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Attentions remissvar över promemorian ”Brett deltagande i 
högskoleutbildning”  

 

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF) och deras familjer. Vi företräder personer med egna 

funktionsnedsättningar, anhöriga och personal som möter våra grupper inom t.ex. skola, vård, 

socialtjänst, arbetsförmedling och försäkringskassa. Bland våra medlemmar finns personer 

med ADHD, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, språkstörning samt personer med 

nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. I dag har Attention drygt 16 000 medlemmar i 60 

lokalföreningar i landet. 

 

Attention är positiv till föreslagen ändring och tillstyrker förslaget. 

För att förbättra förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning att studera inom 

högskolan samt öka möjligheterna att bredda rekryteringen till högskolan, ser vi även behov 

av att bestämmelser inom socialförsäkringen se över. De som reglerar aktivitets- och 

sjukersättningen är idag alltför stelbenta, och verkar många gånger hämmande för människors 

möjligheter att utvecklas och komma ur ett bidragsberoende, istället för tvärtom. 

I Attentions remissyttrande över promemorian ”Mer tydlighet och aktivitet i  aktivitets- och 

sjukersättningen (finns att läsa här1), pekar vi på att en prövotid om sex månader med 

bibehållen aktivitetsersättning för studier för personer med NPF som under lång tid varit utan 

både studier och arbete, kan vara en en alltför kort tid. Det kan exempelvis ta tid innan man 

lyckas få till rätt stöd från högskolan för att man ska klara av studierna. Att tvingas fatta ett så 

viktigt beslut efter en så relativt kort tid, kan också skapa en negativ stress för personer som 

redan är känsliga för stress. Istället riskerar det att leda till förlorade resurser när studier 

påbörjas och avslutas, kanske på ett negativt sätt med liten eller ingen förhoppning om att 

studierna ska kunna återupptas. Vi anser därför att prövotiden borde vara längre, eller 

åtminstone att en individuell prövning om en individ bör få fortsätta med 

aktivitetsersättningen ett tag till ska kunna vara möjlig. 

 

                                                 
1 http://attention.se/2016/06/remiss-ds-20165-mer-tydlighet-och-aktivitet-sjuk-och-aktivitetsersattningen/ 
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Vi anser också att Försäkringskassan, där en individ beviljas en prövotid för studier, kan 

behöva kopplas ihop med det stöd som redan idag kan ges personer med funktionsnedsättning 

inom ramen för högskolan/universitetet så att anpassningar redan från början är ordentligt 

förberedda och inte stjäl kraft och energi i onödan. För att studerande med NPF ska kunna 

skapa sig goda erfarenheter av högskolestudier kan olika typer av stöd behövas, exempelvis 

förlängd skrivtid, att få del av uppläst text, anpassad plats, anteckningshjälp samt hjälpmedel 

av olika slag. Det ligger både i den enskilda individens och i samhällets intresse att denna 

prövotid ska vara så bra som möjligt. 

 

Attention anser vidare att studier vid högskola/universitet måste kunna räknas som sådana 

aktiverande och rehabiliterande insatser som en person med aktivitetsersättning kan ha under 

den tid som hen uppbär aktivitetsersättning. Det skulle bidra till att fler får meningsfulla 

aktiviteter som för dem närmare arbetsmarknaden. 

 

Möjligheterna att studera på deltid behöver också förbättras. Eftersom många i den grupp som 

erhåller aktivitetsersättning, däribland personer med NPF, har en sådan problematik som gör 

det svårt eller helt omöjliggör studier på heltid behöver vi se förslag som möjliggör 

halvtidsstudier utan att rätten till aktivitetsersättning försvinner helt. Det är en stor brist idag 

att personer som skulle kunna ha förmåga att studera på deltid, inte ges möjlighet att också få 

behålla aktivitetsersättningen på deltid. Detta är en av inlåsningseffekterna som 

Riksrevisionen lyft i sin rapport ”Aktivitetsersättning – en ersättning utan aktivitet (RIR 

2015:7) och efterfrågat ändring av.  

 

Samma möjligheter anser vi bör finnas för den som uppbär sjukersättning. 

 

Vi är mycket positiva till utbildningsdepartementets förslag, men här hade 

socialdepartementet också behövt finnas med för att fullt ut bredda möjligheterna och 

förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning att studera på högskolan. 

Läs gärna mer om ovanstående i Attentions remissyttrande över promemorian ”Mer tydlighet 

och aktivitet i aktivitets- och sjukersättningen”. 
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