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Idag är Jenny Lexheds son tolv år och går i en vanlig skolklass. FOTO: ANNA-LENA AHLSTRÖM

Att vara mamma till
ett autistiskt barn
– Det tar tid som förälder att acceptera och
känna sig bekväm
med att ha ett annorlunda barn, säger
Jenny Lexhed.
Ikväll håller hon en föreläsning på Jenny Nyströmsskolan om sin bok
”Det räcker inte med kärlek
- en mammas kamp för sin
son”.
Jenny Lexhed har under
två år haft 80 föreläsningar
runt om i landet. Hennes
mål är att ge hopp och kunskap med sin berättelse om
att vara mamma åt en autistisk pojke.
Hennes misstankar om att
allt inte stod rätt till med
hennes son kom redan när
han bara var några månader
gammal. Jenny Lexhed och
hennes man bestämde sig
för att söka hjälp när sonens
språk inte kom igång.

Vid tre års ålder fick han
diagnosen autism och det
var då hennes kamp började.
– Det finns en del barn
som aldrig får ett språk,
men ju tidigare barnet får
hjälp desto lättare blir det.

Lära sig att lära
Jenny Lexhed började träna sin son med beteendeterapi. Det är en väldigt intensiv träning på 20-40 timmar
i veckan som innebär att
man hela tiden sätter upp
små mål att klara under dagen.
– Vanliga barn lär sig nya
saker hela tiden, men autistiska barn behöver lära sig
att lära.
Till slut blev det för mycket för Jenny och hon hamnade i en utmattningspsykos.
Hon visade inga tydliga
tecken på att hon mådde dåligt. Men när hon började

tro att hennes pappa, som
omkommit i en bilolycka tio
år tidigare, levde så reagerade hennes anhöriga. Hon
blev då tvångsinlagd på psykiatrin.
– Jag trodde att jag bara
skulle få lite tabletter och
sen åka hem, men de höll
mig kvar där i fem veckor.
Det var obehagligt.
Efter de fem veckorna på
psykiatrin har Jenny varit
frisk. Hennes svärmor har
stöttat familjen och hjälpt
till med sonens träning.
– Det har varit fantastiskt
att ha henne i vår närhet.
Vår son går fortfarande iväg
till sin farmor på lördagar
och söndagar och får hjälp
med läxorna.

Självständig kille
Nu är Jennys son tolv år
och går i en vanlig skolklass.
Han har en resurslärare
som hjälper honom i skolan

och han kan både prata,
skriva, läsa och räkna.
– Han är en självständig
kille som packar väskan och
cyklar iväg själv till skolan.
Jenny Lexhed ger föräldrar som misstänker autism
rådet att ta oron på allvar
och att inte vänta med att
söka hjälp.
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FAKTA/Autism
Autism är ett funktionshinder som beror på biologiska störningar av olika hjärnfunktioner. Det
uppträder senast i treårsåldern. Barn med autism har svårt för ömsesidig kontakt med
andra människor. De ägnar sig åt aktiviteter på
ett upprepat och enformigt sätt.

Kalmarförfattare upptaxeras
Författaren och läkaren Karin Wahlberg,
som gjort sig känd
med sin deckarserie i
Oskarshamnsmiljö,
har blivit upptaxerad
och får betala skattetillägg efter att en
revision genomförts i
hennes bolag.
Karin Wahlberg, född i
Kalmar och numera bosatt i
Lund, har överklagat Skatteverkets beslut men både
länsrätten och kammarrätten har avslagit hennes
överklaganden.
Därmed
står
Skatteverkets beslut fast. Författarens inkomst av tjänst höjs
för taxeringsåren 2007 och
2008 med 50 250 kronor respektive 80 671 kronor.
Hon ska också betala straf-

En annan resa som bolaget
dragit av som kostnad gick
till Portugal.
Enligt Skatteverkets revision hade bolaget också betalat andra privata aktiviteter, som restaurangbesök
och resa med operabesök.

favgift, så kallat skattetillägg. Orsakerna till upptaxeringen är flera.

Inredd bostad
Karin Wahlbergs bolag
har investerat i en bostadsrätt i centrala Stockholm,
som är inredd som en
bostad.
Samtliga instanser är
överens om att detta ska betraktas som en förmån som
ska beskattas. Skatteverket
har beräknat marknadsvärdet till 6 000 kronor per månad.
Bolaget har också bekostat
ett antal resor. En resa gjorde författaren och hennes
man till Sydafrika för 40 500
kronor. Det var en konferensresa med kurs om virusinfektioner, men nöjesoch rekreationsinslagen anses så stora i förhållande till

Karin Wahlberg.
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nyttan för bolaget att resan
ska betraktas som en skattepliktig förmån, slår domarna fast.

Resa till Turkiet
Bolaget har också bekostat
en resa till Turkiet för Karin
Wahlberg för 18 250 kronor.

Resor för research
Karin Wahlberg har fört
fram att hennes författarverksamhet är beroende av
att hon befinner sig i Stockholm, och hon övernattar då
i lägenheten. När det gäller
resorna har hon hävdat att
dessa haft betydelse för att
undersöka förhållanden på
plats.
Hon menar att resorna är
en förutsättning för att kunna presentera trovärdiga
historier.
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