och bor i Esbo i Finland. Hon 
medverkar på konferensen tillsammans med sin pappa 
Johannes Romppanen som är aktiv i styrelsen i JAGs 
finska assistansverksamhet.

Linnea Nyström är funktionsrättsaktivist och 
verksamhetsjurist och länsföreningssamordnare i 
Riksföreningen JAG.

Linda Forzelius är ordförande i Brukarkooperativet JAG 
och verksamhetsansvarig i JAG Personlig assistans, 
Sveriges enskilt största non-profitaktör inom personlig 
assistans. Hon är god man till sin bror Richard Kostenius, 
vice ordförande i Riksföreningen JAG. Linda vill att alla 
barn ska få växa upp i en familj.

Lisbeth Hemgård är verksamhetsledare för FDUV som 
är intresseorganisationen för svenskspråkiga personer 
med intellektuell funktionsnedsättning i Finland. FDUV 
står för frihet, delaktighet, utveckling och valmöjligheter 
för alla.

Magnus Andén är en av pionjärerna som startade 
Föreningen JAG 1992 och har varit ordförande sedan 
dess med stöd av sina gode män Gerd Andén och 
Cecilia Blanck. 2021 fick Magnus på föreningens vägnar 
ta emot Stockholms FN-förenings MR-pris som delas ut 
varje år till en organisation som gjort särskilda insatser 
för mänskliga rättigheter i Sverige. 

Medverkande
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https://www.svt.se/opinion/forbjud-barnboenden-inga-barn-skall-vaxa-upp-pa-barnhem?msclkid=63b7fb76bca411eca4bf9da4e52195e1 
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https://jag.se/opinion/riksforeningen-jag-far-mr-pris/


Patrik Haase bor i Stockholm och har haft personlig assistans 
i JAG i 20 år. Han arbetar på JAGs dagliga verksamhet, 
framförallt med youtube-kanalen Uppdrag JAG.

Rebecca Raje bor i Sundsvall och har haft personlig assistans 
sedan hon var fyra år gammal. 

Tim Sundberg är 19 år och har haft personlig assistans sedan 
2005. Han blev i år vald till 2:e vice ordförande i Riksföreningen 
JAG och har redan hunnit träffa många politiker och 
beslutsfattare. Tim gillar hårdrock, att spela gitarr och åka 
skidor. Dessutom gillar han inte orättvisor.

Tor Arne Høidal bor i Kongsberg i Norge. Han har haft personlig 
assistans sedan 2005 och har varit ordförande i Foreningen 
JAG i tio år. Tor Arne får stöd av sin legale företrädare Roar 
Høidal.

Veronica Rehn-Kivi (SFP) är finsk riksdagsledamot. Hon är 
också stadsstyrelseordförande i Grankulla och medlem av 
områdesstyrelsen i Västra Nylands välfärdsområde och har 
suttit i riksdagens social- och hälsovårdsutskott sedan hon 
påbörjade sitt uppdrag hösten 2016.

https://www.youtube.com/c/UppdragJAG

