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Verksamhetsberättelse 2017 

Intressepolitiskt påverkansarbete 

Fokus på LSS och särskilt personlig assistans 
Under 2017 har RBU:s intressepolitiska fokus, liksom de senaste åren, varit att 

arbeta mot neddragningarna inom LSS och särskilt insatsen personlig assistans. RBU 

har tagit stort utrymme i debatten, arrangerat manifestationer, skrivit debattartiklar, 

presenterat rapporter och gjort utspel. Liksom under 2016 har RBU under 2017 haft 

ett mycket stort medialt genomslag. 

Den 8 april arrangerade RBU i samarbete med RBU och FUB lokalt i Göteborg en 

manifestation i samband med att Socialdemokraternas inledde sin partikongress. 

Bland talarna fanns den tidigare partiledaren och socialministern Bengt Westerberg 

(L). 

På den internationella funktionshinderdagen den 3 december arrangerades över hela 

Sverige manifestationer under parollen Assistans är frihet – Rädda LSS. Precis som 

förra året hade RBU tagit initiativet och ett flertal organisationer och många tusen 

människor slöt upp och tog del i manifestationer på över 20 platser runt om i 

Sverige. I Stockholm samlades minst 1500 personer och vid denna manifestation 

medverkade också partiledarna från Vänsterpartiet, Liberalerna och 

Krisdemokraterna som talare. Det mediala intresset var mycket stort och 

rapporteringen om manifestationerna toppade nyhetssändningarna i rikstäckande 

radio och tv. 

I samband med manifestationerna den 3 december genomfördes också ett upprop 

som samlade mer än 8000 namnunderskrifter. Dessa sändes till statsminister Stefan 

Löfven inför julen. 

Ett seminarium arrangerades i riksdagen den 26 april av RBU tillsammans med 

föreningen JAG och riksdagsledamöterna Bengt Eliasson (L) och Maj Karlsson (V). 

Under våren presenterades Hans Knutssons, lektor vid Lunds Universitet, rapport 

”Den personliga assistansens alternativkostnader” som var framtagen på RBU:s 

uppdrag. Rapporten lanserades bland annat med en debattartikel i Dagens Samhälle 

där de viktigaste slutsatserna presenterades, nämligen att personlig assistans är den 

mest kostnadseffektiva insatsen i en jämförelse med alternativ som hemtjänst, 

boende och anhörigas insatser. 
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Stort genomslag för landsomfattande annonskampanj 
Under sommaren genomfördes över hela Sverige annonskampanjen ”Stoppa 

assistanslotteriet” med budskapet ”1 av 10…ska vi dra lott?”. Syftet var att 

uppmärksamma försämringarna inom personlig assistans. Kampanjen, som 

möjliggjordes tack vare stöd från Clear Channel, syntes bland annat stort i 

Stockholms tunnelbana och i kollektivtrafiken i de flesta av Sveriges 

kommuner. Utöver den direkta uppmärksamheten via annonstavlorna fanns 

det också ett stort medialt intresse för kampanjen och RBU:s budskap, flera 

radiostationer och regionala tidningar rapporterade. Även i sociala medier 

spreds kampanjen brett. 

Under Almedalsveckan i Visby genomförde RBU tre seminarier på temat 

personlig assistans. Seminarierna arrangerades inom ramen för mötesplatsen 

Full Delaktighet och kunde följas på plats och via websändning. 

En vykortskampanj genomfördes under tidig höst med samma budskap som i 

sommarens annonskampanj. Adressat var statsminister Stefan Löfven. 

RBU:s arbete gav resultat 
Den 14 november meddelade regeringen att man tills vidare stoppar 

tvåårsomprövningar av assistansersättning i avvaktan på den utredning som arbetar 

med frågan. Detta besked var en stor framgång för RBU som har arbetat för detta 

”nödstopp” ända sedan september 2016. 

I remissbehandlingen av regeringens promemoria med förslag till ”nödstopp” riktade 

RBU kritik mot vissa luckor i förslaget. Glädjande nog tog regeringen till sig RBU:s 

synpunkter och förändrade förslaget på en viktig punkt, nämligen avseende 

omfattningen av en omprövning som ska göras på grund av väsentligt ändrade 

förhållanden hos den enskilde. Detta var ytterligare en framgång för RBU. 

 
Gemenskap 

Uppskattad lägerverksamhet 
Riksförbundets läger är en uppskattad del av RBU:s verksamhet sedan många år. 

Under sommaren 2017 arrangerades fyra läger i samarbete med Valjevikens 

folkhögskola, två på Mättinge i Södermanland och två på Valjeviken i Blekinge. 

Teman för lägren, som är både inarbetade och populära, var på båda orterna ”Musik” 

samt ”Prova på Äventyr/Fritid”. Totalt deltog 47 barn och ungdomar i målgruppen, 

dvs i snitt 11-12 st per läger samt assistenter. 

RBU-dagen 2017 
Den 9 september genomfördes RBU-dagen på Tom Tits Experiment i Södertälje. 

Omkring 300 medlemmar deltog och även ett antal utställande partners, bland annat 
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ICA Maxi Region Öst och Folkspel. Mora Träsk underhöll från scenen. Under dagen 

höll RBU:s förbundsordförande Maria Persdotter ett föredrag om LSS och RBU:s 

arbete med frågan. Dagen blev i likhet med tidigare RBU-dagar mycket uppskattad 

av de som närvarade. 

Guldrullen till Carina Pahl Skärlind och Marcus Skärlind 
I samband med RBU-dagen delades RBU:s utmärkelse Guldrullen 2017 ut till Carina 

Pahl Skärlind och Marcus Skärlind. Priset, i form av diplom, blommor och mycket 

uppskattning, delades ut av RBU:s förbundsordförande Maria Persdotter med 

motiveringen ”Ni har genom ovärderliga insatser hjälpt till att lyfta rättigheter för 

barn med funktionsnedsättning, i såväl redaktionella som sociala medier samt i den 

stora kampanjen ”1 av 10…” i kollektivtrafiken under sommaren 2017. I en mörk tid 

visar ni enastående kampvilja.” 

Guldrullen är ett årligt pris som delas ut till en fysisk eller juridisk person som på ett 

förtjänstfullt sätt under senaste kongressperioden verkat för att förbättra villkoren 

för barn och unga med rörelsehinder och deras familjer. Pristagaren ska vara 

medlem i RBU och kan vara en enskild person, en medlemsförening eller en 

verksamhet inom RBU. 

 
Kunskap 

RBU-konferenser 
Den 10 februari arrangerade RBU konferensen ”En lektion om skolan” på Quality 

Hotel Friends i Solna. Konferensen blev fullbokad och var mycket uppskattad av 

deltagarna. Utbildningsradion filmade stora delar av konferensen och materialet tv-

sändes sedan under mars månad. 

Den 27-28 oktober genomfördes konferensen ”100 procent LSS!”. Även denna 

konferens blev fullbokad. Bland de medverkande fanns LSS-utredaren Gunilla 

Malmborg, ordf. i socialutskottet Emma Henriksson (KD), forskarna Niklas 

Altermark och Hans Knutsson från Lunds universitet och Bengt Elmén som inledde 

konferensen med att berätta om tillkomsten av LSS och personlig assistans. 

Regionala konferenser 
Under hösten genomfördes också mindre konferenser kring Hans Knutssons rapport 

”Den personliga assistansens alternativkostnader” i samarbete med flera av RBU:s 

distriktsföreningar. Sådana konferenser genomfördes i Göteborg av RBU Göteborg 

med omnejd med inbjudan till medlemmar i RBU Skaraborg, RBU Älvsborg och RBU 

Bohuslän samt i Hässleholm med deltagande från RBU Skåne, RBU Kronoberg, RBU 

Halland och RBU Blekinge. RBU:s generalsekreterare Henrik Petrén medverkade 

från riksförbundet. 

Externa arrangemang 

RBU:s förbundsordförande Maria Persdotter genomförde under året ett flertal 
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föreläsningar om situationen inom LSS i externa arrangemang. Några sådana 

tillfällen var Socionomdagarna den 19 oktober, en konferens för dietister, en 

konferens om personlig assistans arrangerad av ABH och Heja Olika samt en 

konferens för LSS-handläggare arrangerad av Ability Partner. 

 
Särskilda händelser under året 

Kongress 

Den 19-21 maj hölls RBU:s kongress på hotell Courtyard Marriott i Stockholm. Vid 

kongressen valdes en ny förbundsstyrelse och grunden till en handlingsplan för åren 

2018-2020 arbetades fram och antogs. Modellen för hur handlingsplanen arbetades 

fram i en gemensam process under kongressen var mycket uppskattad och gav också 

ett väldigt bra resultat. 

Förbundskansliet flyttade till Solna Centrum 
I juni flyttade förbundskansliet från Kungsholmen i Stockholm till nya fina lokaler på 

adressen Solna Torg 19 i Solna Centrum strax utanför Stockholm. Genom flytten 

minskade RBU kostnaderna för lokalhyra samtidigt som ett för verksamheten 

ändamålsenligt geografiskt läge även fortsättningsvis upprätthålls. Den 7 december 

bjöd RBU in till öppet hus för att inviga de nya lokalerna. 

 
Kommunikation 

Rörelse 
Tidningen Rörelse gavs liksom tidigare år ut med sex nummer under 2017. Teman 

under året var föräldraskap, påverkansarbete, lek, läsning, makt och inflytande samt 

anhörigassistans. 

Nya RBU-foldrar 
Tre nya presentationsfoldrar togs under året fram i enlighet med RBU:s nya grafiska 

profil. Två av dessa är helt nya och den tredje är en uppdatering av den tidigare 

foldern ”Välkommen till RBU”. De tre foldrarna har rubrikerna:  

RBU:s mål - Alla har rätt att maxa livet 

RBU:s verksamhet - Gemenskap, kunskap och påverkan 

Medlem i RBU - Få råd, tips och vägledning 

Foldrarna har distribuerats till samtliga habilteringar i Sverige.  

Synlighet tillsammans med ICA Maxi 
Samarbetet med ICA Maxi Region Öst resulterade bland annat i en film om vikten av 

personlig assistans med medverkan av RBU-medlemmen Justus Jonsson. Filmen 
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spreds via RBU:s och ICA:s kanaler på Facebook. RBU:s arbete för rätten till 

personlig assistans gavs också stor synlighet i ICA Maxi-butikerna med affischer som 

hade RBU och ICA Maxi som gemensam avsändare. 

Profilkläder 
Under året tog RBU fram nya profilkläder, bland annat jackor och pikétröjor, som 

erbjöds samtliga distriktsföreningar att beställa. 

Utveckling av distriktsföreningarnas websidor 
Efter att riksförbundet under 2016 tagit steget över till en ny plattform för websidan 

blev 2017 året då även distriktsföreningarnas sidor gavs en enhetlig utformning. 

Syftet har varit att modernisera och göra sidan mer optimerad för läsning i telefon 

och på surfplatta samt att göra sidan mer lättarbetad. 

Sociala medier 
Under 2017 fortsatte RBU att öka sin räckvidd i sociala medier. På Facebook ökade 

RBU:s sida antalet följare med ca 35 procent till nästan 4000 st. Motsvarande 

utveckling kunde ses på Twitter där antalet följare ökade med ca 35 procent till 680 

st. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vi tackar våra samarbetspartners för ett gott samarbete under 2017: 

 

 


