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RBU:s yttrande över betänkandet På lika villkor! – delaktighet, jämlikhet och
effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen SOU 2017:43
RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, har haft möjlighet att påverka
utredningen genom att förbundsordförande Maria Persdotter har deltagit som expert
(nominerad av Lika Unika). RBU har bjudits in att även lämna yttrande över utredningens
betänkande och vill härvid framföra följande.
Klimatet i utredningen har varit lyhört och det har varit högt i tak. På flera områden har
experterna kunnat påverka det slutliga resultatet vilket är positivt. Utredningen har kommit
långt i analys och problembeskrivning.
Tyvärr är förslagen inte lika skarpa hela vägen och två områden är särskilt värda att lyftas:
hjälpmedel för barn och SPSM:s (Specialpedagogiska skolmyndigheten) roll.
Utredningen slår fast att tillgången till hjälpmedel för barn bedöms vara god och att
hjälpmedlen inte är avgiftsbelagda. Tyvärr har den enkät man lutar sig på bara besvarats av
knappt hälften av landstingen. Tillgången till hjälpmedel för barn ser mycket olika ut över
landet. I vissa landsting finns hårda regler kring vad som räknas som dubbelförskrivning. Till
exempel kan en icke förhandlingsbar regel vara att bara en rullstol skrivs ut. Detta slår
naturligtvis hårt mot barn som dels växer, dels behöver olika typer av rullstolar för att
utveckla sin förflyttning optimalt. Man kan inte veta med ett litet barn hur långt det kan
utvecklas när det gäller förflyttning. Det är därför helt centralt att barnet får tillgång till flera
olika typer av förflyttning. Utredningen missar helt att adressera regler kring
dubbelförskrivning och hur dessa slår mot framför allt barn.
När det gäller SPSM:s roll är skrivningarna alltför svaga. Idag är det skolan som ska ta in
hjälp från myndigheten, men bara om skolan vill. Föräldrar kan inte begära att SPSM
kopplas in eller ta en egen kontakt. Ofta innebär detta att SPSM aldrig kommer i närheten av
de skolor där myndighetens insatser skulle behövas allra mest. Om skolan inte vill så blir det
inga insatser. Skolor bör dels vara skyldiga att anlita SPSM, dels bör det återinföras en
möjlighet för föräldrar/vårdnadshavare att själva kontakta myndigheten, så som det var
tidigare.
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