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landet

ÖREBRO Utan att kunna
ett ord svenska undertecknade den 53-årige
mannen ett leasingavtal
på en ny bil värderad till
450 000 kronor. Bara
några dagar senare lämnade han Sverige i bilen.
Han reste till Irak – och
betalade inte något på
bilen på flera år. Nu
döms mannen för bedrägeri.

Det var i maj 2016 som mannen, hemmahörande på en
ort i Dalarna, klev in på en
bilfirma i Örebro. Med hjälp
av en tolkande vän förklarade 53-åringen att han ville
privatleasa en bil – och det
skulle gå snabbt. Han fastnade för en bil värd
450 000, som skulle kosta
nära 7 000 kronor per månad att leasa. Säljaren har i
förhör uppgett att hen betraktade den som ”en mycket dyr lyxmodell”. Säljaren
gjorde erforderlig kreditupplysning, som gick
igenom, och alla handlingar
undertecknades.
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Bara konsulter med
Aspergers får jobben
ÖREBRO LÄN Konsulterna
hos företaget Unicus
har en sak gemensamt –
de har alla Aspergers
syndrom. Nu vill företaget etablera sig i Örebro.
IT-konsultbolaget Unicus,
som startade i Norge 2009,
har en lite annorlunda affärsidé. De anställer nämligen bara arbetslösa personer med Aspergers syndrom.
– Vår affärsidé drar nytta
av unika kompetenser samtidigt som vi löser två samhällsproblem, arbetslöshet
och kompetensbrist, säger
Anders Barnå, VD på Unicus
Sverige, och förklarar att
många med diagnosen har
unika egenskaper som lämpar sig väl inom IT-branschen. Bland annat styrkor

som analytiska, noggranna
och uthålliga.

Företaget har funnits i Sve-

rige i tre år och har i dag
drygt 25 IT-konsulter utspridda på tolv företag i
Stockholmsregionen. Nu
vill de ta nästa steg i utvecklingen och har inlett ett
samarbete med ett verkstadsföretag i Örebro.
– Örebro är vårt första försök att lämna 08-området.
Vi har vår första konsult på
praktik, berättar Anders
Barnå.

Alla konsulter påbörjar an-

ställningen med en praktik
under tre månader som går
via Arbetsförmedlingen.
Därefter fortsätter en sex
månader lång utvecklingsanställning med lönebidrag
från Arbetsförmedlingen,

innan de därefter blir tillsvidareanställda.
– När de får en tillsvidareanställning tackar vi alltid
nej till lönebidrag, så där är
vi nog unika, säger Anders
Barnå och fortsätter:
– Personer med Asperger
behöver ofta lite mer tid på
sig att komma in i saker. Genom den här anställningsformen får de chansen att
lära sig i sin egen takt.
Nästa steg i Örebro är att
rekrytera ytterligare en
konsult. Men företaget tror
det kan bli fler tjänster
framöver.
– Finns det kandidater så
är vår ambition att att etablera ett lokalkontor. Det
svåra tills nu är att hitta rätt
kandidater.

Jennifer Mayer

p Aspergers syndrom
n Aspergers syndrom är
en funktionsnedsättning
som liknar autism.
n I Sverige är ca 25 000
barn och ungdomar drabbade av autismspektrumtillstånd (AST), ett paraplybegrepp som sammanfattar autism, Aspergers
syndrom och autismliknande tillstånd.
n 1-2 procent av hela befolkningen i Sverige har
en diagnos inom AST.
n Diagnosen kan ge konsekvenser genom hela livet med både positiva och
ibland negativa effekter
och orsakar förutom lidandet för barn och familjer även stora kostnader
för samhället.

n Den som har Aspergers
syndrom har svårigheter
vid socialt samspel och
funktionsnedsättningen
innebär begränsade beteenden, aktiviteter och intressen.
n Den drabbade har också
en benägenhet att göra
saker på ett upprepat,
oflexibelt och ibland lite
udda sätt. En del individer
blir också mycket störda
även av små förändringar i
rutiner, dagsschemat eller
hur till exempel vissa saker utförs.
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En kort tid senare lämnade

”

mannen landet och färdades drygt 500 mil till Irak –
där han blev kvar i två och
ett halvt år. Några leasingpengar kom under denna
tid inte in till bilfirman. När
han väl kom tillbaka, kom
han utan bil.

[Barnen] reagerade
på ljuden, men
tyckte nog mest det
var spännande.

I tingsrättsförhandlingar

Annica Hjelmestig

har 53-åringen förklarat sin
resa med att han skulle sälja sin mors hus, och maximalt vara bortrest i tre veckor. När han var på väg att
lämna Irak blev han stoppad av en grupp IS-män
som stal bilen och tillfångatog honom. Vidare hävdar
mannen att han lurats in i
leasingavtalet, vilket möjliggjorts av att han är analfabet.

Tingsrätten köper inte

mannens förklaring utan
dömer honom för grovt bedrägeri till villkorlig dom
och dagsböter.

Pär Thorsén

Inbrott hos
flera företag
ÖREBRO På måndagsmorgonen larmades polisen
om ett inbrott i en företagslokal på Radiatorvägen i
Örebro.
Tjuvarna har krossat en
ruta och tagit sig in.
– Det finns flera företag i
de här lokalerna, och den
som larmade vittnade om
att möbler välts och att det
är tillrört på platsen. Man
har stulit gods, men det är
ännu oklart vad, säger Stefan Dangardt, pressinformatör på Örebropolisen.

Måndagens vindbyar slog till hårt mot Hagvidson förskola i området Nyponlunden. Strax efter fyra på måndagseftermiddagen hörde personalen på den privatägda förskolan ett högt ljud från taket. 
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Förskola drabbades av blåsten
ÖREBRO Måndagens kraftiga vindbyar slet loss
delar av förskolans tak.
Barnen fick hållas inne i
väntan på att taket skulle säkras.
Måndagens vindbyar slog
till hårt mot Hagvidson förskola i området Nyponlunden. Strax efter fyra på
måndagseftermiddagen
hörde personalen på den

privatägda förskolan ett
högt ljud från taket.
– Det lät som två järnrör
som slog ihop, berättar pedagogen Annica Hjelmestig
och fortsätter:
– Min kollega var ute på
gården med fyra barn och
hon såg hur taket lyfte sig
och sa att det flög lite grejer.
Men allt hamnade på taket,
fortsätter Annica Hjelmestig.

Hur reagerade barnen?
– De reagerade på ljuden,
men tyckte nog mest det var
spännande, säger Annica
Hjelmestig.

Det visade sig att delar av

plåttaket hade blåst sönder
och under tisdagsförmiddagen jobbade personalen
med att säkra taket.
– Det är ganska låg lutning
på taket, så när det blåser så

här får vinden tag i det, förklarar Niclas Ek som är delägare i Hagvidson och fortsätter:
– Det ser värre ut än det
är, men det är ingenting
som kan blåsa iväg.
Vad händer nu?
– Vi ska snart upp på taket
och räknar med att ha taket
säkrat vid lunch. Sen när
vinden mojnat får vi byta ut
det, säger Niclas Ek.

Närmare 60 barn går på
den drabbade förskolan.
Ingen ska ha kommit till
skada i samband med händelsen. Verksamheten håller öppet som vanligt, men
med vissa restriktioner.
– Barnen får inte vara ute
innan taket är säkrat, säger
Niclas Ek.
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