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Effektrapport 2015 

Fastställd av förbundsstyrelsen 2016-02-05 

 

Syfte med effektrapporten 

Rapportens syfte är att för givare, allmänheten och andra intressenter visa vilken nytta RBU 

gör. Den är en del av den rapportering vi gör för att uppfylla kvalitetskoden antagen av FRII, 

Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. 

  

Vad vill RBU uppnå? 

RBU:s vision är ”Ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och unga med 

rörelsehinder”. Visionen sammanfattar väl vad vi vill och innebär att RBU arbetar för att barn 

och unga med rörelsehinder och deras familjer ska ges möjlighet att leva sitt liv som andra. Vi 

vill undanröja de orättvisor som fortfarande finns när det gäller bland annat rätt till 

habilitering, utbildning, personlig assistans och andra insatser, möjligheter till 

fritidsaktiviteter, arbete, sysselsättning och trygg ekonomi för personer med rörelsehinder. 

 

För perioden 2015-2017 har RBU satt upp följande övergripande mål: 

 

• Ett synligare RBU – RBU ska årligen öka sin mediala närvaro och annan synlighet för 

allmänheten 

 

• Ett starkare RBU – RBU ska vid ingången av 2017 ha ökat antalet medlemmar jämfört 

med 2014 

 

• Ett effektivare RBU – RBU ska visa konkreta resultat inom vart och ett av de an-givna 

fokusområdena 

 

• Ett stabilt RBU – RBU ska säkerställa en långsiktigt trygg ekonomi 

 

I vilket organisatoriskt sammanhang verkar RBU? 

RBU är en ideell organisation som består av 26 distriktsföreningar över hela Sverige. På 

riksnivå samverkar RBU tillsammans med andra rikstäckande organisationer genom Lika 

Unika – federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I Lika 

Unika ingår också Neuroförbundet, Hörselskadades Riksförbund, Synskadades Riksförbund, 

Förbundet Sveriges Dövblinda och Sveriges Dövas Riksförbund. RBU samverkar också med 

andra organisationer i olika frågor där vi har gemensamma intressen. 

 

Vilka strategier har RBU för att uppnå målen? 

RBU arbetar med intressepolitisk påverkan. Det innebär att vi tar fram rapporter som 

beskriver de brister som RBU:s medlemmar ser i samhället och innehåller förslag till 

förändringar. Vi uppvaktar ministrar, politiska partier, enskilda politiker, myndigheter och 

andra makthavare för att skapa förändring. Vi arbetar med att skapa medial uppmärksamhet 

för våra frågor för att skapa grund för förändring. RBU:s riksförbund ger också 

intressepolitiskt stöd till våra distriktsföreningar för att skapa förutsättningar för lokalt 

påverkansarbete, men också för att skapa en större bredd i vårt nationella intressepolitiska 

arbete. 

 

Vilken kapacitet och vilket kunnande har RBU för att nå målen? 

RBU:s starkaste resurs är våra omkring 11 000 medlemmar som huvudsakligen består av barn 

med rörelsehinder och deras familjer. Hos medlemmarna finns den bästa kunskapen om hur 
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det är att leva med funktionsnedsättning och det ger RBU trovärdighet och legitimitet. De 

finansiella resurser som RBU förfogar över kommer i huvudsak från statsbidrag, stiftelser, 

testamentsgåvor och egen insamling som hittills främst har bedrivits genom 

företagssamarbeten. Även enskilda gåvor från privatpersoner bidrar till insamlingen. 

Ekonomin möjliggör för RBU att ha anställd personal med kompetens inom bland annat 

intressepolitisk påverkan, juridik, kommunikation och ekonomi. 

 

Hur vet vi om vi gör framsteg? 

Vi följer nära utvecklingen på de områden där vi verkar. Beslut från politiska församlingar 

och myndigheter ger oss ett kvitto på om vi har varit framgångsrika. 

Medial uppmärksamhet för våra frågor ger också en indikation på om vi är framgångsrika i att 

föra fram vår problemformulering och våra förslag. 

Genom åtskilliga kontakter med enskilda medlemmar och distriktsföreningar får vi god 

kunskap om hur situationen utvecklas för vår målgrupp. Vi genomför också årligen flera 

enkätundersökningar vilket ger oss möjlighet att i detalj se vilka områden som förbättras och 

vilka som försämras. Dessa bildar ett bra kunskapsunderlag för våra prioriteringar. 

 

Vi följer också vilket intresse vi förmår skapa för RBU i målgruppen. Det gäller utvecklingen 

av kontakter i sociala medier, web och hur många medlemmar vi samlar. Detta ger en 

indikation på om målgruppen anser att vi gör ett framgångsrikt arbete. 

Genom att sätta tydliga delmål i vår verksamhet har vi förutsättningar att bättre än tidigare 

följa upp måluppfyllelsen vilket sker löpande samt vid en årlig uppföljning i 

förbundsstyrelsen. 

 

Vad har RBU åstadkommit så här långt? 

RBU har under 2015 ökat sin mediala närvaro jämfört med 2014. Antalet personer som följer 

RBU i sociala medier har också ökat. Medlemsantalet har under 2015 minskat något, men 

håller sig tämligen stabilt omkring 11 000 medlemmar under de senaste fem åren. 

 

RBU har under året arbetat med frågan om bättre tillgång till specialpedagogiskt stöd genom 

att arrangera en konferens på temat och genomföra en enkät bland RBU:s medlemmar som 

sedan har legat till grund för två minirapporter och debattartiklar i Expressen och Skolvärlden. 

 

RBU har vidare bidragit i ett arbete inom Socialdepartementet som syftar till reformerade stöd 

till barn och vuxna med funktionsnedsättning. Arbetet utmynnade i en 

departementspromemoria med förslag till förändringar som för närvarande är ute på remiss. 

 

Bedömningarna av rätten till insatser enligt LSS och personlig assistans har sedan ett antal år 

blivit strängare. RBU har kontinuerligt bedrivit ett arbete på olika nivåer för att 

uppmärksamma och förändra detta. Detta har skett genom flera mediala utspel och även i 

kontakter med politiker och departementstjänstemän har problemen lyfts fram från RBU. 

Detta har bidragit till att RBU är en organisation som är profilerad i ämnet och regelbundet 

tillfrågas av media i frågor som rör LSS och personlig assistans. Under 2016 kommer 

regeringen att tillsätta en utredning som förhoppningsvis får i uppdrag att säkerställa 

rättssäkerhet och god kvalitet inom LSS och personlig assistans.  

 

Under 2015 har RBU också bidragit till Försäkringskassans arbete med ”En enklare vardag” 

med syfte att minska krångel i kontakt med myndigheten för den som har en 

funktionsnedsättning. RBU har deltagit i Bräcke Diakonis slutkonferens i projektet ”Personlig 

koordinator” för att ta del av resultat och slutsatser. RBU har under hösten också genomfört 
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den egna konferensen ”En fyr i dimman” där flera av de olika projektverksamheter som har 

funnits och finns på området presenterades. En paneldebatt genomfördes med representanter 

för Socialdepartementet, riksdagens socialutskott, SKL och RBU. En debattartikel om 

behovet av förbättrad samordning publicerades i VLT i november. Strax därefter beslutade 

regeringen om ett uppdrag till Socialstyrelsen att undersöka behovet av stöd till föräldrar som 

har barn med funktionsnedsättning. 

 

Inom satsningen ”Aktivt liv för alla!” har RBU arbetat för att skapa uppmärksamhet för allas 

rätt och möjligheter till ett aktivt liv och därmed god hälsa. Detta har skett genom deltagande i 

idrottsevenemang där RBU har visat upp sporter som fungerar för alla, med eller utan 

rörelsehinder och samtidigt arbetat för förbättrad rätt till fritidshjälpmedel för barn och unga 

med rörelsehinder. 

 


