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Den ljusnande
framtid är VÅR
eller en förlorad
generation…

Den här årsrapporten
sätter fingret på de problem och hinder
som finns på våra ungdomars väg in i vuxenlivet. Den ska vara en ögonöppnare och
tankeställare.
RBU har gett ut årsrapporter med olika
teman sedan 2006. Jag känner en stor stolthet
över dessa, samtidigt som det smärtar mig att
vi inte kommit längre trots bra lagar och trots
att Sverige har ratificerat konventionen om
rättigheter för personer med funktionsnedsättningar (2008).
Ger vi våra ungdomar rätt förutsättningar
för ett självständigt och bra vuxenliv? Eller
bjuder vi in till vuxenlivet med armbågen?
Fortfarande minns jag med fasa när en mamma beskrev sin sons situation efter avslutad
skolgång som en ändlös räcka av sysslolösa
dagar med några få avbrott för praktikperioder.
Jag minns att jag tänkte så får det inte
bli, det får inte hända. Då var det många år
kvar till min son skulle sluta skolan. Nu vet
jag hur det blev för honom och många av
hans kamrater. En ändlös räcka av dagar med
ingenting att göra och en ekonomi som knappt

räcker till det allra nödvändigaste. Det är ett
oacceptabelt utanförskap som biter sig fast för
många av våra unga vuxna både när det gäller
det sociala livet och arbetsmarknaden.
När föräldrar och professionella startade
RBU tillsammans för snart 60 år sedan arbetade man utifrån fyra kriterier: att varje individ
skulle få en bra habilitering, en bra skolgång,
så småningom ett arbete eller annan meningsfull sysselsättning och sist men inte minst en
ekonomisk trygghet. Det är samma saker som
vi arbetar för idag.
Vi vet att vuxenblivandet startar tidigt i
livet, barn med funktionsnedsättningar har
drömmar om vuxenlivet och framtida yrken
precis som andra barn.
I rapporten får vi ta del av många olika
berättelser om hur det kan vara, både skolsituationen och huruvida man bedöms ha någon
arbetsförmåga. Det gör ont att det finns så
mycket problem och jag tänker: hur svårt kan
det vara?
Låt oss se individen och möjligheterna!

Agnetha Vikenger
Förbundsordförande, RBU
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1. Självständighet och
självbestämmande
Att bli vuxen handlar om självständighet och självbestämmande. Att kunna flytta hemifrån, börja plugga
eller arbeta. Att själv välja det liv man vill leva. Men
alltför många unga med funktionsnedsättning motarbetas på vägen dit. Den som genom hela uppväxten
varit beroende av föräldrarna för att få sina rättigheter
och behov tillgodosedda, övertar ett stort ansvar med
oändliga kontakter för att få vardagen att fungera. Och
för vissa går drömmen om självständighet förlorad när
inte personlig assistans beviljas efter behov. Trots att
artikel 19 i FN:s konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning slår fast rätten att leva ett
självständigt liv.
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Steg mot självständighet
Barn med funktionsnedsättning är under uppväxten mer beroende av sina föräldrar för att få sina
behov tillgodosedda. När de blir äldre händer
det att assistenter och andra vuxna gärna ta över
den rollen, men Elin övar sig på att ta ett större
ansvar själv.
lin Blideskog är arton år och bor i Knivsta. Hon
står på randen till vuxenlivet, är faktiskt myndig, men tycker själv att det ändå är en bit kvar
tills hon helt kan börja leva sitt eget liv.
– Men jag jobbar på det, säger hon med ett leende.
Förr fick mina föräldrar göra allt för mig, nu ringer jag
i alla fall efter taxi själv.
Elin har ingått i projektet ”Vingar som bär” i Uppsala, ett projekt som syftar till att ge ungdomar med
funktionsnedsättningar de verktyg de behöver för att
klara av övergången till vuxenlivet. Elin tycker själv att
det har hjälpt henne att bli mer självständig.
– Mina föräldrar har stöttat mig väldigt mycket, säger
Elin. De vet exakt hur jag vill ha det. Men det kanske
också har gjort att jag blivit lite lat och låtit dem göra
mer än jag borde. Nu har de börjat släppa taget och
överlåter mer åt mig. Jag har själv börjat ta kontakt
med LSS-handläggaren när jag har några frågor. Det
känns viktigt att börja ta tag i det som rör mig själv,
men det går inte helt automatiskt.
Elin vill fortsätta studera efter gymnasiet. Hon går på
barn- och fritidslinjen på gymnasiet och drömmen just
nu är att bli socionom.
– Jag vill verkligen ha en utbildning, säger hon. Kan

jag inte bli socionom
så vill jag helst arbeta
med barn. Samtidigt
är jag orolig, det är
svårt att få jobb när
man som jag använder rullstol.
Nyligen fick Elin
punktering på sin
rullstol i skolan.
– Min första tanke
Elin Blideskog är full av tillförsikt
var att ringa mamma, inför framtiden.
men sedan tänkte jag
efter och kom på att det var bättre att ringa hjälpmedelscentralen. Efteråt kände jag mig faktiskt rätt stolt över
att ha fixat det själv. Man växer av att ta egna initiativ.
Jag har haft tur med mina assistenter också, de låter
mig bestämma. Tyvärr är det annars vanligt att assistenterna tar över.

” Jag har haft tur med mina assistenter
också, de låter mig bestämma. Tyvärr
är det annars vanligt att assistenterna
tar över.”
Många ungdomar med rörelsehinder och andra funktionsnedsättningar har haft en knagglig skoltid. Få
kamrater, lärare som inte förstår eller kanske förstår
men inte vill ändra på sig, och utsatthet när okunskap
och brist på intresse hos andra blir till kränkningar.

Inte heller för Elin har vägen varit spikrak. I bagaget
har hon en del tråkiga erfarenheter.
– Tiden på högstadiet var hemskt. Jag kände mig
utfrusen av kamraterna och vantrivdes i skolan. Min
bästa kamrat i ettan och tvåan pratade inte ens med mig
i nian. Lösningar som kunde ha hjälp mig blev aldrig
av. När jag pratade med skolsköterskan så fick jag till
svar: ”Så här är det på högstadiet.” Jag kan inte fatta att
det fick fortgå. Min lärare och skolkuratorn hade olika
idéer om hur de skulle tackla problemet. De gjorde ett
misslyckat försök och efter det blev det bara värre. Jag
kände mig ensam, arg och ledsen.
När Elin skulle börja gymnasiet i Uppsala var hon
orolig.
– Jag kände mig osäker på vilken plats jag skulle
kunna ta i klassen. Men det har gått bra. Det är helt annorlunda nu mot i grundskolan.
Inför framtiden har Elin precis som andra ungdomar
drömmar om en egen lägenhet, att träffa en kille och
kanske skaffa barn. Och så förstås, att få ett bra jobb.
– Jag hoppas bara att arbetsgivarna jag söker jobb hos
ser mig och vad jag kan och inte mitt funktionshinder.

2 av 5 unga vuxna (40,3 %) har uppgett att de upplever att
andra (föräldrar, assistenter eller andra vuxna) vill bestämma
över dem och deras liv.

Stärk de unga
Ge mig vingar som bär är ett projekt som arbetades fram i Uppsala
under tre år med början 2007. Tio
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32,5%

Insikt stärker självkänslan
Att ha bra kunskap om vad funktionsnedsättningen innebär, träffa likasinnade, fatta egna
beslut och att få drömma, det är viktiga led på
vägen mot att bli vuxen. Det anser Eva Persson,
psykolog på Infoteket i Uppsala.
va Persson har lång erfarenhet av arbete inom
barnhabiliteringen. Hon har slagits av att många
ungdomar har dålig insikt om sitt funktionshinder.
– Det är viktigt att barn, redan innan de kommer upp
i skolåldern, vet vilken diagnos de har och själva kan
svara på frågor om vad den innebär. Vet de tillräckligt
mycket för att kunna ge svar när kamrater och andra
frågar, blir de inte heller sårade över frågorna. Att
kunna mycket om sin funktionsnedsättning stärker
självkänslan.
Hon har ofta stött på barn som tror att när de blir lika
gamla som sina syskon så kommer de att kunna gå och
göra samma saker de gör.
– Det verkar finnas en symbolik i just gåendet. Kan
man bara gå så ordnar sig allt annat. Det är synd att det
är så. Man bör få reda på sina verkliga förutsättningar
tidigt för att komma vidare i sin utveckling.
Större vikt borde läggas vid att jobba med de kognitiva svårigheter som är vanliga vid både cp-skador och
ryggmärgsbråck.
– Många har svårt med sitt arbetsminne, att hålla information i huvudet medan man bearbetar den. De har
också svårt att komma igång, att koncentrera sig och
att slutföra uppgifter. Det här måste man känna till och
anpassa sig efter både i vardagen och skolan.

Det är också viktigt att träna den
sociala förmågan.
– Barn med
funktionsnedsättningar är vana vid
att bli omhändertagna och kan ha
svårt att interagera med andra. De
behöver, förutom
kamrater hemma
och i skolan, få
Eva Persson anser att ungdomar med funken chans att träffa tionsnedsättningar måste få träna sin sociala
andra i samma si- förmåga och lära sig ta kontakt.
tuation. Det skapar
trygghet att kunna
identifiera sig med andra och känna gemenskap. Många
är ensamma, saknar egna kamrater. Och när föräldrarna bjuder hem kompisar i hopp om att de ska knyta
kontakt så leker kompisarna istället med varandra eller
med syskonen.
Hon tycker inte att man ska börja förbereda ungdomarna för vuxenlivet och flytten hemifrån för tidigt.
– Barn i tioårsåldern tror att de alltid ska bo med föräldrarna. Viljan att lämna hemmet kommer automatiskt
så småningom. Men för ungdomar med funktionsnedsättningar är det inte lika lätt. Allt ska planeras i detalj
och helst bli bra från början. Andra ungdomar kan
hoppa mellan föräldrahemmet och andra bostäder. De
har en annan möjlighet att ångra sig och välja nytt.

Det är också viktigt att unga själva är med och
bestämmer. Känslan av att själv fatta beslut i sitt liv
är oerhört viktig.
Eva Persson framhåller också att barnen och de unga
måste ha rätt till sina drömmar.
– De måste få möjlighet att drömma så länge som
möjligt, även om det senare visar sig att drömmarna
inte alltid är realistiska.

Endast var tredje förälder (32,5 %) har uppgett att de upplever att habiliteringen har stöttat dem på ett bra sätt i att hjälpa
det vuxna barnet att utvecklas till en självständig vuxen.
Endast 26,5 % av de unga vuxna har uppgett att de tycker
att habiliteringen på ett bra sätt har stöttat honom/henne i att
utvecklas till en självständig vuxen och förberett för vuxenlivet.

o m r ö r e l s e n e ds ät t n i n g
Rörelsenedsättning är ett samlingsbegrepp som innebär begränsad
motorisk förmåga.
Många personer med begränsad
rörelseförmåga som har cerebral
pares, ryggmärgsbråck och vissa muskelsjukdomar,
har också kognitiva svårigheter.

Att bli vuxen och släppa taget om föräldrar
upplever jag som svårare med funktionshinder,
man har varit så beroende av dem i så många år så det
är svårt att klara sig själv eller släppa in andra helt
och hållet.”
ung vuxen

Det kan medföra svårigheter att ta initiativ och
komma igång med en uppgift, att förstå orsak/verkan, att minnas bakåt och föreställa sig framtiden.
Det kan leda till försämrad planerings- och organisationsförmåga, försämrat automatiskt agerande,
svårigheter med att skapa struktur i vardagen,
att motivera sig själv och att fokusera uppmärksamheten.
De flesta personer med omfattande rörelsenedsättning är i behov av personlig assistans, fysiska
anpassningar samt andra anpassningar som har
att göra med nedsatt kognitiv förmåga.
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”Jag känner
oro över att min
son inte ska få fortsatt
assistans, vilket skulle
innebär att han inte
skulle kunna bo i sin
lägenhet och inte heller
studera, inte ha ett liv
helt enkelt.”

Indragen assistans på tröskeln till framtiden
Fredrik är nitton år och har haft personlig assistans i tio år. Nu när han börjar bli vuxen och
behöver sin självständighet, bedöms han inte
längre tillhöra personkrets tre. Assistansen tas
ifrån honom i ett skede när han som bäst behöver den.
ngenting med mig har förbättrats, säger Fredrik
Johnsson. Min muskelsjukdom finns kvar i samma
utsträckning och jag behöver inte mindre hjälp.
Tvärtom, det är ju nu jag ska börja leva ett självständigt liv.
Fredrik går andra året i gymnasiet och bor med sin
mamma på Gotland. Hela tiden har han tänkt flytta till
fastlandet och plugga vidare när han slutar gymnasiet.
Men nu har hela hans livssituation förändrats drastiskt
och Fredrik förstår inte längre hur han någonsin ska
kunna flytta hemifrån.
När assistansen skulle omprövas bodde han hos sin
pappa i Sydkorea och studerade som utbytesstudent
på High School där. Därför sköts omprövningen upp
tills Fredrik kommit hem igen i slutet av sommaren
2013. Och sedan, som en blixt från klar himmel, kom
avslaget. Samtidigt framgick det klart av beslutet att
man ansåg Fredrik visst behövde stöd och hjälp, men
inte längre enligt LSS.
För Fredriks del innebar det att han ena veckan hade
assistans med nittio timmar och nästa ingen alls. Det
trots att inget förändrats med vare sig hans funktionsnedsättning eller behov.
– Jag ringde LSS-handläggaren och frågade vad jag
skulle göra, säger Fredrik. Men jag fick till svar att

eftersom jag inte längre tillhörde LSS personkrets så
behövde hon inte hjälpa mig. Hon hänvisade istället till
socialkontoret. Resultatet blev att jag enligt socialtjänstlagen fick hemtjänst en halvtimme på morgonen och femton timmar ledsagning. De timmarna går åt till min simträning, som jag behöver för min funktionsnedsättning.
Från att ha kunnat styra sitt liv ganska självständigt
blev Fredrik återigen beroende av sin mamma för att
klara vardagen.
– Det känns konstigt, säger Fredrik. Det innebär att
våra roller har förändrats. Det är inte normalt att som
nittonåring få hjälp av sin mamma. Förr kunde jag göra
vad jag ville och umgås med kompisar, nu finns inte
den möjligheten. Jag har varken orkat eller velat sedan
avslaget kom. Det har tagit så mycket kraft ifrån mig,
jag tänker på det hela tiden.
Fredrik känner sig kränkt och tycker att det känns
hopplöst. Han har ägnat massor av tid till möten och till
att försöka reda ut vad som gäller och vilka rättigheter
han har. Han har också överklagat avslaget men ännu
inte fått något prövningsbesked.
– All energi går åt till att fundera över hur jag ska
kunna klara mitt liv i framtiden.
Det påverkar självklart också
mitt skolarbete.

Fredrik Johnson förlorade sin personliga assistans. Den hjälp han nu
får är en halvtimmes hemtjänst varje
morgon. Oftast kommer det olika
personer varje dag.

förälder

R B U K R ÄV E R
LSS är för många en förutsättning för självständighet. Insatser som t.ex. personlig assistans och
ledsagning är avgörande för att unga människor
med funktionsnedsättning ska kunna upptäcka sina
intressen, fördjupa kontakten med andra människor, studera, arbeta och inte minst flytta hemifrån.
Med andra ord; skapa sig ett eget liv och välja
vilket liv man själv vill leva. Trots det ser RBU exempel på att assistansen dras in i ett skede när man
som bäst behöver den och ersätts av hemtjänst.
RBU kräver: Återupprätta intentionerna med LSS
och ge insatser efter behov.

2. SKOLAN
Att klara skolan är idag en förutsättning för arbete, studier
och ett självständigt liv i ekonomiskt oberoende. Därför
är det viktigt att skollagen slår fast alla elevers rätt att
utvecklas optimalt samt att undervisningen ska anpassas
efter varje elevs behov. Så varför upplever så många att
skolan kantas av låga krav på elever med funktionsnedsättning och att tillräcklig kunskap om funktionsnedsättningar saknas?
	Ett skolmisslyckande är en av de säkraste vägarna mot
marginalisering, vilket innebär stora kostnader för samhället och än större för den enskilda individen.
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Georg och Inger Rocksten känner oro över dotterns framtid.

Bortkastad skolgång
Terminen innan studenten berättar skolan att
Katrin inte kommer att gå ut med fullständiga
betyg. Ett självförtroende i botten och svårigheter att skaffa sig ett vuxenliv är följden av låga
krav, otidsenlighet och brister i anpassningen av
undervisningen.
nger och George Rockstens tredje barn föddes med
ryggmärgsbråck. Idag är dottern Katrin 20 år och
ska i vår gå ut Rh-gymnasiet. I höstas blev de kallade till samtal på skolan och fick veta att Katrin inte
kommer att gå ut med godkända betyg.
– Det kom faktiskt som en total överraskning, säger
George. Eftersom vi inte fått veta något annat utgick vi
ifrån att allt fungerade. Det anmärkningsvärda är också
att vi blev upplysta om att det inte var något ovanligt.
Den information vi fick var att det inte är många som
klarar skolan med godkända betyg. Så här i efterhand
ångrar vi givetvis att vi inte var mer aktiva och ifrågasättande. Men samtidigt är gymnasiet insteget i vuxenvärlden och vi vill ge Katrin förtroendet att börja bli
vuxen. Vi litade på att skolan satte in åtgärder på de
områden vi visste att Katrin behövde extra hjälp med.
Under hela Katrins uppväxt har föräldrarna känt att
de måste stå på sig för att hon ska ha det bra.
– Men jag hittade mitt eget sätt, säger Inger. Jag har
inte klagat och bråkat utan ansträngt mig för att istället
samarbeta för Katrins bästa. Och många gånger har jag
känt att det har varit den mest framgångsrika vägen,
men inte när det gäller gymnasieskolan.
Katrins tid i grundskolan minns de mest som förvaring.

– När man jämför med våra andra två barn så har de
växt upp och blivit självständiga utan större problem,
säger Inger. De har tagit kommandot över sina egna liv
och äger sin framtid. Men när det gäller Katrin så har
det mest varit oro. Från den dagen vår dotter föddes har
vi fått kämpa för att hon ska få det hon har rätt till. När
Katrin var liten handlade det om problem med sjukvården, sedan har det fortsatt genom hela skoltiden. Här
ser vi resultatet.
Nu när Katrin är myndig och själv vet vad hon vill,
hennes dröm är att bli psykolog, har den bristfälliga
skolgången satt krokben.
– Jag trodde inte att man kunde ta så lätt på läroplanen, säger George. Alla andra skolor har metoder och
mål för sina elever, men i det här fallet känns det som

” Var är målen, arbetspraktiken och
mentorskapet som är så viktigt för
alla ungdomar, men där skolan skulle
kunna ta en extra viktig roll för just
dessa ungdomar? ”
om det bara flyter på – utan mål och utan krav. Skolan
ska ge möjligheter för framtiden. Har man undervisning
för elever med individuella funktionsnedsättningar så
måste man också anpassa undervisningen och sätta upp
delmål som är begripliga för individen. De flesta kan
inte arbeta självständigt med stora sjok. De måste själva
kunna se varför de ska lära sig vissa saker och känna

56,3 %

56,3 % av föräldrarna har uppgett att de inte
tycker att skolan förberett det vuxna barnet för
livet efter skolan på ett bra sätt.

Kärstin Lyons gläds över samarbetet mellan skolan, habiliteringen och elevhemmet.
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Elever når inte målen
att de kommer framåt. Skolan och lärarna måste framför allt tidigt se och uppmuntra de styrkor som finns
hos varje individ.
Just nu tycker de att det känns som om det mesta av
skoltiden gått förlorad.
– Allt har bara varit slöseri med tid, säger George.
De här ungdomarna har blivit vårdade från dag ett och
sedan har det fortsatt. Både Katrin och vi föräldrar är
oroliga för hur det ska sluta. Hennes självförtroende
sjunker ner i botten. För Katrins del kanske folkhögskola är en lösning. Hon måste få en chans att bli
självständig och bestämma i sitt liv. Vi kommer inte att
finnas för evigt.
Han känner nu i besvikelsen att han som förälder borde
ställt tydliga krav, satt mål och begärt att skolan skulle
anpassa utbildningen efter eleverna på ett annat sätt.
– De här barnen som har ryggmärgsbråck har ofta
kognitiva problem. De har svårt att ta in mycket på en
gång utan att bli motiverade. De kan verka välbalanserade, men de har byggt upp ett hårt skal. Om man blir
behandlad som ett problem genom hela sitt liv bygger
man upp en alternativ värld, där man inte kan såras.
Men allt det här borde skolan veta och anpassa utbildningen därefter.
Georg menar att man i ivern att inkludera ungdomarna i samhället tappar bort individen. Verktygen blir för
trubbiga när de istället borde vara individanpassade.
– Funktionshindret må vara något de har gemensamt,
men det är ändå underordnat. De är alla enskilda individer med helt olika intressen, styrkor och svagheter. Var
är målen, arbetspraktiken och mentorskapet som är så

viktigt för alla ungdomar, men där skolan skulle kunna
ta en extra viktig roll för just dessa ungdomar? Det borde finnas konkreta planer och mål som kan överblickas
av eleverna. Då har de en chans att klara av skolan och
resten av livet.

Inte ens 3 av 5 föräldrar (56,4 %) har uppgett att deras vuxna barn
gick ut gymnasieskolan med fullständiga betyg.

Skolan förstod inte funktionsnedsättningen och
satte inte in de extraresurser som behövdes för
att få en fullgod utbildning. Man vill inte leva på bidrag
utan kunna få ett arbete som man kan försörja sig på
fast man har en funktionsnedsättning.”
förälder

Det är mycket skyddad verkstad och låg tilltro
till att eleverna kan lära sig saker. Mitt barn
började i särskolan i åk 9 , innan dess kämpade vi i
många år för rätt stöd i grundskolan, men det var en
omöjlig kamp. Nu i särskolan är kraven lågt ställda.
Det är mer en förberedelse för daglig verksamhet.”
förälder

I Göteborg har man inom Riksgymnasiet, i ett
nära samarbete mellan skola, habilitering och
elevhem, bedrivit projektet Att Växa. Det syftar
till att ge eleverna bättre kunskap för livet efter
skolan. Idag möts många av en tuff verklighet,
där alternativen är få.
å Riksgymnasiet/Rh (RgRh) i Göteborg arbetar
man med att förbereda eleverna för övergången
till vuxenlivet. Arbetet inleddes i projektform,
men bedrivs nu inom ordinarie verksamhet.
Under en temavecka varje läsår har alla elever fått
koncentrerad träning inför framtiden genom att lära sig
bli trygga i grupp, hitta sin identitet, ta kommando över
sin funktionsnedsättning och bli självständiga.

” Många hamnar också i ett utanförskap, där ensamhet och brist på stimulans är vanligt. Det är svårt att se.”
– Vi arbetar aktivt med att förbereda eleverna, säger
Kärstin Lyons. Men sedan kommer de ändå ut i en kall
och hård verklighet där arbete och sysselsättning är
bristvaror. Det måste förändras.
Hon berättar att många elever oroar sig för framtiden.
– Under sista året blir de mer och mer nervösa för
vad som ska hända sedan. Många hamnar också i ett
utanförskap, där ensamhet och brist på stimulans är
vanligt. Det är svårt att se.
Ett problem i alla skolor är att det finns elever som
inte går ut med fullständiga betyg.

Kärstin Lyons berättar att i år kommer ca hälften av
eleverna i en av avgångsklasserna att gå ut utan att ha
nått målen.
– Men även för de som går ut med fullständiga betyg
är alternativen få. Bara ett fåtal går vidare till högre studier. Många börjar på folkhögskola, andra får kortare
praktik och några börjar på daglig verksamhet.
Det händer att hon får höra om gamla elever och
deras svårigheter efter att de lämnat skolan. En elev
som gått ut för flera år sedan hade fått avslag på sin
ansökan om aktivitetsersättning eftersom läkarintyget
inte var komplett.
– Han hade behövt stöd med sin ansökan och med att
reda upp situationen. Den verklighet och de krav som
möter ungdomarna är ofta svåra.

Lå g k o s t n ads tä c k n i n g f ö r
f o l k h ö g s k o lo r n a o r o ar
Folkhögskolor kan erbjuda elever med funktionsnedsättning ”en andra chans”. Behovet av stödperson vid
folkhögskolorna har dock kraftigt ökat och det statliga
bidraget idag täcker enbart cirka 85 procent av kostnaderna. Det har lett till att folkhögskolor nekat sökande
plats för att stödinsatserna skulle bli för kostsamma.
Nästan hälften av de folkhögskolor som besvarat en enkät från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)
säger att en fortsatt låg kostnadstäckning kommer
att leda till att de i mindre utsträckning eller inte alls
kommer att kunna erbjuda personer med omfattande
stödbehov plats.
Konsekvenser när bidraget inte täcker behoven fullt
ut 2013, SPSM 2014
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Brister i samverkan mellan
skolan och Arbetsförmedlingen

med funktionsnedsättning som kan bidra till att man
kan få in en fot på arbetsmarknaden och utvecklas i
arbetet i sin egen takt, säger Pentti Mäkinen.

ia Ekman arbetar som samordnare för unga
med funktionsnedsättningar vid Arbetsförmedlingen i Mölndal. Hon tog initiativ till ett
nätverk som kan göra skillnad.
– Min vision är att varje ungdom ska ha en framtidsplan när de lämnar skolan, säger Pia Ekman. Men varje
gång jag träffade en nyanställd person i en nyckelposition för att diskutera kring elever, så kändes det som
om jag fick börja om från början. Det hindrade det
långsiktiga samarbetet. Då kom jag på idén att ordna
en arbetskonferens där vi tillsammans kunde skapa en
gemensam målbild över hur vi kan arbeta.
Pia Ekman bjöd in hundra nyckelpersoner från
Göteborgs tolv kranskommuner, bland andra rektorer,
handläggare i kommunerna, studie- och yrkesvägledare
på skolorna och handläggare från arbetsförmedlingarna
och försäkringskassorna.
– Tanken var att vi alla skulle ha samma kunskap
och förhållningssätt, säger Pia Ekman. Först fick olika

Endast 1 av 10 föräldrar (10,1 %) har uppgett att skolan
samverkade med Arbetsförmedlingen under gymnasietiden
för att barnet skulle få bra vägledning.

Uppdrag att samverka

Många ungdomar med funktionsnedsättning oroar
sig för vad som ska hända efter gymnasiet. Den
oron skulle mildras genom ett mer utvecklat samarbete mellan skolan och Arbetsförmedlingen.
u tidigare vi får kontakt med ungdomarna desto
bättre kan vi hjälpa till, säger Pentti Mäkinen,
kvalificerad handläggare på Arbetsförmedlingen.
Han berättar att när det gäller gymnasiesärskolan så
fungerar kontakten mellan skolan och Arbetsförmedlingen bra, medan samverkan med personal i andra
skolformer inte är lika upparbetad.
– Vi bjuder in rektorerna till kontakt med oss under
elevernas sista år på gymnasiet, men gensvaret är
dåligt. Det är tråkigt, vi behöver börja tidigt med att
informera om arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingens olika stödformer, säger Pentti Mäkinen. Det skulle
minska den oro många känner.
Ingrid Ekhammer är sjukgymnast och även hon
kvalificerad handläggare på Arbetsförmedlingen.
Hennes område är anpassning av arbetsplatser och
arbetshjälpmedel.
– Stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen är en viktig
och bra insats, säger hon. Det kan stärka personen i
arbetet. En personligt anpassad arbetsplats ökar arbetstagarens självförtroende och kan leda till att man klarar
fler arbetsuppgifter och kanske kan arbeta fler timmar,
men också bidra till större chans att få arbeta kvar.
– Det finns en mängd olika stödformer för personer

Eldsjäl initierade strategi för samverkan

Ingrid Ekhammer och Pentti Mäkinen menar att Arbetsförmedlingen har en viktig uppgift i att finna hjälpmedel och anpassningar
som kan underlätta i arbetslivet för ungdomar med funktionsnedsättningar.

Arbetsförmedlingen ska när det gäller unga med
funktionshinder särskilt samverka med skolan för att
underlätta övergången från skola till arbetsliv och med
Försäkringskassan för att öka möjligheterna till egen
försörjning genom arbete.
15 § förordning (2007:1030) med instruktion för
Arbetsförmedlingen

yrkesgrupper tillsammans diskutera hur de
ansåg att man skulle
förbereda eleverna
för arbetslivet. Sedan
fortsatte diskussionerna
kommunvis. Resultatet
blev ett åtta meter långt
dokument efter väggen
fyllt av post-itlappar
med goda idéer som
Pia Ekman arbetar som samordnare vid Arbetsförmedlingen i
alla kunde ställa sig
Mölndal.
bakom.
Dokumentet blev grunden för en folder med en tidslinje, som visar hur man i kommunerna ska arbeta med
arbetslivsfrågan genom hela gymnasieskolan. Dessutom innehåller foldern det mesta man både som elev
och personal behöver veta om olika begrepp och stödåtgärder.

Vad jag vet finns inte något sådant
samarbete. Inte som jag fått info om i
alla fall. Jag får en känsla av att när det gäller
elever med rörelsehinder så tycker man inte att
det är någon idé. Man tar för givet att det är
daglig verksamhet som gäller.”
förälder
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Skolan tillmötesgick inte mitt barns
kunskapsnivå, hon gick tillbaka i
utveckling/kunskapsmässigt under gymnasieåren.”
förälder

SYV behöver kunskap om funktionsnedsättningar
tudie- och yrkesvägledningen, SYV, är lågt
prioriterad. Planering och uppföljning brister,
eleverna får inte vägledning kontinuerligt
under sin utbildning och den betraktas inte som hela
skolans ansvar. Skolinspektionen visar på omfattande
brister i de granskade grundskolornas studie- och yrkesvägledning (rapport 2013:5).
Det är allvarligt med tanke på att en studie- och
yrkesvägledning av god kvalitet kan vara avgörande för
vilka vägar en elev kan se som möjliga efter skolan.
Skolverket skriver i sina allmänna råd Arbete med studie- och yrkesvägledning att eleven behöver ”utveckla
kunskaper om sig själv och få insikter om sina intressen, förmågor, möjligheter och eventuella begränsningar samt ges förutsättningar att reflektera kring sig
själv och sin egen utveckling i förhållande till sina mål
inför framtiden”. Skolverket framhåller också behovet
av kunskap om funktionsnedsättningar:
”För att kunna erbjuda en studie- och yrkesvägledning av god kvalitet för alla elever krävs att personalen
har kunskaper om funktionsnedsättningar och hur de
kan påverka elevens vardag. Personalen behöver också
se till de specifika behoven hos elever med funktionsnedsättning och ha kunskaper om möjligheter att
undanröja eventuella hinder genom olika slags stöd
och anpassning samt hålla sig uppdaterad om den
utveckling som sker av olika typer av hjälpmedel. Det
kan vara en känslig balans mellan elevens funktionsnedsättning och möjligheterna till framtida studier
och arbetsliv. Det innebär att personalen behöver ha
kunskap om hur de kan anpassa studie- och yrkesväg-

ledningen till enskilda elevers behov. Även det bör
ses över vid kartläggningen av kompetensutvecklingsbehoven.”

Inte ens hälften av de unga vuxna (46,4 %) har uppgett att de
upplevde att studie- och yrkesvägledningen mötte deras behov av
vägledning på ett bra sätt.

Dyrt att inte satsa på eleverna
Skolmisslyckanden är en av de mest säkra vägarna för
långvarig eller permanent marginalisering. En årskull i
Sverige utgörs av upp emot 110 000 barn, varav ca
13 000 (knappt 12 %) vare sig arbetar eller studerar några
år efter gymnasiet. Var och en av dem kan skapa samhällskostnader på 10-15 miljoner kr till följd av att inte ta sig
in på arbetsmarknaden med en samhällskostnad om ca
sex miljarder kr/år. Blir de kvar i livslångt utanförskap blir
kostnaden totalt ca 155 miljarder kr. Om samhället genom
olika insatser reducerar marginaliseringen med 20 procent
uppgår den årliga vinsten till ca 1,2 miljoner kr och den
långsiktiga vinsten till 31 miljoner kr.
Är du lönsam lille vän? En socioekonomisk analys av
unga, skolmisslyckanden och arbetsmarknaden (201106-25) av nationalekonomen Ingvar Nilsson/SEE.

R B U K R ÄV E R
Skolan ska förbereda eleverna för framtiden och ge
alla elever förutsättningar att utvecklas optimalt. Trots
det har inte ens 3 av 5 föräldrar (56,4 %) som besvarat RBU:s medlemsenkät uppgett att deras vuxna
barn gick ut gymnasieskolan med fullständiga betyg.
RBU kräver: Alla elever ska få förutsättningar att gå ut
skolan med fullständiga betyg.
RBU kräver: Skolans personal ska i sin utbildning få
obligatorisk undervisning om funktionsnedsättningar,
de pedagogiska konsekvenserna och hur skolsituationen kan anpassas.
RBU kräver: Samverkan mellan skola, arbetsförmedling, försäkringskassa och kommun inför övergången
till vuxenlivet.

3. ARBETE, SYSSELSÄTTNING OCH FÖRSÖRJNING
Personer med funktionsnedsättning har rätt till arbete på
samma villkor som andra. Det slås fast i artikel 27 i FN:s
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Svenska staten har åtagit sig att främja möjligheterna till anställning, att hjälpa till med att finna och få
en anställning samt att anställa personer med funktionsnedsättning i den offentliga sektorn. Trots det upplever
unga med rörelsenedsättning en skepsis hos Arbetsförmedlingen. Stat och landsting har också visat sig sämst
på att anställa personer med funktionsnedsättning. Unga
med omfattande rörelsenedsättning tvingas idag leva på
existensminimum i ett livslångt utanförskap eftersom de
inte heller har rätt till daglig sysselsättning enligt LSS.
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Fredriks osäkra framtid
på grund av att Fredrik tog jobbet i riksdagen. Var det
ett misstag?
– Det är egentligen bara att vänta och se och försöka
pröva alla möjligheter som finns, säger Bo Steininger.
Men det känns inte bra, Fredrik vill ha meningsfullhet
i sitt liv. Jag tycker det borde finnas fler alternativ för
ungdomarna.
		
		
” Just nu känns mycket osäkert

Fredrik fick jobb på vaktmästeri två timmar varje
förmiddag. Övrig tid har han daglig verksamhet.
Anställningen upphör i oktober och då riskerar
han både sin dagliga verksamhet och delar av
sin försörjning eftersom han visat att han har
arbetsförmåga.
redrik Steininger är 24 år och bor i Stockholm.
Jobbet i vaktmästeriet i Sveriges riksdag är
hans största glädjeämne, han känner att han
gör nytta och är uppskattad av sina arbetskamrater.
Det började med att han fick en praktikplats. Den
omvandlades sedan till en tidsbegränsad trygghetsanställning med lönebidrag som skulle pågå till hösten
2014. Tjänsten omfattar tjugofem procent och resten av
tiden har Fredrik sin sysselsättning inom den dagliga
verksamheten.
Nu har orosmolnen hopat sig. Fredrik riskerar att
hamna i ett utanförskap, att förlora både sitt arbete i
riksdagen och sin dagliga verksamhet. Han har visat att
han har arbetsförmåga och har därför kanske inte längre
rätt till sin dagliga verksamhet.
När det gäller försörjningen har han aktivitetsersättning på sjuttiofem procent, den behåller han. Men
för de övriga tjugofem procenten måste han stå till
arbetsmarknadens förfogande. Får han inget arbete och
beslutet inte kan överklagas med positivt resultat måste
han söka försörjningsstöd på socialkontoret för att
komma upp i hundraprocentig inkomst.
Fredrik tycker att det här är jobbigt.
– Jag vill arbeta, säger han. Jag vet ju att jag kan. Om

på grund av att Fredrik tog jobbet
i riksdagen. Var det ett misstag? ”

jag inte får ett arbete skulle det kännas som ett misslyckande. Men jag ger inte upp.
Fredrik har problem med att läsa och skriva på grund
av sin utvecklingsstörning. Men hans pappa Bo är hans
gode man och hjälper till med det som behövs. Bo lägger ner mycket tid och energi för att Fredriks liv ska bli
som han själv vill ha det. Just nu känns mycket osäkert

		
		

Den dagliga verksamheten motsvarar inte Fredriks
önskemål. Han vill ha mer stimulans än han får där. Tre
dagar i veckan är bra dagar, då arbetar en grupp från
verksamheten på Hjorthagens idrottsplats, där de tar
hand om djurgårdsspelarnas tvätt, pumpar bollar och
gör annat som känns meningsfullt och en dag är Fredrik
på Frösundas huvudkontor. Så vill han ha det hela
tiden.
– Jag vill ha ett riktigt jobb och få kontakt med andra
människor. Jag drömmer om att starta eget. Jag vill
göra något man inte tror att jag kan klara av och visa att
jag kan.
Fredrik är glad över sin nya lägenhet, en egen
servicelägenhet i centrala Stockholm. Den är stor och
fin och han får hjälp av personal. Vissa kvällar träffas
också de boende i personallägenheten och tittar på film
eller fikar. Men oftast känner sig Fredrik ensam, han
skulle vilja ha en bästa kompis att dela fritiden med.

– Jag gick på idrottsgymnasiet i Bollnäs. Det var den
bästa tiden i mitt liv. Där kände jag mig aldrig ensam.
Vi hittade på saker hela tiden och hade roligt. Men
den gemenskapen som fanns där har jag inte idag. Jag
saknar det.
Idrottsintresset har funnit där hela tiden. Men det har
varit svårt att hitta idrottsverksamhet som passar. För
några år sedan tog Fredrik och hans pappa Bo saken
i egna händer och drog igång ett fotbollslag med Bo
som tränare. Det laget finns än, men Fredrik fick ont i
ryggen och kunde inte fortsätta spela. Senare blev det
också ett innebandylag, även det med Bo som tränare.
Katten Raffe kommer och lägger sig bredvid när vi
sitter och pratar. Han fick följa med när Fredrik flyttade
hemifrån. Ett litet sällskap, men inte tillräckligt. Därför
söker han nu en flickvän via kontaktsidor på Internet.
– Jag vill hitta kärleken igen, säger Fredrik. Jag har
haft två förhållanden och nu vill jag träffa någon ny.
Jag vill inte vara ensam längre.

Inte ens 1 av 10 av de unga vuxna (7,9 %) som saknar arbete,
har uppgett att de bedömer utsikterna att få ett arbete som goda.

2 8 – A rb e t e , Syss e l s ät t n i n g o c h f ö rs ö r j n i n g , R B U Å rsra p p o r t 2 0 1 4

Kollegorna Francesco André, Fredrik Steininger
och Nicklas Wiklander under en kaffepaus.
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Adam bedömdes sakna arbetsförmåga
Ingen att räkna med i arbetslivet. Det är arbetsförmedlingens bedömning av Adam. Men han
tänker visa att han visst kan bidra till samhället.
Sportjournalist är drömmen.

Arbetsförmedlingen saknar kunskap i bemötandet
av personer med rörelsehinder
som är normalt begåvade. Det
verkar som att de inte har någonting att erbjuda. Som mamma blir
man bara ledsen.”
förälder

Jag skulle önska att samhället och
arbetsmarknaden blir bättre på att ta
emot ungdomarna. De borde inte se
till hindren i första hand utan till de
möjligheter och förmågor som faktiskt finns. Att ha
en uppgift, stor eller liten, där man bidrar till något som
är viktigt betyder oerhört mycket för självkänslan.”
Eva Persson, psykolog på Infoteket i Uppsala

edan innan Adam Danielson, 22 år, i Uppsala
gått ut medialinjen på gymnasiet hade han kontakt med arbetsförmedlingen. Beskedet han så
småningom fick var att han helt saknade arbetsförmåga.
– Jag var nog egentligen lite förberedd på det svaret,
säger Adam. Men det är inget jag håller med om. Även
om jag inte kan klara av ett arbete på hundra procent så
kan jag mycket väl klara ett uppdrag eller ett deltidsjobb.
Det tog mer än två år att bedöma hans arbetsförmåga.
Adam berättar att hans ärende bollades mellan arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Ingen visste vem
som skulle göra vad. Han fick nya handläggare gång på
gång, de flesta av dem blev bara ett namn på ett papper eftersom han aldrig träffade dem. Under hela den
här tiden hade Adam vare sig aktivitetsersättning eller
annan inkomst. Det han fick på det första mötet med
arbetsförmedlingen var en blankett för att söka försörjningsstöd hos socialkontoret. Adams mod och självförtroende sjönk allt mer.
– Bedömningen av min arbetsförmåga var en ren
skrivbordsprodukt, säger Adam. Den gjordes av en
ensam arbetsterapeut på arbetsförmedlingen utifrån
ett formulär. Min erfarenhet är att ingen lyssnade på
mig. Bedömningen borde istället ha skett på en riktig
arbetsplats under realistiska former. Det finns ingen
verklighetsförankring i de metoder man använder.

Adam anser att man såg mer
till vad han inte kunde än till
vad han verkligen var bra på.
Han är en stark och självgående person som vet vad han vill
och oftast driver igenom det.
Det var först när beskedet
om att han saknade arbetsförmåga kom i slutet av 2013
Adam Danielson vill ha
som Adam fick sin aktivijobb på sina egna villkor.
tetsersättning. Fram till dess
fick han hjälp med försörjningen av sin familj och hade
heller inget annat val än att fortsätta bo hemma hos
föräldrarna.
Nu har hans vuxenliv äntligen kunnat börja på allvar.
Han har just skrivit kontrakt på en lägenhet och håller
på att anställa assistenter.

” Även om jag inte kan klara av ett
arbete på hundra procent så kan jag
mycket väl klara ett uppdrag eller
ett deltidsjobb. ”
– Den känns ljusare, men aktivitetsbidraget ska omprövas efter tre år och då får vi se. Jag har en dröm om
att bli journalist. Kanske kommer jag att börja studera.
Helst vill jag bli sportjournalist. Sport och idrott är mitt
stora intresse och genom det träffar jag också många
människor. Det ger mig mycket.
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Arbetssituationen för unga med rörelsehinder
Hur står sig ungdomar med omfattande rörelsehinder på arbetsmarknaden? Finns det arbete
och får de unga de stödåtgärder som krävs? Vi
frågade Pia Erneborg, chef på Arbetsförmedlingen Unga Funktionshindrade i Stockholm.

o m aktivitets- o c h
s j u k e rs ät t n i n g
Den som är mellan 19 och 30 år och bedöms
ha nedsatt arbetsförmåga kan få aktivitetsersättning. Arbetsförmågan måste ha bedömts
som nedsatt under minst ett år med minst
en fjärdedel. Nedsättningen ska gälla alla
arbeten på hela arbetsmarknaden, inkluderat
t.ex. lönebidragsanställning. Arbetsförmågan
utreds vart tredje år.
Man kan få hel, tre fjärdedels, halv eller en
fjärdedels aktivitetsersättning, beroende på
omfattningen av nedsättningen och möjligheterna att försörja sig genom arbete. Den som
inte har arbetat eller arbetat lite kan få mellan
7788 kr och 8715 kr/mån före skatt (2013).
Den som har hel aktivitetsersättning får arbeta
lite (en timme per dag och tjäna högst en åttondel av den normala heltidsinkomsten).
Personer mellan 30-64 år som bedöms ha en
stadigvarande nedsatt arbetsförmåga kan få
sjukersättning som utgår med hel, trefjärdedels, halv eller en fjärdedels ersättning.
För personer som fått sjukersättning efter 1
juli 2008 utreds arbetsförmågan vart tredje
år och det finns möjlighet att arbeta lite på
samma sätt som vid aktivitetsersättning.

Fler än hälften av föräldrarna (55,6 %) har uppgett att de
behöver stötta sitt vuxna barn ekonomiskt för att han/hon
ska klara vardagsutgifterna.

Aktivitetsersättning och daglig verksamhet är ett
stelbent system med konstiga regler som gör det
svårt att anpassa efter individen. Ersättningen är för låg
och personer med funktionsnedsättning är dömda till
livslång fattigdom.”
förälder

Räcker med 10 procents arbete
för samhällsekonomisk vinst
Det räcker att en person arbetar tio procent med
låg lön för att det ska ge en samhällsekonomisk vinst.
Det visar nationalekonomen Dan Andersson i rapporten Dörrarna stängs innan alla fått plats, 2012.

Hur ser möjligheterna ut för
unga med omfattande rörelsehinder att få ett arbete?
Svårt att svara generellt. Vi
har mycket få arbetssökande
med omfattande rörelsehinder
inskrivna på Unga FunktionsPia Erneborg, Arbetshindrade. Möjligheten till arbete förmedlingen Unga
Funktionshindrade.
är i stort sett som för de flesta
unga, dvs. om du saknar utbildning blir arbetsmarknaden mindre. Många arbeten där du inte behöver utbildning är ofta fysiska, vilket kan innebära problem om du
har rörelsehinder.

Många unga med omfattande rörelsehinder säger att
de behöver hjälp med att söka jobb, men upplever att
de inte får det. Hur ser ni på det?
De som på grund av funktionsnedsättning inte kan
kontakta arbetsgivare eller genomföra en anställnings/
praktikintervju får stöd av arbetsförmedlare alternativt
SIUS-konsulent om det passar för personen i övrigt. Vi
på Unga Funktionshindrade arbetar mycket med ackvirering av arbete/praktik och då tar arbetsförmedlaren
eller SIUS den första kontakten med arbetsgivaren.

Allt tar för lång tid och man måste själv
komma med alla förslag och initiativ vilket är
hur svårt som helst, när det är en stor del av funktionsnedsättningen.”
förälder

Är det någon skillnad om personen är i behov
av assistent på arbetsplatsen?
Vi har inte erfarenhet av att det skulle utgöra någon
skillnad.
Vilken hjälp och vilket stöd får de av er
(innan erbjudandet av ett arbete)?
Den vanligaste ”vägen ut” i arbete är via praktik.
Vid anställning kan arbetsförmedlingen vid behov
gå in med lönestöd till arbetsgivaren.

Av de föräldrar vars vuxna barn har varit i kontakt med Arbetsförmedlingen har endast 28,4 % uppgett att de upplevt stödet
som bra.
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Nils Wårstedt och
Petter Feuk går igenom
arbetsuppgifterna.

Lyckokast att anställa personer
med funktionsnedsättning
– Att anställa personer med funktionsnedsättningar har inte medfört några problem, bara
möjligheter. Vi har fått ett antal arbetssugna och
ambitiösa medarbetare som bidragit till att effektivisera vårt polisarbete.
et säger Nils Wårstedt, enhetschef för förundersökningsledningsenheten vid polismyndigheten i Västerbottens län och ansvarig för
en skrivcentral som inrättades 2011 vid polisdistriktet
i Umeå, där åtta personer med funktionsnedsättningar
fick arbete. Han berättar om de positiva effekter initiativet haft på arbetsplatsen.
– Vi insåg att vi behövde effektivisera polisernas
administrativa arbete. Mycket av utredarnas tid gick åt
till att skriva ut förhör. Det födde tanken på att inrätta
en skrivcentral och anställa ett antal personer med
funktionsnedsättningar. Eftersom vi är en myndighet
som ska verka för mångfalden i samhället så kändes det
naturligt.
Arbetsförmedlingen var positiv och hjälpte till med
att rekrytera personal och anpassa arbetsplatserna.
– Det hela gick väldigt bra och de flesta av de anpassningar som krävdes var inte särskilt omfattande.
Mycket av det som behövdes, som höj- och sänkbara
skrivbord, fanns redan. Efter den första månaden
omvandlades tjänsterna, som varit praktikplatser, till
projektanställningar med lönebidrag. I januari 2013
blev de tillsvidareanställningar med lönebidrag.

Några förändringar har skett. Skrivcentralens personal
är nu sex till antalet, efter en anpassning till behoven.
En av tjänsterna har också på halvtid omvandlats till en
kriminalunderrättelsetjänst. För tillfället är dessutom
två tjänstlediga för föräldraledighet och studier.
– Det har inneburit att vi rekryterat två vikarier, säger
Nils Wårstedt. Även då samarbetade vi med Arbetsförmedlingen. En erfarenhet vi fick var att de sökande
hade svårt att skriva bra ansökningar. Det är något
Arbetsförmedlingen borde arbeta med.
Han har också på nära håll sett ett problem som
många ställs inför.
– En av tjejerna hade stora svårigheter och personlig
assistans. Vi lade ner mycket arbete på att anpassa arbetsplatsen. Utan det hade det inte gått. När hon sedan
slutade förlorade hon sin aktivitetsersättning eftersom
man ansåg att hon hade visat att hon hade arbetsförmåga. Jag skrev till Försäkringskassan och förklarade
vilka omfattande anpassningar vi gjort, i hopp om att
de skulle ändra sig. Men det hjälpte inte.
Nils Wårstedt anser att man genom skrivcentralens
personal lärt sig mycket.
– Det här projektet har medfört dubbla vinster. För
oss, eftersom vi har blivit effektivare och för skrivcentralens personal, som kommit ut i meningsfullt arbete.
En av dem som haft olika praktikplatser innan sa: ”Förr
gick jag till jobbet för att jag behövde det, nu gör jag
det för att jag behövs.” Det säger mycket.
Han hoppas och tror att andra arbetsplatser ska följa

deras exempel.
– Jag känner mig stolt
över att vi skapat den här
möjligheten. Det har tillfört så många bra saker.
Petter Feuk är en
av dem som arbetar
på skrivcentralen. För
honom har jobbet betytt
både ökad trygghet och nya framtidsplaner. När projektet startade hade han ett halvår innan avslutat sin
högskoleutbildning i nät- och IT-teknik.
– Redan på mellanstadiet bestämde jag mig för att

” Eftersom vi är en myndighet som ska
verka för mångfalden i samhället så
kändes det naturligt.”
prestera bra för att kunna studera vidare. Det var min
enda chans att stå mig i konkurrensen om arbete. Jag
förstod att jag inte hade samma möjligheter som mina
kamrater utan funktionsnedsättning att välja mellan
olika jobb.
Arbetet på skrivcentralen har gjort att Petter blivit
intresserad av att fortsätta studera till IT-brottsutredare.
– Jag har upptäckt att det inom polismyndigheten
finns en rad intressanta yrken där min funktionsnedsättning inte har någon betydelse.

Petter fick inte arbeta ideellt
Tidigare var Petter Feuk också ordförande i RBU Umeå.
Men Försäkringskassan tyckte att han genom sitt engagemang i RBU visat att han hade mer arbetsförmåga än
man tidigare bedömt.
– Jag hade lön för min halvtid och aktivitetsersättning
för resten. Men eftersom jag var aktiv i föreningen ville
man dra ner min aktivitetsersättning till en fjärdedel. För
mig blev det enda alternativet att avsäga mig förtroendeuppdraget och göra en ny ansökan om halv aktivitetsersättning. Jag fick tillbaka ersättningen, men det kändes
tungt att sluta som ordförande.
	Petter hade sett uppdraget som ideellt och inte haft
en tanke på att det skulle påverka aktivitetsersättningen.
Han blev också ordentligt nagelfaren när han ansökte
om att få tillbaka den ursprungliga ersättningen.
– Jag kan förstå att Försäkringskassan måste ha kontroll när det handlar om allmänna medel. Men min skada
är ju varaktig. Det verkar som om man inte har någon
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riktig insikt om vad olika funktionsnedsättningar innebär.
	Även om han inte längre kan arbeta ideellt finns engagemanget kvar. Han upprörs över att många ungdomar han
träffat inte fått en ärlig chans till att studera på grund av att
de placerats i fel skolform.
– Många drar sig också för att studera på grund av att

A rb e t sf ö r m e d l i n g e n s i n sat s e r
f ö r p e rs o n e r s o m b e d ö m s h a
n e dsat t arb e t sf ö r m å g a
Vid en anställning med lönebidrag kan arbetsgivaren efter
utredning och bedömning få ekonomiskt stöd för en del
av den anställdes lön, detsamma gäller för trygghetsanställning, utvecklingsanställning samt offentligt skyddat
arbete. Vid en anställning med lönebidrag är beslutsperioden oftast ett år i taget och kan förlängas efter fyra år om
särskilda skäl finns.
En trygghetsanställning beviljas utifrån samma grunder
som en anställning med lönebidrag, men med skillnaden att
det ekonomiska beslutet tas på fyra år. Ett första beslut om
trygghetsanställning får omfatta högst ett år. Ett nytt beslut
efter omprövning får inte överstiga tre år. Stödet får inte
överstiga den nivå som behövs för att kompensera arbetstagarens nedsättning i arbetsförmågan eller arbetsgivarens
särskilda kostnader. Utöver lönesubvention kan anordnarbidrag beviljas.
En utvecklingsanställning kan pågå under 12 månader
med möjlighet till förlängning 12 månader om särskilda
skäl föreligger. Den är än mer anpassad efter den anställdes särskilda förutsättningar och villkor. Syftet är att den
anställde ska utveckla sin arbetsförmåga och kompetens
för att i första hand bli fortsatt anställd på nuvarande
arbetsplats eller för att lättare få arbete i framtiden. Utöver
lönesubvention kan anordnarbidrag beviljas.

heltidsstudier jämställs med full arbetsförmåga. När de
sedan har utbildat sig riskerar de att den bedömningen
hänger kvar trots att de kanske aldrig får något jobb. Inte
konstigt att många då tänker att det inte är värt att plugga
vidare om man riskerar sin aktivitetsersättning.

SIUS, särskilt introduktions- och uppföljningsstöd, är ett
stöd för att träna på arbetsuppgifter och annat som krävs
i arbetet. En särskilt utbildad SIUS-konsulent hjälper den
arbetssökande före och under en anställning och kan vid
behov arbeta sida vid sida med den arbetssökande under
en tid. Stödet upphör när den arbetssökande klarar av arbetsuppgifterna självständigt. Introduktionsstödet ges under
längst ett halvår medan uppföljningsstödet pågår minst ett
år. Under tiden den arbetssökande har introduktionsstöd
beviljas aktivitetsstöd.
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Emma saknar meningsfull sysselsättning
Emma har kämpat i många år för att få en meningsfull sysselsättning. Trots att hon redan 2004
fick rätt till daglig verksamhet genom en dom i
kammarrätten har kommunen ännu inte lyckats
hitta en passande verksamhet.
mma Bergdahl i Stockholm är 29 år och har en
CP-skada. Hon saknar tal och kommunicerar med
hjälp av en taldator. Med en fastklistrad prick i
pannan pekar Emma på en bokstav i taget för att skriva
det hon vill säga. Hennes ord läses sedan upp av datorn.

Med undantag för två perioder på olika folkhögskolor
och två korta perioder på en daglig verksamhet har
Emma varit utan sysselsättning i tio år.
Jag bestämde mig för att pröva daglig verksamhet,
berättar Emma. Men det fungerade inte för mig. Nivån
var alldeles för låg. Man sa att jag skulle få göra något
som passade mig bättre, men det blev aldrig av. Det
fanns helt enkelt inget att välja på.
Emma har blivit sittande hemma.
– Jag har inget att göra och känner mig ensam. Jag är
som en fånge i min lägenhet utan intellektuell

Personligt biträde innebär att en särskilt avsatt person hjälper till vid behov för att personen ska klara sina arbetsuppgifter. Stödet är inte tidsbegränsat.
Ekonomiskt stöd till arbetshjälpmedel syftar till att kompensera en nedsättning i arbetsförmågan på grund av
en funktionsnedsättning, t.ex. genom ett hjälpmedel, en
anpassning av programvara eller ett befintligt datorsystem
eller en fysisk anpassning av arbetsplatsen.
Särskilt stöd vid start av näringsverksamhet är ett ekonomiskt stöd med högst 60 000 kr och kan beviljas till arbetslösa personer som har en funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga och ska starta företag.
Förutom ovanstående stödformer kan en arbetssökande
beviljas en praktikplats för att pröva om man passar för eller
klarar av ett arbete. Under praktiktiden beviljas man aktivitetsstöd eller behåller beviljad aktivitetsersättning.

Helena Rubach och Emma på promenad. Helena är personlig assistent.
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Emma tycker att livet ofta
känns meningslöst utan
lämplig sysselsättning.

Emma kommunicerar via dator, hon skriver genom att rikta en
fastklistrad prick i pannan på bokstav efter bokstav. Texten läses
sedan upp av en talsyntes.

stimulans från andra än mina assistenter. Det känns
som om jag klättrar på väggarna här hemma.
Emma säger att gymnasietiden var en katastrof. Hon
trivdes inte i skolan och upplevde att man inte såg
henne eller förstod hennes kapacitet. Eftersom hon inte
har något tal vände sig lärarna oftast till andra elever.
Och som många andra gick hon ut gymnasiet utan
godkända betyg.

” Vi som tillhör personkrets tre är
en bortglömd grupp i samhället. ”
– Men lite har jag tagit igen det. I våras läste jag
svenska på Åsö gymnasium och klarade mig bra. Jag
ville bevisa för mig själv att jag kunde, säger hon.
Hösten 2013 ansökte Emma på nytt om daglig verksamhet. Trots att hon hade ett beslut från 2004 fick hon
söka om. Även den här gången fick hon avslag. Hon

överklagade till förvaltningsrätten och fick då rätt till
daglig verksamhet enligt socialtjänstlagen.
– Jag hade ju egentligen sedan länge ett beslut på att
jag har rätt till daglig verksamhet. Men det verkade
inte gälla längre. Jag tycker att jag genom åren fått
strida för saker som borde vara självklara.
– Domen kom i februari, säger Emma. Så nu är det
bara att vänta. Problemet är att jag inte själv får välja
var jag ska vara. Det gör biståndsbedömaren. Helst vill
jag till resursteamet i Liljeholmen. Verksamheten där
är mer individuellt anpassad och det finns mycket att
välja på. Men det verkar som om socialkontoret tycker
att det är för dyrt att ordna en plats åt mig där.
Emma tillhör vad man benämner som personkrets tre
enligt LSS-lagen. Hon är besviken på lagen. Hon

o m r ät t t i l l da g l i g v e r k sa m h e t
Rätt till daglig verksamhet enligt LSS har
personer med utvecklingsstörning, autism
eller autismliknande tillstånd samt personer
med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i
vuxen ålder. Personer med varaktiga och omfattande rörelsehinder har inte rätt till daglig verksamhet enligt LSS.
Enligt socialtjänstlagen ska socialnämnden däremot medverka till att den enskilde med funktionsnedsättning får en
meningsfull sysselsättning (5 kap. 7 § stycke 2), vilket innebär att kommunen kan bevilja sysselsättning som bistånd.
Men i många kommuner görs alldeles för lite eller inget alls.

anser att det behövs en lagändring så att alla som verkligen behöver det får rätt till meningsfull sysselsättning.
– Vi som tillhör personkrets tre är en bortglömd grupp
i samhället. Jag tycker att det är fel att bara de som har
utvecklingsstörning har rätt till daglig verksamhet. Men
så länge det inte går att tjäna pengar på oss kommer
förmodligen ingen verksamhet heller att öppnas för oss.
Emmas favoritsysselsättning är att se på filmer, både
hemma och på bio. Bokhyllan i hennes vardagsrum
är full av filmer och inspelade tv-serier. Hon säger att
hon inte har så många vänner, hon känner många, men
umgås inte så mycket med dem.
– Jag tycker att det är lite svårt när jag inte kan prata.

På frågan om hon med sina tjugonio år känner sig
vuxen, tänker hon efter en stund innan hon svarar.
– Nej, det gör jag inte. Jag har inte gjort lika mycket

” Jag har inget att göra och känner
mig ensam. Jag är som en fånge i min
lägenhet utan intellektuell stimulans
från andra än mina assistenter. ”
som andra vuxna utan funktionsnedsättningar. Mitt liv
ser så annorlunda ut. Och ska jag vara ärlig så känns
det ganska meningslöst.
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R B U K R ÄV E R

RBU:s medlemsenkäter:

Att ha en tillhörighet, vara efterfrågad och kunna
känna skillnad mellan vardag och helg är grundläggande mänskliga behov. Men ett arbete är också en
förutsättning för att kunna skapa sig en ekonomi och
ett självständigt liv.

Min son behöver mer stöd och påputtning. Han
har inte någon utvecklingsstörning men ändå
vissa svårigheter som är ganska typiska med hans diagnos. Detta finns ingen kunskap och förståelse för alls på
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.”

Vi behöver bli bättre på att se individen och individens förmågor. Arbetsförmedlingen är en nyckelmyndighet och detta synsätt måste prägla deras
verksamhet. 		

förälder

Min önskan är att folk i detta samhälle kunde
anställa en för den man är, och kunna se det
positiva i att man har en CP-skada. Istället för att ge
en nobben direkt då de får veta det.”

För de som trots olika insatser inte har en chans på
arbetsmarknaden, måste en rätt till meningsfull sysselsättning införas.

ung vuxen

RBU kräver: Stärk det individuella stödet
hos Arbetsförmedlingen till unga med funktionsnedsättning.

Kommunen har inte några dagverksamheter
för funktionshindrade om man inte är utvecklingsstörd.”

RBU kräver: Rätt till meningsfull sysselsättning
enligt LSS för personer med omfattande fysisk
funktionsnedsättning.

förälder

RBU kräver: Höjd garantinivå för aktivitets- och
sjukersättning.

Det borde finnas en vettig sysselsättning. Daglig verksamhet borde ha ett vidare synsätt så
att det finns något som passar alla, inte sitta av tiden
på ett ställe under dagarna.”
förälder

Att få kommunen att hjälpa till när en människa inte har några pengar att försörja sig med
är helt omöjligt idag. Speciellt när de bor hemma.”
förälder

”Många möts redan på Arbetsförmedlingen med
skepsis. Om inte ens Arbetsförmedlingen har en tro
på att alla människor kan utföra ett arbete, hur ska då
arbetsgivare kunna se värdet av att anställa en person
med omfattande fysiska funktionsnedsättningar?
	Med en öppnare attityd för människors olika kompetenser och med en större acceptans för att personliga
assistenter kan vara en persons armar och ben även
på arbetsplatsen, kan fler personer få tillträde till
arbetsmarknaden.”
Det skrev RBU i en debattartikel i GöteborgsPosten 5 juli 2012.

4. STUDERA PÅ HÖGSKOLA ELLER UNIVERSITET
Sverige ska se till att personer med funktionsnedsättning
får tillgång till utbildning vid högskola och universitet på
lika villkor som andra och erbjuda skälig anpassning. Det
slås fast i artikel 24 i FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning. Trots det kan flera
faktorer omkullkasta planerna på att plugga vidare. Det
kan handla om att assistans inte beviljas efter behov, att
tillräckliga anpassningar inte görs eller svårigheten att få
tag på en tillgänglig studentbostad. Rädslan att förlora
aktivitetsersättningen kan också bli ett hinder liksom riskerna med att skuldsätta sig med studiemedel i en tid när
arbetsmarknaden ser mörk ut för den som har en funktionsnedsättning.
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Assistansen är en förutsättning för Calles studier
Calle är nitton år och läser andra terminen på sin
utbildning vid Uppsala universitet. Utan personlig
assistent skulle han inte kunna fortsätta studera.
alle Boström läser på kandidatprogrammet
på datavetenskapliga fakulteten vid Uppsala
universitet. Han tycker att det stöd han får från
universitetet är bra.
– För mig handlar det mest om hjälp med det praktiska, säger Calle. Jag behöver plats för min rullstol och
mina hjälpmedel och så behöver jag anteckningshjälp.
För mina övriga behov under studietiden har jag personlig assistans.
Under hela sin tidigare skoltid har Calle haft elevassistenter som hjälpt till.
– Det har fungerat bra, men systemet är ett vågspel.
Det är inte alltid elevassistenterna har kunskaper på
rätt nivå så de kan följa med i studierna och anteckna
på ett korrekt sätt. Det kan drabba den enskilde elevens
studieresultat.
På högskolenivå finns inga elevassistenter längre utan
det som gäller är personlig assistans. Calle har personlig assistans under sina studietimmar vid universitetet.
– Jag var orolig över att inte beviljas personlig
assistans. Hade jag inte fått det skulle jag inte kunnat
studera.
En av hans kurskamrater kopierar också sina anteckningar till honom. Den hjälpen betalar universitetet för.
Han har också fått ett eget rum där han får plats med
sina hjälpmedel och en extra dator. Sina tentor skriver
han i en avskild glasbur i tentamenssalen eftersom han

behöver ha möjlighet att svara på frågorna muntligt.
– Jag tycker att jag har en fungerande studiesituation,
säger Calle. Stödet har varit bra hela tiden. Jag gick på
ett öppet hus för att jag ville veta mer om olika utbildningar. Jag fick kontakt med en studiesamordnare som
berättade vad man kunde erbjuda från universitetets sida.
Senare hade vi ett möte då vi gick vi igenom mina behov.
Calle har gått i vanlig skola hela sin skoltid. Ibland
har han stött på patrull där missriktad omsorg har lett
till att han fått kämpa för sin rätt.
– I högstadiet hade jag en svensklärare som tyckte
att det skulle vara bättre för mig att gå i en liten grupp
tillsammans med elever med dyslexi för att få det
lugnare. Men jag ville inte och när jag haft min första

sistent redan i skolan så skulle assistenten följa eleven
hela dagen och man skulle bli mer rörlig. Idag är det
så att när skolan är slut åker man hem till nästa person,
som inte vet vad som hänt i skolan. Det blir ingen kontinuitet och man kan heller inte hänga med klasskompisarna på olika aktiviteter efter skolan. På så sätt
hamnar man lätt utanför. Systemet gör att det blir så,
inte eleven och inte kamraterna.
Calle bor fortfarande hemma. Det känns ännu inte
dags att flytta hemifrån. Fördelarna med att bo hemma
väger över. Att slippa ta studielån är bara en av dem.
Kårliv och studentboende får vänta. Men i framtiden
tänker han sig en mindre lägenhet på stan. Att bo i

” Hamnar man i fel skola eller klass så
blir man bara så bra som det förväntas
av en. Så borde det inte vara.”
skrivning och klarat mig bra så var det inte mer tal om
det. Hade jag gjort som läraren föreslog så hade mitt liv
förmodligen sett helt annorlunda ut idag. Hamnar man
i fel skola eller klass så blir man bara så bra som det
förväntas av en. Så borde det inte vara.
Calle har åsikter om hur skolan och samhället bättre
skulle kunna leva upp till enskilda elevers kapacitet och
förenkla för sociala kontakter med kamraterna.
– Jag tror att systemet med en elevassistent i skolan
och en personlig assistent i hemmet hindrar många
unga från att leva mer normalt. Hade man personlig as-

Calle får det stöd han behöver på universitetet i Uppsala.

studentrum är en omöjlighet.
– Hur skulle det fungera? Jag skulle i så fall behöva
minst två rum, ett åt mig och ett åt assistenten, för att
inte tala om plats för mina hjälpmedel.
Nu blickar han framåt, tre år ska avverkas innan första målet är nått. Därefter hägrar magisterprogrammet.
Men orosmolnen finns där. Den personliga assistansen är ett, utan LSS skulle han inte kunna studera. En
framtida anställning är ett annat.
– Jag är rädd att det kan bli bökigt för mig att ta mig
in på arbetsmarknaden. Hur ska jag få en arbetsgivare
att förstå att just jag är en tillgång, trots mitt rörelsehinder.
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De individuella behoven ska styra anpassningarna
Vid samtliga universitet finns idag särskilda
samordnare för studenter med funktionsnedsättningar. Catrin Schulze är samordnare vid Uppsala
universitet.
är en student med särskilda behov ska börja
vid universitet går man tillsammans igenom
vid vilka tillfällen studenten behöver stöd och
anpassningar.
– Det är alltid de individuella behoven som styr
anpassningarna, säger Catrin Schulze. Det kan handla
om stöd vid examinationer och anteckningshjälp.
Ibland behövs stöd av en person som är särskilt insatt
i de ämnen studenten läser. Vi kan också lägga upp en
individuell studieplanering. Det gäller att hela tiden
tänka utanför ”boxen”.
Hon poängterar vikten av tidig kontakt med de
studenter som planerar att börja läsa vid universitet. Då
finns större möjligheter att få till bra lösningar.

– Man måste se möjligheterna
och hitta sätt att överbrygga
svårigheterna. Vi kan hjälpa
till med det som har med
studierna att göra, men kraven
på alla studenter är desamma.
Det finns ingen möjlighet att
ändra vare sig studieplan eller Catrin Schulze, samordnare vid Uppsala universitet.
kursplan.
Catrin Schulze ger ett exempel på en student med
smärtproblem som inte kunde sitta timme efter timme
på en föreläsning eller tentamen. Det löste man genom
att studenten kunde ligga ner.
– Vi anstränger oss till det yttersta för att få det att
fungera. Det är inte alltid vi lyckas göra exakt det som
studenterna önskar, men vi får ändå till det till slut.
De särskilda samordnarna för studenter med funktionsnedsättning samverkar i ett nationellt nätverk med syfte
att ge ett så likvärdigt stöd som möjligt över landet.

Ylva Hedstrand är lokal samordnare för studenter med funktionsnedsättningar på tekniska/naturvetenskapliga fakulteten vid
Uppsala universitet, där Calle Boström går.
– För studenter med kognitiva svårigheter, vilket är vanligt
även vid rörelsehinder, kan det vara svårt att tyda information
från lärare, CSN och andra instanser som kommer via e-post.
De kan också ha svårt att hitta information på hemsidor. Vi hjälper
dem genom att lägga upp viktiga länkar så att informationen blir
lättare att ta till sig. Vi har också ett faddersystem där studenter
i studentkåren fungerar som faddrar.
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Rullstolen gjorde att Amanda nekades praktikplats
När Amanda Wisler skulle praktisera på Danderyds
sjukhus i samband med utbildningen till medicinsk sekreterare var allt klart. Men när sjukhuset
fick veta att Amanda både använder rullstol och
har personlig assistent blev beskedet ett annat.

långt ifrån dem. Det har också hänt att jag fått ta mig in
på ställen via källaringångar och på restauranger genom
köket. Det är inte acceptabelt.
Amanda har också synpunkter på hur människor ser
på att hon har personlig assistans.

in skola hade brustit i att informera om min
funktionsnedsättning, berättar Amanda. Själv
trodde jag att allt var klart men jag ville ändå
gardera mig och ringde till sjukhuset. När jag berättade
att jag använder rullstol och har personlig assistans
blev det alldeles tyst i luren. Och några timmar senare
fick jag veta att jag inte kunde få komma på grund av
att det inte fanns utrymme.
Amandas fall uppmärksammades i media och på
sociala medier. Det fick Danderyds sjukhus att ändra
sig och de meddelade att Amanda visst skulle få en
praktikplats, men på en annan avdelning.
– Men då tackade jag nej. Jag kände att jag inte ville
vara där. Det löste sig ändå och jag fick min praktik på
Södersjukhuset i stället.
Både Amanda, som är 22 år och hennes äldre syster
har muskeldystrofi. Amanda berättar att båda dagligen
upplever att de blir kränkta på grund av sina funktionsnedsättningar.
– Det handlar både om otillgänglighet och folks
bemötande. Fördomarna ligger så djupt. Alla vill vara
välkomnande, men inte till vilket pris som helst. När
jag gick i gymnasiet var min klass på studiebesök
i Sveriges Riksdag. Hela klassen blev placerad på
samma ställe utom jag som fick sitta ensam i en glasbur

” Fördomarna ligger så djupt. Alla
vill vara välkomnande, men inte till
vilket pris som helst.”
– De ser på mig och min assistent som ett par kompisar.
Men så är det ju inte. Jag vill bli bemött för den jag är.
Därför brukar jag vilja att assistenten finns i närheten
och kan komma när jag behöver det, men inte vara
bredvid mig hela tiden.
Amanda har alltid tänkt mycket på hur hon vill ha det
i sitt liv.
– Jag bestämde mig tidigt för att utbilda mig och
skaffa mig ett arbete jag vill ha. Men jag känner att jag
hela tiden blir motarbetad. Det känns som om jag alltid
kommer att få möta hinder. Det måste ske en förändring.
Jag vill inte ses som ett
hjälplöst paket av samhället. Jag vill bestämma
själv hur jag ska leva
mitt liv.
När Danderyds sjukhus backade om Amandas praktikplats
fick det stor uppmärksamhet i
sociala medier.
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Svårt att hitta studentboende
för personer med funktionsnedsättning

Min dotter fick ge upp efter andra terminen på universitetet då stödet för henne
uteblev och studierna då inte fungerade.”
förälder

tudenter med funktionsnedsättning kan bli särskilt utsatta för bostadsbrist, eftersom anpassningar tar tid. De kan hamna i en annan del av
staden än andra studenter, vilket kan påverka närheten
till lärosätet, men också till sociala fritidsaktiviteter.
Det kan innebära en begränsning i möjligheten att söka
olika utbildningar, därför att det är smidigare att studera
där personen redan är bosatt om möjligheten finns.
Ur Fokus12, Levnadsvillkor för unga med funktionsnedsättning, Ungdomsstyrelsen 2012:3

Det är dåligt med studentboende runt om i
landet. Särskilt om man vill bo som ”vanligt”
och inte på boende för funktionshindrade. En del studielokaler är katastrof. Svårt att få tag på lägenheter
att hyra som funkar.”
förälder

Nu känns allt bra förutom att när hon har föreläsningar på annan ort måste jag följa med för
att hjälpa till. Vi har inte rätt till assistans.”
förälder

Tillgång till högre utbildning
Sverige ska se till att personer med funktionsnedsättning får tillgång till allmän högre utbildning,
yrkesutbildning, vuxenutbildning och livslångt
lärande utan diskriminering och på lika villkor som
andra. Sverige ska säkerställa att skälig anpassning
erbjuds personer med funktionsnedsättning. Detta
i enlighet med artikel 24 i FN:s konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning
som Sverige har ratificerat.

5. HABILITERINGEN
Personer med funktionsnedsättning har
rätt till bästa möjliga hälsa. Det står i artikel
25 i FN:s konvention om personer med
funktionsnedsättning. Trots det uppger
majoriteten av de unga vuxna som besvarat RBU:s medlemsenkät att de tycker att
habiliteringsinsatserna blivit sämre när de
inte längre tillhör barn- och ungdomshabiliteringen. Man saknar engagemanget och
läkare med kompetens om funktionsnedsättningar. Alla initiativ måste tas av den
unge vuxne själv, trots att just det kan vara
svårt på grund av funktionsnedsättningen.
I ett skede när andra föräldrar kan ta ett
steg tillbaka, får föräldrar till ett vuxet barn
med funktionsnedsättning istället ta ett
än större ansvar.
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71,9%

Fler än 7 av 10 föräldrar
(71,9 %) har uppgett att de
upplever att samhället inte
möter det vuxna barnets behov
på ett sätt så att de kan ta ett
steg tillbaka som föräldrar.

Skapa en brygga mellan habiliteringsformerna
Unga med funktionsnedsättning möts av krav
som andra unga aldrig behöver ställas inför. De
behöver stöd från samhället, men istället täcker
föräldrarna upp där det brister. Det säger Anders
Möller, psykolog och professor.
ngdomar med funktionshinder på gränsen till
vuxenlivet behöver extra åtgärder. Om man inbillar sig att de har samma förutsättningar som
andra ungdomar, så missar man verkligen något.
Det säger Anders Möller som är psykolog och professor på Ersta Sköndal Högskola i Göteborg. Han menar
att stödet till ungdomar med funktionsnedsättningar på
väg in i vuxenlivet i allmänhet har stora brister.
– När ungdomarna blir myndiga och flyttas över från
den trygga och omhändertagande barnhabiliteringen
till vuxenhabiliteringen förväntas de plötsligt ta hand
om hela sitt liv. De ska själva ansöka om alla stöd och
bistånd de behöver. Dessutom ska de bedömas för att
man ska avgöra om de har rätt till arbete, bostad, assistans och försörjning. Det finns så många hinder.
Ungdomar utan funktionsnedsättningar ställs inte inför några sådana krav. De kan flytta ut från föräldrarna
och tillbaka hem igen om det inte går bra. Medan den
flexibiliteten aldrig kan blir möjlig för den som har ett
omfattande funktionshinder.
– Alla ungdomar måste få chansen att bli vuxna i lagom doser, säger Anders Möller. För det krävs samspel
inom familjen och stöd från omgivningen som syftar
till att ungdomarna ska bli självständiga. Och för en
ungdom med exempelvis ett rörelsehinder behövs det

extra bra samspel och extra mycket stöd. Inte för att
de automatiskt är sämre på att bli vuxna, utan för att
samhället ställer så oerhört mycket större krav på dem.
Det är något vi behöver kompensera dem för.
Han har lång erfarenhet av habiliteringen och bestämda åsikter om hur övergången från barnhabiliteringen
till vuxenhabiliteringen borde vara.
– Det är uppenbart att det inte fungerar. Det finns
idag så mycket kunskap om funktionsnedsättningar.
Man vet allt om behoven och om att göra rätt saker,
men det finns för lite kunskap om processen i vuxenblivandet. Kraven som ställs på ungdomarna är för höga,
de förväntas lösa problem de aldrig ens skulle ställas
inför. De får ofta känna att de inte duger när de inte vet
hur de ska göra för att få det de har rätt till. Vi behöver
skapa en brygga mellan de olika habiliteringsformerna
där personal från barnhabiliteringen och personal från
vuxenhabiliteringen arbetar tillsammans med ungdomarna under övergången.
När samhället inte
ger det stöd som
krävs täcker föräldrar upp för dess
brister. Med resultat
att de ofta blir misstänkliggjorda.
– När föräldrarna
försöker hjälpa till
får de veta att de har Anders Möller menar att det saknas kunskap om processen i vuxenblivandet.
svårt att släppa

taget, säger Anders Möller. Föräldrar som vill sitt
barns bästa känner sig maktlösa och misstänkliggjorda,
kränkta och utestängda. Och då är det ändå föräldrarna
som oftast står för sitt barns livskvalitet.
Anders Möller menar att det är hög tid att börja fundera över åt vilket håll funktionshinderspolitiken gått.

– Vi har blivit bra på enkelt avhjälpta hinder, vi sänker trösklar och monterar dörröppnare. Men vi har inte
blivit bättre på att ta hand om människor på rätt sätt.
Samhället har blivit svårt och styrt av regler och
teknik som alla människor inte förstår och inte kan leva
efter. Det måste uppmärksammas.

Föräldrar får kriga för sina vuxna barns behov
Samhället har för stora förväntningar på ungdomarna i
övergången till vuxenlivet. I det arvsfondsfinansierade
projektet Delaktighet och stöd berättar föräldrarna om
kampen för sina vuxna barn.
– Ungdomar som fyllt 18 år förväntas helt och fullt tala för
sig själva och argumentera för sina behov. Det säger Elisabet Ljungström, ansvarig för Habiliteringen vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder i Göteborg. När vi
i projektet intervjuade föräldrar till elever i avgångsklas-

” Många ungdomar med funktionshinder
har kognitiva problem. De behöver stöd
i att tala i egen sak och argumentera.”
serna fick vi tydliga signaler om att de kände oro och
frustration inför tiden efter Riksgymnasiet. De visste att de
inte kunde ”släppa taget” utan som tidigare alltid finnas
bakom sin son eller dotter och stötta, handleda och många
gånger även aktivt agera för att sonen/dottern skulle få
sina rättigheter tillgodosedda.

I projektet Delaktighet och Stöd
som pågår inom Bräcke Diakoni,
berättar föräldrarna om den kamp
de utkämpar. Bemötandet av dem
varierar, ibland blir de inkluderade
och lyssnade på, ibland ombeds de
lämna rummet och låta det vuxna
barnet tala för sig självt.
– Föräldrarna känner att de hela
Elisabet Ljungström,
tiden får kriga med myndigheter
Habiliteringen vid Riksför sina vuxna barns behov, säger
gymnasiet i Göteborg.
Elisabet Ljungström. De känner
vanmakt och vittnar om ungdomarnas oro över att bli
bedömda, få avslag och att vänta på omprövningar.
	Genom att man nu i projektet satt fokus på problemen
hoppas Elisabet Ljungström att samhället ska få upp
ögonen för behovet av att stödja de unga i övergången till
vuxenvärlden.
– Många ungdomar med funktionshinder har kognitiva
problem. De behöver stöd i att tala i egen sak och argumentera. Oftast är det föräldrarna som kan ge det stödet.
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Man får ingen hjälp,
man måste själv begära
den, och jag har svårt för det.”

Sämre insatser inom
vuxenhabiliteringen
Övergången från barn- och ungdomshabiliteringen till vuxenhabiliteringen upplevs av många som
ett problem. RBU:s medlemsenkät visar att över
hälften av de unga vuxna upplever att habiliteringsinsatserna blivit sämre.
argareta Nilsson är ordförande i Föreningen
Sveriges habiliteringschefer. Hon menar att
arbetssätten för barn- och ungdomshabilitering
är ganska lika över hela Sverige.
– Det ser annorlunda ut när det gäller vuxenhabiliteringen. Kommuner och landsting har delat ansvar och detta
blir tydligt vid habilitering av vuxna. Ett problem som ofta
påtalas är otillräcklig tillgång till medicinska insatser.
Konsultläkare förekommer inom vuxenhabilitering men
deras uppgifter och omfattning ser olika ut över landet.
– Barnhabiliteringsläkarna samordnar de medicinska
insatserna för barn och ungdomar. Det underlättar för
familjerna. Inom vuxensjukvården delas de medicinska
insatserna däremot upp på olika kliniker och primärvården
övertar den koordination av insatser som tidigare barnhabiliteringsläkaren svarade för.
Margareta Nilsson anser att en gemensam planering i
samband med övergången till primärvården/vuxensjukvården underlättar.
Tillsammans med styrelsen för barnneurologerna och
nätverket för vuxenhabiliteringsläkarna har föreningen till
Socialstyrelsen påtalat behovet av hög medicinsk kompetens i vård och behandling av barn, unga och vuxna med
funktionsnedsättningar.

Margareta Nilsson,
ordförande i Föreningen
Sveriges habiliteringschefer.

– Vi har speciellt pekat på
att det behövs en särskild
utbildning för de läkare
som möter och arbetar med
vuxna som får insatser inom
habiliteringen.
Kontaktperson kan utses för habiliteringsinsatserna,
vilket inte alla känner till. Men Margareta Nilsson anser
att den rollen kan utvecklas.
– I dag har man möjlighet till en kontaktperson för sina
habiliteringsinsatser men det finns önskemål om en mer
övergripande koordinatorsfunktion, som har ett mycket
mer omfattande uppdrag.

Fast vårdkontakt
Verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov
av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården
tillgodoses. Om det är nödvändigt för att tillgodose dessa
behov, eller om en patient begär det, ska verksamhetschefen utse en fast vårdkontakt för patienten. [29 a § i Hälsooch sjukvårdslagen (1982:763)].

Vuxenhab finns inte i min sons liv, de har ingen
läkare. Han får åka 7 mil om han ska dit och de
är inte intresserade av att hjälpa. De har inget att erbjuda förutom ett träningsschema för sonen (på papper).”
förälder

ung vuxen

R B U K R ÄV E R

Efter barn- och ungdomshabiliteringen lämnas man
vind för våg. Det är i alla fall vad många unga vuxna
upplever. De måste själva ta initiativen, trots att svårigheten att ta initiativ kan vara en del av funktionsnedsättningen.
Kontakterna med försäkringskassan, arbetsförmedlingen och kommunen måste hanteras liksom insatser
och överklaganden. Samtidigt vittnar föräldrar om en
ohållbar situation där de får ta ett allt större ansvar.
Fler än 7 av 10 föräldrar som besvarat RBU:s medlemsenkät upplever att samhället inte möter det vuxna
barnets behov på ett sätt så att de kan ta ett steg
tillbaka som föräldrar.
RBU kräver: Stärk övergången mellan barn- och
ungdomshabiliteringen och vuxenhabiliteringen.
RBU kräver: Inför en samordnare som stöttar den
unga vuxna i kontakterna med olika myndigheter.

6. RELATIONER OCH DET SOCIALA LIVET
Att upptäcka sin sexualitet är en del i vuxenblivandet. Men det praktiska beroendet av andra kan försvåra detta. Fördomar i samhället, brister i skolans sexualundervisning och det faktum att habiliteringen inte alltid informerar om sex- och
samlevnad och funktionsnedsättning, gör det inte enklare. Trots att rätten att bilda
familj stadgas i artikel 23 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
	Sociala relationer är avgörande för vår livskvalitet. Men för många med funktionsnedsättning börjar utanförskapet redan i skolan.
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Mary och Tim utmanar samhällets fördomar
Hur kan du vara ihop med någon som har funktionsnedsättning? Den frågan får Tim då och då.
Det är också han som ofta tilltalas, trots att Mary
ställt frågan. Att inte bli sedd och räknad med
hör till vardagen för personer med funktionsnedsättning.
ary Hagman är född i Indien. Som liten
drabbades hon av polio och hennes biologiska föräldrar kunde inte ge henne det hon
behövde. Mary fick en ny adoptivfamilj i Sverige.
– Det var min lycka, säger hon. Innan jag kom till
Sverige vid sju års ålder trodde jag inte att det fanns
andra barn som hade funktionsnedsättningar. Här mötte
jag barn som hade det som jag. Men det var inte lätt
i skolan. Mina föräldrar har fått bråka rätt mycket för
att jag skulle få en bra skolgång. Jag hade hjälp av
elevassistenter i skolan men ofta fick jag sitta utanför
klassrummet istället för i skolsalen. Det har väl inte alltid varit så att man tagit hänsyn till mina problem. Jag
minns när en gympalärare tyckte att jag skulle åka skidor. Där stod jag och kom ingenstans medan tjugofyra
jättesura andra elever stod bakom mig och ville komma
fram.
Idag är Mary 33 år och är nöjd med sitt liv i den egna
lägenheten i Västerhaninge. Hon är aktiv och utåtriktad
och har i flera år varit engagerad i RBU:s vuxenråd.
Knagglig skolgång gjorde att hon inte gick ur skolan
med godkända betyg i alla ämnen. Men räddningen
kom i form av Skarpnäcks folkhögskola. Där kunde
hon i sin egen takt ta igen det hon förlorat – och där

träffade hon Tim Eldås.
– Jag har aldrig låtit mitt funktionshinder hindra mig,
säger Mary. Visst är det krångligt att mina ben inte
fungerar men det ser jag mer som en utmaning än ett
problem.
– Jag har sett hur en del av mina kamraters föräldrar
som är oroliga för sina barn överbeskyddar dem. Det
har mina föräldrar aldrig gjort, de har alltid stöttat mig
och intalat mig att jag kan själv. Det är väl därför jag
blivit så självständig.
Mary är engagerad i alla frågor som rör funktionsnedsättningar och diskuterar dem gärna.
– Jag tycker inte att samhället förstår vikten av

” Människor som vi inte känner undrar
över hur jag som är en ’ vanlig’ kille
kan vara tillsammans med en tjej som
sitter i rullstol.”
tillgänglighet. Politikerna går ut och ställer frågor och
verkar intresserade. Men jag upplever att det mest är ett
politiskt spel, de lyssnar inte på oss på riktigt och ser
inte människorna och våra behov, utan bara rullstolarna. Det gör att vi ännu inte kommit så långt i utvecklingen mot ett samhälle där alla får plats.
En som inte bara såg rullstolen utan personen i den är
Tim, Marys fästman.
– Det var nog Mary som spanade in mig, säger Tim.
Men vi hade en gemensam kompis som hjälpte till på
traven så vi blev först vänner. Men när vi sedan blev
Människor som inte känner Mary och Tim missuppfattar ofta deras relation. De tror att Tim är hennes assistent.
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Ett par som kompletterar varandra…

kära i varandra på allvar, då blev det också lite problem. Alla i vår närhet tyckte inte att det var helt okej
att jag var ihop med en tjej som satt i rullstol.
Tims familj ställde sig undrande i början. De hade ingen
erfarenhet av funktionsnedsättningar och undrade hur
det skulle gå. Med tiden har kontakten blivit bättre och
idag är det inte längre några problem.
Motsättningarna och misstänksamheten från familjerna har lett till en del bråk mellan Mary och Tim. Men
de hävdar också att det har stärkt dem som ett par. Den
gemensamma envisheten har svetsat samman dem.
– Människor som vi inte känner undrar över hur jag
som är en ”vanlig” kille kan vara tillsammans med en
tjej som sitter i rullstol. När vi är ute och handlar och
Mary frågar om något så är det mig de svarar. Många
tror att jag är Marys personliga assistent och vänder
sig till mig. Då brukar jag svara att de ska fråga min
fästmö.
Mary håller med, sitter man i rullstol så pratar folk

över huvudet på en. Numera går Tim ofta en bit åt
sidan när Mary ska handla för att de inte ska hamna i
obekväma situationer.
Framtiden ser de an med tillförsikt. För Marys del är
en dröm att kunna få arbeta i en reception. Men efter
mycket krångel har hon fått permanent sjukbidrag och
vill inte riskera att det försvinner.
– Jag skulle inte orka arbeta så mycket. Jag har bra
dagar men också dåliga, då jag inte kan göra annat än
att ligga på soffan. Men det skulle vara roligt att ha
något meningsfullt att göra några timmar ibland.

4,5 %
Endast 4,5 % av de unga
vuxna har uppgett att de
bor i eget boende med sin
pojkvän/flickvän.
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Visst kan personer med funktionsnedsättning ha sex
Att ha ett rörelsehinder är inget hinder för att ha
sex. Men att däremot ständigt ha assistenter eller
föräldrar nära kan försvåra tillgängligheten eller
utforskningen av sin sexualitet. Det menar Stefan
Balogh, Bosse råd, stöd & kunskapscenter.
skolan är ofta sexualundervisningen undermålig.
Fniss och dåliga skämt är vanligt, snarare än de
livsviktiga samtal det borde vara.
För ungdomar som har en funktionsnedsättning är det
än svårare. Kompisarna och därmed samtalspartnerna
är färre. Föräldrar och assistenter är knappast några
man talar sex med. Men, precis som hos alla ungdomar,
finns funderingarna där.
Stefan Balogh är arbetsterapeut och konsulent på
Bosse råd, stöd & kunskapscenter i Stockholm. Han är
arbetsterapeut med vidareutbildning i sexologi inriktad
på fysisk funktionsnedsättning och specialiserad på att
tala med ungdomar om bland annat sex och samlevnad.
– Ungdomar med omfattande funktionsnedsättningar
har flera problem att tampas med när det gäller sexualitet. Mycket beror på vuxenvärldens inställning. Ofta
behandlas ungdomar som kan anses vara vuxna, som
små barn. Man vill nog att de ska ha en kärleksrelation, men de har ingen fredad zon och ingenstans att ta
vägen med sina frågor. Det har gjort att de oftast börjar
tänka på att ha sex senare än andra ungdomar. Inte
förrän de flyttat hemifrån tillåts de utforska sin egen
sexualitet.
Stefan Balogh har föreläsningar för ungdomar om
sexualitet och samlevnad. När han arbetade på habi-

Stefan Balogh, konsulent på Bosse råd, stöd & kunskapscenter
i Stockholm.

literingen vid Skärholmens gymnasium skapade han
och hans kuratorskollegor en ”tillåtande hörna” där
ungdomar kunde få svar på sina frågor.
– Jag kunde då tydligt se att killar hade lättare för att
tala med varandra om sex efteråt medan tjejerna inte
gjorde det.
Stefan Balogh berättar att den vanligaste frågan han
fått är ”Kan jag ha sex?” och den näst vanligast är ”Hur
gör jag?”.
– Jag brukar svara: ”Har du en hjärna och känner

upphetsning, då kan du också ha sex .” Men tyvärr har
många ungdomar fått höra att de varken kan ha sex
eller skaffa barn och än mindre ta hand om det. Det har
de fått höra från föräldrar, assistenter, lärare, skolsköterskor och läkare. Men det är ingen sanning, det är
bara ett sätt att slippa ta tag i frågan.
Han menar att det faktum att många unga med funktionsnedsättning inte får vara i fred, att hela tiden ha
föräldrar eller assistenter nära, gör att många ger upp
tanken på sin egen sexualitet.
– Vi är rädda för att tala om sexualitet och låtsas
därför att det inte finns. Vi glömmer också bort vad det
handlar om. Åttio procent av oss tänker på en man och
en kvinna som är nakna och har samlag. Men sexualitet är så mycket mer, det är två människor som tycker
om varandra och vill vara nära. Får de bara chansen så
upptäcker de sitt eget sätt att tillfredsställa sina sexuella
behov. Det behöver inte vara just ett fullbordat samlag
som är den naturliga avslutningen.
Stefan Balogh menar att det faktum att det inte
skapas forum för diskussion om sex gör ungdomar med
funktionsnedsättningar mer sårbara. De söker sig ofta
till nätet, kollar på sidor som handlar om sex.
– De känner sig trygga framför sin egen dator, säger
Stefan Balogh. Men de inser kanske inte att de kan
råka illa ut genom kontakter de kan få där. De bilder av
sex man kan möta där är grova med ett språk som inte
stämmer med den vanliga sexualiteten som vuxna pratar om. Det här är också något som vi vuxna har svårt
att hantera på ett bra sätt.
Stefan menar att lika tabubelagt som det är tala om

ungdomar med funktionsnedsättningar och sex, är att
ta upp frågan om hur föräldrar hindrar sina barn att bli
vuxna med allt vad det innebär.
– De är omhuldande och vill inte släppa taget. Visst
kan det vara svårt att inse att barnet kan klara sig självt.
Men det hör till vuxenblivandet att få tillåtelse att
ramla, resa sig upp och börja om igen. Det växer man
av.

27,6 %

27,6 % av de unga vuxna har uppgett att de har mött personer
som uttryckt att de tror att personer med funktionsnedsättning
inte kan ha sex.

Endast 1 av 5 av de unga vuxna (18,5 %) har uppgett att de har
fått information från habiliteringen om sex- och samlevnad och
funktionsnedsättning.
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29,4 % av de unga vuxna
har uppgett att de i stort
sett aldrig träffar vänner
eller umgås mest med
sina assistenter.

29,4 %

Den svåra ensamheten
Många unga med funktionsnedsättningar saknar
nära relationer utanför familjen. I RBU:s medlemsenkät uppger nästan trettio procent av de unga
vuxna att de i stort sett aldrig träffar vänner eller
umgås mest med sina assistenter. Höga siffror
om ensamhet som talar för sig själva.
ad gör då ensamheten med oss? Hur är det att
helt sakna vänner?
Niklas Westberg, doktor i sociologi vid högskolan i Halmstad, har i sin avhandling ”Meddelanden
från enskildheten” undersökt den ofrivilliga ensamheten och synen på den.
– Normen i samhället är att vi alla ska ingå i en gemenskap. Om man inte har någon eller några vänner så
avviker man från den normen. Man blir lämnad utanför.
Har man dessutom en funktionsnedsättning riskerar
man att bli dubbelt avvikande. Det kan resultera i ett
brett spektra av känslor som sorgsenhet, saknad, skam,
hopplöshet, leda men också ilska och aggressivitet.
När man känner sig ensam och ensamheten inte är
självvald, hjälper det inte heller att bli ”hoptussad” med
andra. Det kan tvärtom förstärka känslan av ensamhet.
Att tvingas vara tillsamman med personer man inte
känner någon gemenskap med gör att man känner sig
extra ensam och ser ensamheten som ett öde man inte
kan ta sig ur.
Den som har en funktionsnedsättning har oftast inte
samma möjligheter att skaffa sig vänner som andra.
Rent fysiska hinder gör att man inte kan vistas på
samma arenor. Ofta är heller inte bristen på relationer

synlig. Många har andra människor kring sig hela tiden,
assistenter och personal i skolor och dagliga verksamheter finns där. Men de kan inte jämföras med en vän
att dela sina erfarenheter och innersta tankar med. Man
blir inte alltid sedd för den man är utan som en i en
grupp.
Niklas Westberg har studerat hur kontakter på nätet
kan ha betydelse.
– Det finns två sidor av de relationer man skaffar sig
på Facebook och via andra grupper för människor att
kommunicera med. Dels kan känslan av ensamhet och
utanförskap förstärkas om man inte hittar rätt. Men det
finns också olika hemsidor där man kan hitta gemenskap. Hemsidor för personer med samma diagnos eller
intressesfär kan betyda enormt mycket. Möjligheten att
interagera med likasinnade gör att känslan av ensamhet
mildras. Många relationer som startar på nätet genom
en hemsida eller community växer sig starka och fortsätter också i verkliga livet. Men även om de inte gör
det kan interaktionen mellan likasinnade på nätet i sig
betyda mycket.
Hur är det då att leva utan vänskapsrelationer? Finns det några
faror förutom känslan av att inte
höra till?
– Ja, svarar Niklas Westberg.
Det kan leda till rent fysiska faror.
Ensamhet kan orsaka stress, som
i sin tur kan leda till hjärt- och
Niklas Westberg,
kärlsjukdomar, vid sidan av alla
doktor i sociologi vid
psykologiska aspekter.
högskolan i Halmstad.

Boende med gemenskap och självbestämmande
Bo själv i egen lägenhet med assistenter eller i
ett gruppboende utan assistans. Det är valet som
många unga med funktionsnedsättning står inför
när det är dags att flytta hemifrån. Boendekooperativ kan vara ett annat alternativ, men det kräver
mycket från berörda.
ngrid Nordström, arbetar på GIL, Göteborgskooperativet för Independent Living. Mellan åren
2008-2011 samordnade hon det fyraåriga Boendeprojektet, med syfte att skapa nya och flexiblare
boendeformer för unga vuxna med flerfunktionsnedsättningar.
– Många föräldrar hade frågor om boendeformer
och om ensamheten som kan uppstå för unga med
funktionsnedsättningar. Vi startade därför nätverksträf-

far med ungdomarna och
föräldrarna för att ta reda på
deras tankar kring boendesituationen. Det ledde fram
till denna projektidé som
vi sedan beviljades stöd för
hos Allmänna arvsfonden.
Idén handlade om ett
boendekooperativ som gav Ingrid Nordström, GIL,
Göteborgskooperativet för
möjlighet att leva i gemen- Independent Living.
skap med andra, men med
bibehållen assistans. Utifrån kommunernas ansvar för
medlemmarnas boende och insatsen särskilt anpassad
bostad i 9 § LSS hade sedan tidigare olika boendekooperativ skapats, varav de första i mitten av 90-talet efter
assistansreformens genomförande i Sverige.
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– Det är ingen enkel sak att skapa ett boendekooperativ. Det kräver engagemang och ett professionellt arbete,
inte minst av föräldrarna, säger Ingrid Nordström. Det
handlar om att anpassa ett befintligt hus eller bygga nytt,
att driva verksamheten i den form man väljer samt
övertyga kommunen. Vår erfarenhet är att få kommunhandläggare känner till insatsen särskilt anpassad bostad,
och på vissa blanketter har insatsen tagits bort. Det gör
att man i princip måste ha en projektbeskrivning att
presentera för handläggaren för att få insatsen beviljad.
Vad kommunen bidrar med blir ofta en förhandlingsfråga har Ingrid Nordström erfarenhet av. Kostnaden
för lägenheten står den enskilde för själv med stöd av
bostadstillägg. Assistansen beviljas av Försäkringskassan och kommunen kan i vissa fall bidra med kostnader
för gemensamhetsutrymmena. Att underlätta umgänget
blir då den särskilda anpassningen.

Jag känner mig fysiskt ensam bara ibland,
men mitt behov av vänner gör att jag alltid
har en känsla av ensamhet, även när assistenten är
närvarande.”
ung vuxen

Mitt handikappade barn är mycket
isolerat från samhället, känner ingen
tillhörighet.”
förälder

Ingrid Nordström har under sina åtta år då hon arbetat
med frågan om boendekooperativ sett hur kooperativens
fortlevnad aktualiseras då föräldrarnas engagemang
minskar.
– Föräldrarna blir äldre och orkar inte bidra på samma sätt som tidigare. Andra saker kan också inträffa
som leder till att kooperativet går över i kommunens
regi och övergår i ett gruppboende.
Projektet avslutades 2011 och Ingrid Nordström arbetar idag för att det ska bli lättare att tillmötesgå enskildas bostadsönskemål i Göteborg. Bland annat har hon
kontakt med en grupp inom kommunen som samverkar
över stadsdelsnämnderna för att få till stånd en helhetssyn.
– Det handlar till exempel om hur kontrakten ska
skrivas och hur bidragen från kommunerna kan se ut.
Det skulle underlätta mycket för den som vill starta
boendekooperativ.

Att flytta hemifrån är bra, men samhället
borde göra mer åt ensamheten som kan
uppstå. Många oavsett vem skulle må bra av ett
gruppboende. Bara en tanke, en dröm.”
ung vuxen

6 6 – ENKÄT S VA R , R B U Å rsra p p o r t 2 0 1 4

67 – ENKÄT S VA R R B U Å rsra p p o r t 2 0 1 4

48,6 %
51,4 %

––––––––––––––––––––––––––––

2. Vilket år är du född?

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

2,9 %
0%
4,3 %
0%
0%
2,9 %
5,7 %
2,9 %
8,6 %
5,7 %
8,6 %
5,7 %
15,7 %
20 %
14,3 %
2,9 %

––––––––––––––––––––––––––––

3. I vilket län bor du?

Blekinge
Dalarna
Gotland

0%
1,4 %
0%

––––––––––––––––––––––––––––

4. Vilken typ av gymnasium
har du gått i?

Vanlig gymnasieskola 27,1 %
RH-gymnasium
22,9 %
Gymnasiesärskola
44,3 %
Jag har inte gått
i gymnasieskolan
/gymnasiesärskolan
2,9 %
Annat
2,9 %
–––––––––––––––––––––––––––

5. Hur tycker du att skolan
har förberett dig för livet
efter skolan?
Mycket bra
14,3 %
Bra
44,3 %
Varken bra eller dåligt 30 %
Dåligt
5,7 %
Mycket dåligt
5,7 %
––––––––––––––––––––––––––––

6. Hur upplevde du att studieoch yrkesvägledningen i
skolan mötte dina behov
av vägledning?

Mycket bra
Bra
Varken bra eller dåligt
Dåligt
Mycket dåligt

11,6 %
34,8 %
29 %
14,5 %
10,1 %

––––––––––––––––––––––––––––

7. Samverkade din skola med
Arbetsförmedlingen under
gymnasietiden för att du
skulle få bra vägledning?

Ja
Nej
Vet ej
Jag hade inget
behov av det

11,4 %
37,1 %
22,9 %
28,8 %

––––––––––––––––––––––––––––

8. Gick du ut gymnasieskolan
med fullständiga betyg?

Ja
Nej
Jag gick i gymnasiesärskolan
Jag har inte gått
i gymnasieskolan

30 %
22,9 %
44,3 %
2,9 %

––––––––––––––––––––––––––––

9. Vad har du haft för
sysselsättning sedan du
slutade skolan? (Flervalsfråga).

Arbete
Studier på högskola
/universitet
Studier på folkhögskola eller komvux
Praktikplats
Daglig verksamhet
Saknat sysselsättning
Till stor del varit
utan sysselsättning
Annat

20,3 %
11,6 %
21,7 %
13 %
49,3 %
15,9 %
8,7 %
11,6 %

––––––––––––––––––––––––––––

10. Vad har du för huvudsaklig
sysselsättning idag?

Arbete
Studier på högskola/
universitet

17,6 %
2,9 %

––––––––––––––––––––––––––––

11. Om du inte har ett arbete,
hur ser du på utsikterna för dig
att få ett arbete?

Mycket bra
Bra
Varken bra
eller dåliga
Dåliga
Mycket dåliga
Jag har ett arbete

0%
6,1 %
14,3 %
20,4 %
36,7 %
22,4 %

––––––––––––––––––––––––––––

12. Hur har du upplevt stödet
från Arbetsförmedlingen i
sökandet av arbete?

Mycket bra
Bra
Varken bra
eller dåligt
Dåligt
Mycket dåligt
Jag har inte varit i
kontakt med Arbetsförmedlingen

1,5 %
7,5 %
14,9 %
3%
13,4 %

59,7 %

––––––––––––––––––––––––––––

13. Har du aktivitetsersättning?

Ja, (100 %)
Ja, (75 %)
Ja, (50 %)
Ja, (25 %)
Nej

62,3 %
2,9 %
2,9 %
4,3 %
27,5 %

––––––––––––––––––––––––––––

14. Har du sjukersättning?

Ja, (100 %)
Ja, (75 %)
Ja, (50 %)
Ja, (25 %)
Nej

8,8 %
1,5 %
0%
0%
89,7 %

––––––––––––––––––––––––––––

Nej
Ja, mina föräldrar
Ja, mina assistenter
Ja, andra vuxna

59,7 %
28,4 %
13,4 %
23,9 %

––––––––––––––––––––––––––––

16. Tycker du att habiliteringsinsatserna förändrats sedan
du blivit vuxen och inte längre
tillhör barn- och ungdomshabiliteringen?

Ja, det har blivit bättre 4,5 %
Ja, det har
blivit sämre
52,2 %
Nej, jag upplever
inte att det är någon
större skillnad
31,3 %
Jag har inte varit i
kontakt med vuxenhabiliteringen
11,9 %
––––––––––––––––––––––––––––

17. Hur tycker du att habiliteringen har stöttat dig att
utvecklas till en självständig
vuxen och förberett dig för
vuxenlivet?

Mycket bra
Bra
Varken bra
eller dåligt
Dåligt
Mycket dåligt

7,4 %
19,1 %
54,4 %
10,3 %
8,8 %

––––––––––––––––––––––––––––

18. Hur upplevde du skolans
undervisning om sex- och
samlevnad?

Mycket bra
Bra
Varken bra
eller dålig
Dålig
Mycket dålig

4,9 %
21,3 %
54,1 %
8,2 %
11,5 %

––––––––––––––––––––––––––––

19. Har habiliteringen gett
dig information om sex- och
samlevnad och funktionsnedsättning?

Ja
Nej

18,5 %
81,5 %

––––––––––––––––––––––––––––

20. Har du mött personer som
uttryckt att de tror att personer
med funktionsnedsättning inte
kan ha sex?

Ja
Nej

27,6 %
72,4 %

––––––––––––––––––––––––––––

21. Har du mött personer som
ifrågasatt din rätt att skaffa
barn?

Ja
Nej

11,1 %
88,9 %

––––––––––––––––––––––––––––

22. Hur bor du idag?

Själv i eget boende
I eget boende med
min pojkvän/flickvän
I eget boende med
vänner
Hos mina föräldrar
Annat

36,4 %
4,5 %
1,5 %
36,4 %
21,2 %

––––––––––––––––––––––––––––

23. Om du har flyttat hemifrån,
hade du behövt något stöd
från samhället i samband med
flytten och därefter i det nya
boendet?

Ja
Nej

57,1 %
42,9 %

––––––––––––––––––––––––––––

24. Om du bor hos föräldrarna,
vilket är skälet till det?

(Flervalsfråga)
Svårt att hitta bostad 41,7 %
Jag har inte råd
41,7 %
Jag tror inte att jag kommer
klara mig själv
20,8 %
Mina föräldrar tror
inte att jag kommer

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kvinna
Man

4,3 %
7,1 %
1,4 %
5,7 %
2,9 %
2,9 %
4,3 %
7,1 %
18,6 %
2,9 %
7,1 %
2,9 %
4,3 %
2,9 %
2,9 %
15,7 %
1,4 %
4,3 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1. Jag som besvarar enkäten är:

Gävleborg
Halland
Jämtland
Jönköpings län
Kalmar län
Kronoberg
Norrbotten
Skåne
Stockholms län
Södermanland
Uppsala län
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sammanställning av de
unga vuxnas enkätsvar

13,2 %
10,3 %

15. Upplever du att andra vill
bestämma över dig och ditt liv?
(Flervalsfråga)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

med vuxna barn med funktionsnedsättning i samma
ålderskategori. Ett pappersutskick med länk till enkäten
skickades också ut till målgruppen inkluderat medlemmar RBU inte hade e-postadress till, totalt 432 postadresser (de som redan besvarat enkäten undantogs).
196 föräldrar valde att besvara enkäten.
Alla svarande har inte svarat på alla frågor och
procentsatsen är beräknad utifrån antalet svarande per
fråga. Ett urval av enkätsvaren presenteras nedan.

Vilka svarade på enkäterna?
RBU:s årsrapport bygger på två medlemsenkäter som
genomfördes november-mars 2013/14. En enkät riktades till unga vuxna med funktionsnedsättning i åldrarna
21-35 år. Den skickades till föräldrarnas e-postadresser
för vidarebefordran samt direkt till 15 unga vuxna.
Totalt skickades enkäten till 233 adresser, 74 unga
vuxna valde att besvara enkäten.
En annan enkät skickades via e-post till 213 föräldrar

7,4 %
5,9 %
42,6 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Så här svarade RBU:s medlemmar

Studier på folkhögskola eller komvux
Praktikplats
Daglig verksamhet
Saknar
sysselsättning
Annat

att klara mig själv
12,5 %
Jag får inte tillräckligt
med assistanstimmar 8,3 %
Jag vill inte flytta
hemifrån
37,5 %
Annat
29,2 %
––––––––––––––––––––––––––––

25. Deltar du regelbundet i
någon fritidsaktivitet?

Ja
Nej

61,8 %
38,2 %

––––––––––––––––––––––––––––

26. Om du inte deltar regelbundet i någon fritidsaktivitet,
skulle du vilja det?

Ja
Nej

68 %
32 %

––––––––––––––––––––––––––––

27. I vilken omfattning anordnar din kommun fritidsaktiviteter för vuxna personer med
rörelsehinder?

I stor utsträckning
I ganska stor
utsträckning
I viss utsträckning
I liten utsträckning
Inte alls
Vet ej

2,9 %
10,3 %
25 %
11,8 %
27,9 %
22,1 %

––––––––––––––––––––––––––––

28. Träffar du vänner
regelbundet?

Ja, flera gånger i veckan 25 %
Ja, någon gång i veckan 27,9 %
Ja, någon gång
i månaden
17,6 %
Nej, i stort sett aldrig 14,7 %
Nej, jag umgås mest
med mina assistenter 14,7 %
––––––––––––––––––––––––––––

29. Skulle du vilja ha fler vänner?

Ja
Nej

83,6 %
16,4 %

––––––––––––––––––––––––––––

Fortsättning
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–––––––––––––––––––––––––––

Sammanställning av
föräldrarnas enkätsvar
––––––––––––––––––––––––––––

1. Vilket år är ditt vuxna barn
med funktionsnedsättning
född?

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

0,5 %
1%
2,1 %
1%
2,6 %
2,6 %
5,6 %
5,6 %
8,7 %
7,7 %
8,7 %
10,3 %
10,8 %
13,3 %
13,3 %
6,2 %

––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––

3. Vilken diagnos eller funktionsnedsättning stämmer
in på ditt vuxna barn med
funktionsnedsättning:

ADHD (attention
deficit hyperactivity
disorder)
4,1 %
CP (cerebral pares) 36,3 %
Flerfunktionsnedsättning
23,8 %
Hydrocefalus
0,5 %
Kortväxthet
1,6 %
Muskelsjukdom
6,2 %
OI (osteogenesis
imperfecta)
0,5 %
Plexus brachialisskada 0,5 %
Prader Willis syndrom 0,5 %
Ryggmärgsbråck
17,6 %
Annan/Andra
8,3 %
––––––––––––––––––––––––––––

5. Hur tycker du att skolan har
förberett ditt vuxna barn för
livet efter skolan?

Mycket bra
Bra
Varken bra eller dåligt
Dåligt
Mycket dåligt

10,9 %
32,8 %
31,8 %
14,1 %
10,4 %

––––––––––––––––––––––––––––

6. Gick ditt vuxna barn ut
gymnasieskolan med
fullständiga betyg?

Ja
Nej

56,4 %
43,6 %

––––––––––––––––––––––––––––

7. Hur upplevde du att studieoch yrkesvägledningen i
skolan mötte ditt vuxna
barns behov av vägledning?
Mycket bra
Bra
Varken bra eller dåligt
Dåligt
Mycket dåligt
Vet ej

5,4 %
27,2 %
24,5 %
13 %
15,8 %
14,1 %

––––––––––––––––––––––––––––

8. Samverkade ditt vuxna
barns skola med Arbetsförmedlingen under gymnasietiden för att han/hon skulle få
bra vägledning?

Ja
Nej
Vet ej

10,1 %
67,4 %
22,5 %

––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––

10. Vad har ditt vuxna barn för
huvudsaklig sysselsättning
idag?

Arbete (inte daglig
verksamhet)
14 %
Studier på högskola/
universitet
6,1 %
Studier på folkhögskola eller komvux
5,6 %
Praktikplats
3,9 %
Daglig verksamhet
49,2 %
Saknar sysselsättning/
Arbetslös
14 %
Annat
7,3 %
––––––––––––––––––––––––––––

11. Om ditt vuxna barn är utan
arbete/sysselsättning, hur
länge har han/hon varit det?

Mindre än ett halvår
5,4 %
Mellan sex månader
och ett år
6,2 %
Mellan ett år och två år 2,7 %
I mer än två år
4,5 %
I stort sett sedan
skolan slutade
14,3 %
Mitt vuxna barn har
arbete/sysselsättning
67 %
––––––––––––––––––––––––––––

Ja
5,4 %
Nej
70,3 %
Vet ej
5,4 %
Mitt vuxna barn har inte
ansökt om meningsfull
sysselsättning
hos kommunen
18,9 %
––––––––––––––––––––––––––––

13. Om ditt vuxna barn inte har
ett arbete, hur ser du på
utsikterna för honom/henne
att få ett arbete?

Mycket bra
Bra
Varken bra eller dåliga
Dåliga
Mycket dåliga
Mitt vuxna barn har
ett arbete
Mitt vuxna barn har
daglig verksamhet
och är nöjd med det

0%
1,5 %
12 %
14,3 %
21,1 %
0,8 %

50,4 %

––––––––––––––––––––––––––––

14. Hur har du upplevt ditt
vuxna barns stöd från
Arbetsförmedlingen?

Mycket bra
1,7 %
Bra
11,3 %
Varken bra eller dåligt 6,8 %
Dåligt
8,5 %
Mycket dåligt
11,3 %
Vet ej
6,2 %
Mitt barn har inte
varit i kontakt med
Arbetsförmedlingen 54,2 %
––––––––––––––––––––––––––––

15. Har ditt vuxna barn aktivitetsersättning/sjukersättning?

Ja, aktivitetsersättning (100 %)

58,2 %

Ja, aktivitetsersättning (75 %)
1,6 %
Ja, aktivitetsersättning (50 %)
4,4 %
Ja, aktivitetsersättning (25 %)
3,3 %
Ja, sjukersättning
(100 %)
8,8 %
Ja, sjukersättning
(75 %)
0%
Ja, sjukersättning
(50 %)
0%
Ja, sjukersättning
(25 %)
1,1 %
Nej, varken aktivitetsersättning eller
sjukersättning
18,7 %
Vet ej
3,8 %
––––––––––––––––––––––––––––

16. Upplever du att samhället
möter ditt vuxna barns behov
på ett sätt så att du kan ta ett
steg tillbaka som förälder?

Ja
Nej

28,1 %
71,9 %

––––––––––––––––––––––––––––

17. Hur upplever du att habiliteringen stöttat er som föräldrar
i att hjälpa ert vuxna barn att
utvecklas till en självständig
vuxen?

Mycket bra
Bra
Varken bra eller dåligt
Dåligt
Mycket dåligt

5,1 %
27,4 %
38,9 %
14,9 %
13,7 %

––––––––––––––––––––––––––––

18. Hur tycker du att habiliteringen har stöttat ditt vuxna
barn att utvecklas till en självständig vuxen och förberett
honom/henne för vuxenlivet?

Mycket bra
3,5 %
Bra
23,7 %
Varken bra eller dåligt 35,3 %

Dåligt
Mycket dåligt
Vet ej

13,9 %
12,1 %
11,6 %

––––––––––––––––––––––––––––

19. Hur bor ditt vuxna barn idag?

Själv i eget boende
(med eller utan
assistenter)
33,7 %
Egen lägenhet
i gruppboende/
serviceboende
12,4 %
I eget boende
med pojkvän/flickvän
5,1 %
I eget boende
med vänner
0%
Hos föräldrarna
44,4 %
Annat
4,5 %
––––––––––––––––––––––––––––

20. Du har angivit att ditt vuxna
barn har flyttat hemifrån, fick
ditt barn det stöd som det
behövde från samhället i
samband med flytten och därefter i det nya boendet?

Ja
Nej
Vet ej

48,4 %
42,1 %
9,5 %

––––––––––––––––––––––––––––

21. Behöver du stötta ditt
vuxna barn ekonomiskt för
att han/hon ska kunna klara
vardagsutgifterna?

Ja, vid enstaka
tillfällen
Ja, i stort sett varje
månad
Nej

31,2 %
24,4 %
44,3 %

––––––––––––––––––––––––––––

22. Har ditt vuxna barn råd att
unna sig något extra, såsom
en semesterresa?

Ja
Nej
Nej, inte utan
ekonomiskt bidrag

42,6 %
17,6 %
39,8 %

––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6,1 %
12,1 %
45,5 %
18,2 %
18,2 %

––––––––––––––––––––––––––––

Arbete
17,2 %
Studier på högskola/
universitet
11,7 %
Studier på folkhögskola eller komvux 16,1 %
Praktikplats
12,8 %
Daglig verksamhet
53,3 %
Saknat sysselsättning/
Arbetslös
16,7 %
Annat
13,3 %

12. Om ditt vuxna barn är utan
arbete/sysselsättning, har
kommunen erbjudit
meningsfull utvecklande
sysselsättning?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ja, mycket ofta
Ja, ofta
Ja, ibland
Sällan
Nej, i stort sett aldrig

Gymnasieskola
24,5 %
RH-anpassad
gymnasieutbildning
17,2 %
Gymnasiesärskola
52,6 %
Mitt barn har inte
gått i gymnasieskolan/
gymnasiesärskolan
5,7 %

9. Vad har ditt vuxna barn haft
för sysselsättning sedan han/
hon slutade skolan?
(Flervalsfråga)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

31. Kan du känna dig ensam?

4. Vilken typ av gymnasium har
ditt vuxna barn med funktionsnedsättning gått i?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––

2. I vilket län bor du?
Blekinge
2,6 %
Dalarna
0,5 %
Gotland
0%
Gävleborg
5,6 %
Halland
4,6 %
Jämtland
4,1 %
Jönköping
2,6 %
Kalmar
3,6 %
Kronoberg
3,6 %
Norrbotten
4,1 %
Skåne
4,6 %
Stockholm
19,5 %
Södermanland
3,1 %
Uppsala
5,6 %
Värmland
3,6 %
Västerbotten
3,1 %
Västernorrland
5,6 %
Västmanland
1,5 %
Västra Götaland
15,4 %
Örebro
3,1 %
Östergötland
3,6 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Jag klarar vardagsutgifterna själv och
har råd att åka på
semester
29,9 %
Jag klarar vardagsutgifterna själv, men
har inte råd att åka på
semester utan bidrag
från anhöriga
52,2 %
Jag klarar inte vardagsutgifterna själv, utan är
beroende av bidrag
från anhöriga
17,9 %

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

30. Hur ser din ekonomiska
situation ut?
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23. Känner du oro över
ditt vuxna barns framtid?

Ja
Nej, men jag har
gjort det
Nej

80,3 %
10,7 %
9%

––––––––––––––––––––––––––––
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D I A M A N T PA R T N E R

Thule Group har en enkel filosofi. Om vi engagerar oss i
någonting så gör vi det ordentligt, annars låter vi hellre bli.
Samarbetet med RBU, oss som företag och våra medarbetare har blivit väldigt bra. Vi har sedan 2010 båda ett fokus
på att skapa uppmärksamhet runt RBU:s viktigaste frågor
och samtidigt bidra till medlemmarnas verksamhet.
Vi har lyckats bra och det har varit väldigt kul!

G U L D PA R T N E R

För ett bolag med ambitionen att alla ska ha rätt att leva,
inte bara överleva är RBU en naturlig samarbetspartner.
Vi delar RBU:s värdegrund och syn på alla
människors lika värde och ser att vi tillsammans kan bidra
till ett bättre liv där alla kan få vara med.
Vår ambition som företag är att verka som det goda exemplet. Visa att det går att bedriva verksamhet i privat regi
utan vinstuttag, excesser eller fusk. Som en del i det arbetet
ser vi RBU som en långsiktig partner där vi tillsammans kan
göra väldigt mycket gott!

All utveckling av TENA produkter utgår från individens
enskilda behov och syftar till att öka livskvaliteten både för
den som drabbas av inkontinens och för de anhöriga.
Vi är stolta över att kunna bidra till RBU:s verksamhet
och samarbetet präglas av en positiv syn och en stark vilja
att påverka!
På www.TENA.nu finns råd och tips som är särskilt
anpassade för alla som tar hand om nära och kära.

TA C K T I L L

Genom sitt stöd har Svenska Postkodlotteriet möjliggjort
RBU:s projekt Aktivt liv för alla. Syftet är att motverka
ohälsa och få fler barn och ungdomar med funktionsnedsättning att leva i en rörligare tillvaro. Stödet gör också
att RBU kan få andra att uppmärksamma de stora kostnaderna för fritidshjälpmedel.

RBU arbetar för ett rättvist samhälle
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och
Ungdomar, RBU:s vision är ett rättvist samhälle
och ett utvecklande liv för barn och unga med
rörelsehinder. Inga barn och unga ska utestängas på grund av sin funktionsnedsättning. Barn
med funktionsnedsättning är i första hand barn
och behöver samma saker som andra barn, ett
samhälle där de är välkomna, kan ta sig fram och
vara med.
BU arbetar därför med att förändra attityder,
driva debatt och påverka beslutsfattare. Viktigt
för RBU är bland annat att försvara rätten till
personlig assistans för barn och att arbeta för en likvärdig förskola och skola för elever med funktionsnedsättning samt att unga vuxna med omfattande rörelsehinder
ska ha arbete eller annan meningsfull sysselsättning.
Vi driver också kampanjen Aktivt Liv för alla! där vi
vill uppmärksamma behovet av att alla barn och unga
får möjlighet att delta i fysiska aktiviteter för att motverka ohälsa. Med rätt förutsättningar och rätt hjälpmedel kan alla barn vara med.
RBU har omkring 11 000 medlemmar fördelade
på distrikts- och lokalföreningar. Föreningarna är vår
ryggrad och drivs av engagerade föräldrar. Här bedrivs
förutom lokalt påverkansarbete också aktiviteter för
barnen och deras familjer.
Vi erbjuder våra medlemmar juridisk rådgivning samt
information och kunskap om aktuell forskning. Bland
annat via medlemstidningen Rörelse och de seminarier
och konferenser som RBU anordnar.

Ditt bidrag gör skillnad

Det finns flera olika sätt att stödja RBU:s verksamhet
på, både som privatperson och företag.
Ditt bidrag gör skillnad

Det finns flera olika sätt att stödja RBU:s verksamhet
på, både som privatperson och företag.
Bli medlem!

Information och medlemsansökan på
www.rbu.se/om-rbu/bli-medlem
Skänk en gåva!

Sätt in pengar på RBU:s pg 90 00 71-2 eller bg 9000712. Du kan även skänka pengar regelbundet via
autogiro. RBU tar också med stor tacksamhet emot testamentes-, minnes- och gratulationsgåvor. Information
om detta finns på www.rbu.se/stod-rbu/privatperson.
Bli samarbetspartner

Företag är välkomna att kontakta Peter Asplund, marknadsansvarig, på 076-677 90 33 för mer information
om möjligheter att stödja och samarbeta med RBU.
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RBU:s Årsrapport 2014
RBU kräver:
•

Återupprätta intentionerna med LSS
och ge insatser efter behov!

•

Alla elever ska få förutsättningar att gå ut
skolan med fullständiga betyg!

•

Skolans personal ska i sin utbildning få
obligatorisk undervisning om funktionsnedsättningar, de pedagogiska konsekvenserna och hur skolsituationen kan anpassas!

•

Samverkan mellan skola, arbetsförmedling,
försäkringskassa och kommun inför övergången till vuxenlivet!

•

Stärk det individuella stödet hos Arbetsförmedlingen till unga med funktionsnedsättning!

•

Rätt till meningsfull sysselsättning
enligt LSS för personer med omfattande
fysisk funktionsnedsättning!

• 	Höjd garantinivå för aktivitets- och
sjukersättning!
•

Stärk övergången mellan barn- och
ungdomshabiliteringen och vuxenhabiliteringen!

• 	Inför en samordnare som stöttar den
unga vuxna i kontakterna med olika
myndigheter!

