
En tidning från RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn & Ungdomar 

Assistans på dina villkor 
är självklart och lagstadgat. 

Men alla vi som lever med barn eller 
anhöriga med olika funktionsnedsätt-
ningar vet att det inte räcker. Därför 
har vi högt i tak och öppna dörrar.  
För oss på DFA är inga frågor främ-
mande, vi är din medmänniska och 
stöttar dig även i sådant som normalt 
ligger utanför assistansen. 

Närmast hjärtat bär vi känslan av 
vad personligare assistans innebär 

och det vill vi förmedla till dig. Vi vet    
precis vad du upplever varje dag och 
vad du behöver för att tillvaron ska 
fungera. Hos oss får du en stor familj 
som hjälper och stöttar dig genom 
vardagens himlar och helveten. 

Vi bryr oss om dig och står alltid på 
din sida för att du och dina nära ska 
få leva ett tryggt och meningsfullt liv. 

Kontakta oss idag, vi finns här för dig.

Vi har gått i dina skor

tel. 0920-155 10
www.dfarm.se

Titta in 
hos oss!
Skutgatan 2, Luleå
www.dfarm.se

Personligare assistans hos oss: DFA Närhet och DFA Riks

m
a
w
ix

a
r
t
.s

e
 ·
 a

d
a
p
t
e
r
c
o
p
y
.s

e
 ·
 f

o
t
o
: 
m
a
r
ia

 f
ä
l
d
t

HOS OSS PÅ DFA
är taket högt, kramarna varma och 
skratten många. Vi trivs och har roligt 
tillsammans i en miljö där du är med 
och bestämmer villkoren. 

I allt det praktiska som rör assistans 
glömmer vi aldrig bort att livet på-
går här och nu - och det ska vara gott 
att leva!

1 •19

Barnbarns- 
   glädje

tema: Anhörig

Testa lägerliv
i sommar

Papperskorgen 
nästa för 
LSS-utredningen?
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Det kan låta som en klyscha, men på 
DFA är vi fenomenala på att fånga 
dagen och använda både hjärta och 
hjärnan för att få tillvaron att gnistra. 
Det har vi tagit fasta på i vårt alldeles 
egna DFA Center. Som kund hos oss 
har du fri tillgång till vårt fantastiska 
aktivitetscenter och all utrustning 
som finns där. 

I vår dagverksamhet får du möjlighet 
till en aktiv och meningsfull dag till-
sammans med dina assistenter: 

• Rikt utrustade lokaler

• Habiliteringspedagog

• Rehab och sjukgymnast

• Vita rummet

  DFA-center
 – här finns något för alla!
  DFA-center

tel. 0920-155 10
www.dfarm.se

HOS OSS PÅ DFA
är taket högt, kramarna varma och 
skratten många. Vi trivs och har ro-
ligt tillsammans i en miljö där du är 
med och bestämmer villkoren. 

I allt det praktiska som rör assis-
tans glömmer vi aldrig bort att livet 
pågår här och nu - och det ska vara 
gott att leva!

Titta in 
hos oss!
Skutgatan 2, Luleå
www.dfarm.se

Personligare assistans hos oss: DFA Närhet och DFA Riks

Din Förlängda Arms egna aktivitets-
center för personer med funktions-
nedsättningar. Här kan vi erbjuda 
individuellt anpassad dagverksamhet 
för våra kunder och assistenter. 

Vårt mål med verksamheten är att 
erbjuda stimulerande, utvecklande 
och roliga aktiviteter varje dag. Våra 
stora, ljusa, anpassade lokaler ligger 
naturskönt på Mjölkudden i Luleå.

Distanskund? För en låg avgift kan du 
boka vår specialanpassade lägenhet i 
Luleå – ett andningshål för kunder 
och anhöriga.

Gratis för våra kunder!
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Med 
presskort 
och vässad 
penna
Ny�  år. Mi�  eget började på fi naste sä�  med 
en vecka på en solig ö. Med ledighet, ljus och 
värme. I bästa sällskap och långt från trassliga
talmansrundor och annat märkligt som 
dominerade hösten.  

Väl tillbaka i verkligheten var det bara a�  
plocka fram presskortet igen. Slut på ledig-
het, tillbaka till vintermörker och till e�  land 
som ännu saknade regering. I regeringskvar-
teren lyste fönstren, tvärgatorna låg ödsliga. 
Med viss möda hi� ade jag rä�  och lotsades in 
till pressträff en. lss-utredningen låg färdig 
i prydliga travar. Utredaren presenterade 
förslagen och journalisternas frågor avlöste 
varandra.  En nyckelfråga svävade över alla 
andra:  Blir det någonting alls av de här dryga 
1000 sidorna? På det fi nns än så länge inget 
svar. Men vi har åtminstone en regering och 
en fyrpartiöverenskommelse. 

Under mina dryga tre år som redaktör för 
Rörelse har det blivit åtskilliga artiklar om 
lss, jag borde ha räknat dem! Fler blir det 
med allt som nu ska hända, det är bara a�  
vässa pennan. Men det fi nns fl er ämnen a�  
belysa. Rörelse startar året med e�  tema som 
jag vet engagerar er läsare: Hur det är a�  vara 
anhörig, en mormor, farfar, syster eller bror. 
Det fi nns många erfarenheter, många tankar 
och känslor a�  dela med andra. 

Vad vill du läsa i Rörelse? Det vill jag gärna 
veta mer om. Hör av dig med tips, idéer och 
tyck till om din tidning. Enklast genom a�  
skicka e�  mail till rorelse@rbu.se

Vi hörs!

Margaretha Holmqvist
Redaktör
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Följ RBU och Rörelse i sociala medier. 
Du som är med på Facebook kan ”gilla” RBU där. Då 

får du nyheter från RBU och Rörelse i ditt flöde. 
RBU finns även på twitter.

Rörelse ges ut av Riksförbundet för  
Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.

 Vår vision: Ett rättvist samhälle och ett utvecklande 
liv för barn och unga med rörelsehinder.
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Ansvarig utgivare: Maria Persdotter
Redaktör: Margaretha Holmqvist, 070-654 11 13

Kontakta redaktionen: E-post: rorelse@rbu.se

Maria har ordet

När min mamma fi ck veta att  hon 
skulle bli mormor första gången så var 
hon inte alls redo. Det var nog lite av 
en chock att  inse att  nu tillhörde hon 
mormorsgenerationen. Jag tror inte 
att  hon hade tänkt så fram till dess. När 
hon lite senare fi ck veta att  hon skulle 
bli mormor för andra gången så tog 
hon det med ro. Min pappa var jätt e-
glad, han hade längtat eft er barnbarn 
länge. 

Jag glömmer aldrig samtalet jag ringde 
från BB när barn nummer två, Tilda, var född. Det var 
uppenbart att  något inte stämde. Hon mådde bra, 
andades och skrek som hon skulle. Men hennes armar 
och ben såg konstiga ut. Något var fel, men vi visste 
inte vad. Jag ringde, till pappa. 

Hans röst, hans ord, en blandning av glädje och oro. 
”Men vet de vad det är?” Och jag kunde bara svara 
”Nej, men det kan ha något med klumpfot att  göra.” 
Det stämde inte, men det var ändå något som vi alla 
kunde relatera till.

Sedan följde en lång tid på sjukhus. Varje helg åkte 
min mamma och pappa de 25 milen till Stockholm, 
med bilen lastad med mat och kärlek. Det var nämligen
ett  elände att  få tag i mat på sjukhuset för oss föräldrar. 
Och kärlek kunde vi inte få för mycket av.

Så småningom insåg vi att  storebror, ett  och ett  
halvt år, inte kunde tillbringa alla sina dagar på sjuk-
hus, sitt ande i en sjukhussäng. Min pappa blev avlös-
are i vår familj och åkte de 25 milen ett  par gånger i 
månaden, när en av mina bästa kompisar, som annars
fungerade som avlösare, inte kunde. 

Läget stabiliserades och vi kunde fl ytt a hem. Till 
slut hade det stabiliserats så mycket att  barnens pappa 
och jag planerade för en resa tillsammans, utan barn. 
Vem ställde upp? Vem vågade vi lämna över ansvaret 
till? Jo min pappa och mamma förstås. Men först eft er
att  ha skrivit tre A4-sidor med förhållningsorder, 
medicinlistor och övningar som skulle göras med Tilda.
De klarade förstås uppgift en galant.

Jag tänkte tidigt att  mina föräldrar kanske behövde 
stöd. Kanske sörjde de det barnbarn de inte fi ck? Så 
jag anmälde dem till en mor- och farföräldragrupp på 
habiliteringen. Den var bra tyckte de. De kunde prata 
om sådant som de inte ville belasta mig med: oron för 
hur jag skulle orka, oron för hur det skulle gå för Tilda.
Men samtidigt tog de emot Tilda som vilket barn som 
helst. Min pappa hade en liten ramsa som han brukade 
säga när hon var liten. ”Vem är det som är sötast i hela 
vida världen?” och då skulle Tilda peka på sig själv.  
Den använde han oft a, även när han pratade med mig 
i telefon, som han gjorde mycket. ”Hon är ändå sötast 
i hela vida världen”, sa han. Och så var det ju.

Tack för att  ni fi nns, alla fantastiska mor- och far-
föräldrar! När ni känner att  ni inte räcker till, så vill 
jag bara säga: det gör ni! Vill ni träff a andra i liknande 
situation, kolla med RBU-föreningen där ni bor. 
På fl era håll fi nns det mor- och farföräldragrupper i 
RBU:s regi. Finns det ingen – starta en. Ni behövs.

”Sötast i hela världen”

Maria Persdotter,
maria.persdotter@rbu.se
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Välkommen till 
Nordens största 
mässa för hjälpmedel 
och tillgänglighet.
Allt detta ingår i din kostnadsfria entrébiljett:
• Träffa marknadens ledande leverantörer och prova på 
  nya produkter och lösningar
• Draknäste och Innovationsworkshop 
  - se nya innovationer först!
• Omfattande konferensprogram med bl.a. Jan Beskow, 
  Moha Fristad och Bo Hejlskov
• Nätverka med branschen - bland 14 000 medverkande!
• Massor av aktiviteter på mässgolvet

Hämta din kostnadsfria biljett till mässan på www.levafungera.se

Ett axplock av leverantörer på plats:
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”Sötast i hela världen” 2019

Välkommen till 
Nordens största 
mässa för hjälpmedel 
och tillgänglighet.
Allt detta ingår i din kostnadsfria entrébiljett:
• Träffa marknadens ledande leverantörer och prova på 
  nya produkter och lösningar
• Draknäste och Innovationsworkshop 
  - se nya innovationer först!
• Omfattande konferensprogram med bl.a. Jan Beskow, 
  Moha Fristad och Bo Hejlskov
• Nätverka med branschen - bland 14 000 medverkande!
• Massor av aktiviteter på mässgolvet

Hämta din kostnadsfria biljett till mässan på www.levafungera.se

Ett axplock av leverantörer på plats:

Rörelse 1-19 inlaga.indd   5 2019-01-31   17:56

http://www.levafungera.se/


6 RÖRELSE 1  2019

TRÄFFAS FLERA GÅNGER I VECKAN.  
Robert och Ankie Stenbeck i Hörby 
och deras barnbarn Melwin och 
Isabell trivs och har kul ihop. Musik 
är ett stort gemensamt intresse. 
Att bara ses, fika och dela vardagen  
är lika viktigt.
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– Bara härligt. Det är så roliga och kloka barn! Så 
beskriver farmor Ankie Stenbeck relationen till sina 
barnbarn. Eft ersom familjerna bor nära varandra är 
det enkelt att  träff as även i vardagen. Skogen ligger 
runt knuten. Eller så är de inne, bygger lego och bara 
myser. Hela familjen gillar sång och musik och Ankie 
och Melwin har sjungit i kör ihop. 

Men vi ska ta det från början. Melwin kom till livet på 
pappa Matt ias 27-årsdag. Han utvecklades till en livlig 
liten kille som lärde sig gå vid tio månaders ålder. Några
månader senare påpekade dagispersonalen att  Mel-
wins gång var annorlunda än andra barns. Det blev 
början på en lång rad läkarbesök. Först stod läkarna 
frågande. Sedan kom förklaringen. Melwin hade »

Hur är det att få barnbarn med funk-
tionsnedsättningar? I vårt tema möter 
du mor- och farföräldrar som vet och 
delar erfarenheter. Syskon behöver 
träff a andra syskon. Det gör Alfons 
som går på syskonträff  i Bollnäs. 

tema: Anhörig

Delad glädje är dubbel glädje. 
Melwin, 7 år och Isabell, 5 år, leker 
och busar tillsammans med farmor
och farfar i skånska Hörby. 
Text: Margaretha Holmqvist
Foto: André de Loisted

Massor av mys
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tema: Anhörig

”Det är skönt att få  
vara med och dela  
så mycket.”
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»  SMA typ tre, en ovanlig, neurologisk sjukdom.
– Sista gången han kunde gå var på sin treårsdag, 

berätt ar Ankie Stenbeck. 
Det skulle också visa sig att  lillasyster Isabell har 

samma sjukdom. Till skillnad från sin bror kan hon gå 
men blir lätt  trött . Därför behöver hon rullstol för att  
orka förfl ytt a sig längre sträckor. 

Föräldrarna Matt ias och Cecilia kämpar hårt för sina 
barn. De samlar in pengar till forskningen kring SMA
och driver på för att  barn som drabbas ska få den med-
icin som kan bromsa sjukdomens förlopp. Medicinen 
som ges med sprutor i ryggmärgen är mycket dyr och 
var fram till nyligen inte godkänd av myndigheterna. 
Kampen lyckades och nu tillhör syskonen de barn som 
får medicinen. 

Ankie Stenbeck är stolt över sin son och sonhustru 
och det de uppnår tillsammans. Själv kan hon vara ett  
stöd, men ser sig framförallt just som en glad farmor 
som tycker att  relationen med barnbarnen är det 
fi naste av allt.  

Att  utöver det även kunna delta i föräldrarnas enga-
gemang har gett  hennes liv en ny dimension. 

–Det är skönt att  få vara med och dela så mycket. Att  
få vara med på hela resan är fantastiskt och väldigt 
berikande, avslutar Ankie Stenbeck.

FAKTA: DET HÄR ÄR SMA
Spinalmuskelatrofier (SMA) är en grupp ärft liga sjuk do-
mar som bryter ner motoriska nervceller i mellanhjärnan,
förlängda märgen och ryggmärgen. Det leder till muskel-
svaghet och muskelförtvining, så kallad atrofi.
SMA förekommer i olika svårighetsgrader men symtomen
är likartade inom samma familj.  Varje år insjuknar fyra 
till sex barn i Sverige i SMA. Typ I, II och III ärvs oft ast gen-
om att båda föräldrarna är friska bärare av en muterad 
gen (förändrat arvsanlag). Källa: Socialstyrelsen

Passivt eller   aktivt med motstånd

Rörelseterapi

    

               

för Barn!

Tfn. 035-17 82 85 E-post. info@primed.se
Fax 035-17 82 95 http:// www.primed.se

Så här kan det se ut när Melwin och Isabell busar med farmor och 
farfar eft er skola och förskola.
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tema: Anhörig

Att få barnbarn är en stor händelse. 
Men hur blir det om barnbarnet 
föds med en svår funktionsnedsätt-
ning?  Följ med till mor- och farför-
äldragruppen.

Text & foto: Anna Pella

Sally Lundin, mormor till Andreas, öppnar skåp-
luckorna i köket på RBU Stockholms  lokaler på S:t 
Göransgatan  på Kungsholmen. Hon letar efter en ter-
mos. Pepparkakorna är redan framme, mackorna med 
skinka och brie likaså, bullarna ska strax läggas upp. 

Om en halvtimme börjar mor- och farföräldraträf-
fen och Sally Lundin förbereder fika, precis som hon 
har gjort två gånger per termin de senaste 15 åren. 
Hennes barnbarn Andreas har hunnit bli 19 år. De 
första åren ägnade hon en stor del av sin lediga tid åt 
att försöka hjälpa och avlasta familjen. Eftersom hon 
dessutom jobbade heltid fanns inte så mycket tid och 
ork kvar för annat. Under en period slutade hon och 
hennes man till exempel att bjuda hem vänner och 
bekanta. Hon är osäker på om de faktiskt förstod an-
ledningen till detta. 

– Det går nog inte för någon utomstående att förstå 
hur det är, även om jag gärna pratade om Andreas och 
hans familj.

När hon hittade mor- och farföräldragruppen blev 
det en plats där hon både kunde dela med sig och kän-
na igen sig.

Det ringer på dörren och snart sitter tio mor- och 
farföräldrar runt bordet. De flesta som kommer ikväll 
har varit med länge, ett par är relativt nytillkomna. 
Samtalen börjar direkt och de sju barnbarnen står i 

fokus. Någon säger att när han fick ett barnbarn med 
funktionsnedsättning var det som att få en ny dimen-
sion i livet, som inte vänner och bekanta har. Han får 
medhåll och någon annan berättar om när hon läste 
Rödluvan och vargen för sitt barnbarn härom dagen, 
hur de satt där tätt tillsammans med huvudena lutade 
mot varandra. Det var en fin stund, ett ögonblick att ta 
med sig.

De pratar om svårigheter men också om vad barn-
barnen ger dem. Om ordlös kommunikation och när-
het. Om de små sakerna som blivit stora glädjeäm-
nen. Stoltheten i rösterna går inte att ta miste på när 
de, just här, kan skryta om sitt barnbarns särskilda 
förmåga, och alla i rummet förstår hur stort det är.

– Han känner igen min röst, säger en morfar. 
– Hon har en otrolig orienteringsförmåga, säger en 

farfar.  »

En annorlunda 
”livets efterrätt”

Samtalsämnena  
avlöser varandra 
och det finns en na-
turlig gemenskap. 
När RBU:s mor- och 
farföräldragrupp 
träffas och pratar 
om sina barnbarn är 
igenkänningen hög.  
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MOR- OCH FARFÖRÄLDRATRÄFF
RBU, S:t Göransgatan 82 A

Träff ar våren 2019:
25 februari och 27 maj 
klockan 18 – 20
Anmälan till 
kontakt@stockholm.rbu.se 
eller 08-650 5812

Sally Lundin, mormor 
till Andreas, förbereder fika, 
precis som hon har gjort 
två gånger per termin de 
senaste 15 åren.
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tema: Anhörig

»     – Han är väldigt social och älskar vara ute bland 
folk, säger en mormor.

– Hon är nästan alltid glad, säger en farmor.
Över fikat kommer samtalet in på 

assistenterna. Hur fantastiska de 
är. Men så svåra att få tag på.  Hur 
viktig personkemin är. Flera av dem 
har själva arbetat som assistenter 
genom åren, någon gör det fortfa-
rande.

Deltagarna snuddar vid frågan 
om vad som ska hända senare i livet 
när barnbarnen ska flytta hemi-
från. Någon säger att känns svårt att 
prata med sitt barn om detta. De är 
alla engagerade i LSS-frågan och 
känner oro för vad som ska hända om barnbarnen för-
lorar sin assistans.

Någon nämner att deras barnbarn har en korttids-
plats och att det också varit viktigt för syskonen att få 
egen tid med föräldrarna. Andra har öppnat sitt hem 
för syskonen under kortare eller längre perioder, till 
exempel när familjen vistats på sjukhus. 

De berättar om att syskonen ibland tycker att det är 
jobbigt när folk stirrar, medan andra säger att sysko-
nen känner stolthet. Samtalet glider in på att det ändå 
är stor skillnad på bemötande och attityder i dagens 
samhälle jämfört med tidigare. Det är en kväll när äm-
nena aldrig tycks ta slut. 

Råd till mor- och 
farföräldrar
(utdrag ur Annorlunda barnbarn)

Ta vara på det du har – familjen är  
viktig – både framåt och bakåt i tiden.

Dina barn behöver medkänsla, inte 
medlidande! De vill inte att någon tycker 
synd om dem.

Ta emot och försök att glädja dig åt ditt 
barnbarn precis som det är. Lyssna på 
vad ditt barn berättar, försök inte för-
minska eller släta över problemet.

Våga vara ärlig mot dig själv och ditt 
barn. Fråga om det du undrar över. Om 
du känner dig osäker på att ta hand om 
ditt barnbarn är det bättre att säga det 
än att komma med undanflykter.

Våga visa hundraprocentig kärlek. I det 
svåra finns också en öppning, en möjlig-
het till försoning mellan er som kanske 
haft en komplicerad relation.

Skuldbelägg inte dina barn eller dig 
själv. Det är inte någons fel att ditt barn-
barn har en funktionsnedsättning.

Hyckla inte med din sorg, men belasta 
inte dina barn. Ta hand om din sorg och 
glöm inte att det också kan ge styrka att 
vara ledsna tillsammans.

Försök ta reda på så mycket du kan om 
ditt barnbarns funktionsnedsättning. 
Kunskap minskar osäkerheten och ökar 
förståelsen för ditt barnbarns problem.

Lägg dig inte i dina barns liv. Ge råd 
och stöd om du kan, men var inte upp-
fordrande eller tillrättavisande. Ställ 
upp för sina barn om du kan. Det finns 
alltid något du kan göra.

boktips
Annorlunda barnbarn
Monica Klasén McGrath 
Cura förlag 2008

Delar bekymmer och fram-
steg. Mormödrarna Monika 
Jamandiev (till vänster) 
och Sally Lundin har båda 
barnbarn med funktions-
nedsättningar.

Får mitt barnbarn behålla assistansen?  Hur är vi bäst stöd för våra barn? Mor- och farföräldrar  
möts hos RBU Stockholm ett par gånger per termin.
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0225-28 69 00
www.anpassarna.se

Vi finns på
mässan
LEVA & 

FUNGERA
26-28 mars
i Göteborg
monter B03:40

0456-151 15 / www.valjeviken.se

Du vet väl om att du som är medlem i RBU kan söka om stipendium på Valjeviken? Stipendiet täcker kost och logi under ett läsår.

Att gå på Valjeviken folkhögskola är ett bra sätt att 
förbereda sig för vuxenlivet. Du får kunskaper, prova på 
eget boende och möjlighet att växa som människa.

Valjeviken är en tillgänglig anläggning för dig med 
funktionsnedsättning där du, insprängt i skolschemat, 
har tillgång till behandlingsinsatser och träning.

Exempel på utbildningar
•	 Allmän kurs med inriktning musik/hälsa
•	 Allmän kurs med inriktning behörighet
•	 Allmän kurs med inriktning växande
•	 Allmän kurs med inriktning idrott/hälsa
•	 Idrott/hälsa/ledarskap

Utveckla dina intressen, lär dig 
mer tillsammans med andra
eller läs in behörigheter!
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Alfons är laddad. Snart dags för  
syskongrupp igen. Då ska Alfons och 
de andra syskonen baka och köra 
rullstolsslalom. På habiliteringen i 
Bollnäs får syskonen ta plats. 
Text &  foto: Anna Pella

Det är en krispig vinteronsdag hos familjen Anders
son i Marmaskogen, Söderhamn. Alfons Andersson, 
åtta år, leker tillsammans med lillebror Albin, sex år. 
Om bara en liten stund ska mamma Jessica köra Alfons 
till syskongruppen i Bollnäs. Men först vill Alfons och 
Albin berätta vad de gillar att göra. 

De pratar i munnen på varandra, även om Alfons 
ibland får vänta eftersom det tar längre tid för Albin att 
formulera sig – och för omgivningen att uppfatta alla 
ord. Ibland får Alfons förklara vad lillebror säger.

Alfons gillar brottning, leka polis, spela fotboll och 
spela tevespel med pappa. Albin berättar att assistent
erna hjälper honom att leka. Han gillar att baka, leka 
brandman och kurragömma.

Nu vill Albin räkna. Innan han hunnit till tio hörs mys
tiska ljud från vardagsrummet och mamma och pappas 
sovrum. Det säger pip och Albin skrattar förtjust. Han 
tar en god stund på sig att fundera ut vilket ställe han 
ska leta på först. Under tiden eskalerar pipljuden. Lju
det från vardagsrummet är det mest ihärdiga så Albin 
ber sin assistent köra honom dit. 

”Hittad!” tjuter Albin när han får syn på Alfons bakom 
soffan. Alfons ler, lycklig över att ha blivit hittad först 
och därmed den som får räkna nästa gång.

Albin tar edan itu med de mystiska ljuden från för
äldrarnas sovrum, där han hittar både mamma och 
pappa. När det är Alfons tur att räkna väljer även Albin 
att gömma sig i vardagsrummet. Vem som blir gladast 
när Alfons hittar sin lillebror är svårt att säga, båda 
skrattar oavbrutet. Sedan ropar mamma att det är dags 
för att åka till syskongruppen.

ALFONS ANDERSSON
Ålder: Åtta år
Familj: Lillebror Albin, 6, 
mamma Jessica, pappa  
Robert, två halvsyskon 18 
och 15 år.
Aktuell: Går på syskongrupp 
på Bollnäs barn- och ung-
domshabilitering.
Bor: Marmaskogen utanför 
Söderhamn.
Gillar: Brottning, leka polis, 
bygga med Plus Plus, spela 
fotboll och spela tevespel.
Vad gör ni på syskongrup
pen: Vi leker, bakar, pratar 
om våra syskon, läser  
böcker, kollar på film. 
Det bästa med syskon
gruppen: Träffa kompisar 
och ha roligt.

”Syskon- 
gruppen 
   äger”

MÅNGA DRÖMMAR OM  
FRAMTIDEN. Alfons vill bli  
polis eller insatspolis  
när han blir stor.

tema: Anhörig

Rörelse 1-19 inlaga.indd   14 2019-01-31   18:08



RÖRELSE 1  2019 15

Bollnäs barn- och ungdomshabilitering står det på 
dörren där Alfons ringer på. Han känner några av dem 
som går på syskongruppen sedan tidigare, de går i sam-
ma skola som honom, men i olika klasser. Noah, Erik, Aya, 
Moa, Olivia, Fanny och Alma släntrar in en efter en. Spon-
tan lek utbryter redan innan Cecilia Halin och Charlotte 
Sundfält, arbetsterapeut respektive kurator, ropar att 
det är dags att börja. 

De åtta syskonen sätter sig runt borden. Den yngsta 
går i första klass. Den äldsta går i femman. Den gemen-
samma nämnaren är att alla har en syster eller bror 
med funktionsnedsättning. 

Bildschemat på kylskåpet visar att det är många » 

SYSKONGRUPPER
Utbudet av syskongrupper ser olika ut  
i landet. 
Syskon gruppen i Bollnäs riktar sig till syskon till barn 
med blandade funktionsnedsättningar i åldern 7 till 13 
år och träffas fem gånger per termin. Deltagare från ti-
digare syskongrupper i Bollnäs har sagt: ”Det är kul här 
och att kunna veta att det är fler som har ett speciellt 
syskon, det är bra.” ”Jag trodde jag var ensam om att 
ha en annorlunda bror.” ”Det känns bra att prata om 
sådana här saker!” ”Syskongruppen äger!”

KOMPISAR. Barnen i 
syskongruppen i 
Bollnäs har träffats 
tidigare. Några går i 
samma skola, men i 
olika klasser.

DU OCH JAG BRORSAN! Alfons och Albin håller 
högt tempo när de leker tillsammans.

Mamma Jessica och pappa Robert Andersson 
med sönerna Alfons, åtta år och  Albin, sex år.
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tema: Anhörig

boktips
Boken om mig och  
mitt syskon
Eva Cim von Greyerz 
Nypon förlag, 2012

Litet syskon
Christina Renlund 
Gothia, 2009

Du kan väl säga  
som det är
Christina  Renlund 
Vulkan, 2017

»  saker som ska ske den här dagen. Först ska det bakas 
pepparkakor. Någon opponerar sig ”jag har redan bak-
at pepparkakor tre gånger”, men så fort kavlarna är ut-
delade finns ingen brist på engagemang. 

Någon frågar om man får smaka på degen. ”Men akta 
så ni inte får ont i magen” säger Cecilia Halin. Om nå-
gon lyssnar på uppmaningen är svårt att säga, rummet 
bubblar av bus och fnitter och skratt.

I ett angränsande rum sitter tre föräldrar som passar 
på att prata och ta en fika medan de väntar. Alfons 
mamma är en av dem. 

– Att få sitta och prata så här med andra föräldrar ger 
mig mycket energi. Vi delar problem men det blir myck-
et skratt också, säger Jessica Andersson.

När kakorna är färdiggräddade är det dags för fika. 
Cecilia Halin delar ut samtalsmattor och laminerade 
bilder, en som föreställer syskon och tre med olika 
emojis, en glad, en ledsen och en mitt emellan. När alla 
fäst sina bilder på mattorna är stämningen lugnare 
och lite mer allvarlig än tidigare.

Forskning om syskon
Många syskon mår bra av att träffa andra sys-
kon i en liknande situation. Det finns studier 
som visar att det kan vara positivt att ha ett 
syskon med funktionsnedsättning. Till exem-
pel har man sett positiva effekter som ett mer 
socialt inriktat beteende, mer beskyddande 
och vårdande attityd, större empati, mindre 
självcentrering, större hjälpsamhet, mognad 
och ansvar. Med detta finns det även vissa ris-
ker, som att ta ett alltför stort ansvar eller att 
inte ta hänsyn till de egna behoven. Andra 
studier visar att syskon löper något ökad risk 
när det gäller depression, ängslan, inåtvänd-
het, blyghet, social isolering, aggression, 
konflikter med kamrater och skolproblem. 
Även om forskningsresultaten inte är entydiga 
kan det vara bra att föräldrar och profes sio-
nella är medvetna om att syskon kan behöva 
stöd på olika sätt.
Källa: Habilitering.se

Lek och bus blandas med en del allvar och prat när syskon träffas på habiliteringen. 
Här bakar Aya, Moa, Olivia, Fanny och Alma pepparkakor.
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CECILIA HALIN
Aktuell: Arbetsterapeut som 
anordnar syskongrupper på 
Bollnäs barn- och ungdoms-
habilitering sedan 2005.
Bor: Bollnäs
Familj: Uppväxt med mamma, 
pappa och tre systrar, varav 
två med stora funktionsned-
sättningar.
Egna erfarenheter: ”Det fanns 
inga syskongrupper på habili-
teringen när jag var liten, men 
när jag var 15 år deltog jag på 
en syskonhelg, och jag minns 
känslan av att träffa andra i lik-
nande situation. Det var som 
att man känt varandra hela li-
vet. Det är så viktigt att få ut-
byta erfarenheter och se att 
man inte är ensam, att det 
finns andra med liknande er-
farenheter.”
Om syskongruppen: ”I den 
här gruppen finns syskon till 
barn med alla typer av funk-
tionsnedsättningar, men de 
har ändå mycket gemensamt. 
Det är stärkande att se hur de 
växer och känner stolthet. Att 
de kan hantera omgivningens 
frågor. Men framför allt får de 
vara i centrum en stund. Vi ser 
att det är betydelsefullt. Jag 
vill att de här syskonen ska få 
göra något jag inte fick.”

Cecilias tips  
till föräldrar
•  Ge syskonen kunskap  

så att de kan bemöta 
och hantera frågor och  
ge svar på tal om någon 
retas.

•  Se syskons tystnad som 
ett varningstecken.

•  Låt syskon få hjälpa till 
men se också deras be-
hov av att få vara ifred.

•  Ge syskon lagom med 
ansvar.

•  Ge syskon egen tid.
•  Låt syskon träffa andra 

syskon, fråga efter  
syskongrupper på  
habiliteringen.

•  Se de positiva effekterna 
av syskonskapet

Cecilia delar ut ytterligare en bild som föreställer jul-
pynt och frågar ”Hur går det att julpynta hemma till-
sammans med ert syskon?” ”Ganska bra”, säger någon 
och sätter bilden med julpyntet vid mitt-emellan-emo-
jin, ”Inte bra, min syster puttar ned pyntet”, säger en 
annan och sätter bilden under den ledsna e mo-
jin. Cecilia delar ut en ny bild och frågar ”Hur 
är det att gå i affärer och julhandla då?” ”Bra”, 
säger någon, vi handlar inte tillsammans.” och 
sätter bilden under den glada emojin. ”Dåligt, 
för min syster vill bestämma affär, annars blir 
hon arg, hon har ADHD”, säger någon och sätter 
bilden under den ledsna emojin.

Flera börjar berätta spontant om sitt syskons 
svårigheter. ”Min bror föddes med hjärtfel.” 
”Mina brorsor har autism.” ”Min lillasyster har 
knapp på magen och har rullstol.”

När det har blivit dags för dagens sista aktivi-
tet: rullstolsslalom räcker Alfons upp handen:

– Min bror har också rullstol. När jag opere-

rade mina fötter en gång fick jag också köra rullstol.
– Vad bra Alfons, då får du lära de andra, säger Ceci-

lia Halin.
Hon ber barnen ställa sig på led i bokstavsordning. 

Längst ned i korridoren väntar fyra manuella rullsto-
lar och uppställda koner. Uppdelade i två lag ska 
de försöka köra slalom mellan konerna. Buset 
och fnisset och skrattet tar vid igen. Alla vill 
börja och femton minuter senare är det heller 
ingen som vill sluta. 

Innan de går hem får barnen fylla i en termins-
utvärdering. Även denna gång får de använda 
de tre emojierna, och svara på frågor om vad de 
tycker om de olika aktiviteterna på syskon grup-
 pen.

– Hej då Cecilia, om det blir någon mer gång 
så kommer jag, säger Alfons när det är slut för 
dagen. Han ger Cecilia Halin en lång kram och 
hon lovar att det blir fler träffar.

” Min bror 
har också 
rullstol.” 
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Nya LSS-turer
Laddad stämning, fortsatt 
kampvilja. LSS-manifesta-
tionen före jul blev en 
påminnelse om att LSS och 
personlig assistans är en 
fråga som engagerar. Då 
fanns ännu ingen regering 
på plats och politiken var 
satt på vänt. Sedan dess 
har LSS-utredningen presen-
terats och när regerings-
förklaringen kom var det 
med löft en om tryggad 
assistans. Nu är det upp 
till bevis – och RBU lovar att 
vara en blåslampa.

Rörelse 1-19 inlaga.indd   18 2019-01-31   17:56



RÖRELSE 1  2019 19

1 000 sidor 
utredning… 
och sedan?
En stor utredning, på förhand hårt  
kritiserad. En ny regering som vilar på 
en överenskommelse i den politiska 
mitten. Allt detta påverkar framtiden 
för LSS och personlig assistans.

Det är en kylslagen eftermiddag i januari. Sverige 
styrs fortfarande av en övergångsregering. Ett stort 
mediauppbåd samlas i regeringskansliet för att höra 
utredaren Gunilla Malmborg presentera LSS-utred-
ningen. Det är Malmborgs sista dag på jobbet, hon 
ska gå i pension efter en lång karriär som statlig 
tjänsteman.

Presentationen handlar om att all personlig assi-
stans ska bli statens ansvar. Barn under 16 år ska  
istället få andra, kommunala insatser.  Utredningen 
föreslår även helt nya insatser för personer som  
behöver samhällets stöd för att fungera i vardagen. 
Efter den grundliga redovisningen är intervjuerna 
många. Redaktionerna får köa in och de flesta  
frågor fokuserar på det faktum att utredningen » 

MED RBU I SPETSEN. Stor manifestation på Norrmalmstorg i centrala 
Stockholm en måndag eftermiddag i december.

Foto: Johan Klinthammar

Lyssna på oss!  
Jasmin Spongberg 

och många andra 
barn och ungdomar 

ville visa hur viktig 
personlig assistans 

är för dem.
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»   redan på förhand fått hård kritik.
När det blir Rörelses tur handlar frågorna 

om den oro som finns i många RBU-familjer. 
Hur ska det gå för alla som undrar om vad 
som händer om barnen inte får assistans?

Gunilla Malmborg är väl införstådd med  
kritiken men understryker att hon vill ha 
lösningar som är bra för barnen, föräldrar 
och syskon. 

– Jag föreslår ingen återgång till 50-talets 
institutionsvård, säger hon med skärpa i 
rösten. 

Hon menar att barn under 16 år inte ska  
få personlig assistans utan istället andra, 
kommunala insatser. Gunilla Malmborgs 
motivering är att barnen skulle få en tryggare 
och mer rättssäker situation om kommunerna 
får ansvaret. Det blir lättare att samordna 
med andra insatser som berör barnen, som 
skolan.

Redan nästa dag sker en scenförändring. 
Det står klart att det finns en politisk över-
enskommelse mellan Socialdemokraterna, 
Miljöpartiet, Centern och Liberalerna som 

ska ge Sverige en regering. I punkt 64 av 73 
lovar partierna att förbättra ”möjligheter till 
jobb, ett gott liv och en meningsfull fritid för 
alla med olika former av funktionsnedsätt-
ning.” Den personliga assistansen sk a präg-
las av hög kvalitet och rättsäkerhet (se även 
faktaruta). Partierna vill dessutom ha en ny 
assistansutredning.

Några talmansrundor senare är en ny 
rege ring på plats. I regeringsförklaringen 
den 21 januari säger statsminister Stefan 
Löfven att den som har rätt till personlig  
assistans ska få det.

”Möjligheter till jobb, ett gott liv och en  
meningsfull fritid förbättras för alla med olika 
former av funktionsnedsättning. Rätten till 
assistans för egenvård, andning och sond-
matning ska återställas. Definitionen av nor-
malt föräldraansvar smalnas av. Rätten till 
assistans för behov av tillsyn stärks. Frågan 
om huvudmannaskapet för den personliga 
assistansen utreds.”

MARgARetHA HoLMqviSt

BAKGRUND: 
LSS-utredningen
Utredningens uppdrag har varit 
att se över assistansersättningen i 
socialförsäkringsbalken (SFB) och 
se över delar av lagen (1993:387) 
om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade (LSS).
Syftet har varit att skapa mer än-
damålsenliga och träffsäkra insat-
ser i LSS och en lagstiftning som 
ger jämlika levnadsvillkor och full 
delaktighet i samhällslivet.
Ursprungligen innehöll direktiven 
krav på besparingar inom assi-
stansersättningen: ”Med hänsyn 
till kraftiga kostnadsökningar inom 
assistansersättningen behöver 
även ytterligare besparingar  
göras.”
Våren 2018 beslutade den röd-
gröna regeringen att utredaren 
inte behöver föreslå besparingar 
inom assistansersättningen enligt 
det ursprungliga direktivet. 
Gunilla Malmborg övertog  
utredningsuppdraget 2017 efter 
KD-politikern Desirée Pehtrus.

BAKGRUND: 
Personlig assistans  
i överenskommelsen  
mellan S, MP, C och L 
Överenskommelsen består av ett 
antal punkter inom olika politik-
områden. Punkt 64 tar upp  
följande:
Säkerställ att den personliga  
assistansen och assistansersätt-
ningen präglas av hög kvalitet och 
rättssäkerhet. 
Alla som har rätt till stöd ska få det. 
Rätt till assistans för egenvård, 
inklusive andning och sondmat-
ning, ska återställas (Förslag kom-
mer i den sittande utredningen). 
Rätten till assistans för behov av 
tillsyn ska stärkas. Definitionen  
av normalt föräldraansvar ska 
smalnas av. Tillsätt en ny assistans- 
utredning för att säkra detta. (Ut-
redning 2019. Ny lagstiftning från 
2021). 
Utred också frågan om huvud-
mannaskapet för den personliga 
assistansen. (Utredning 2021. 
Eventuell ny lagstiftning under 
nästa mandatperiod.)

Gunilla Malmborg presenterade LSS-utredningen vid en välbesökt 
pressträff i regeringskansliet. Bara någon dag senare kom nya sig-
naler från politiken. FOTO MARGARETHA HOLMQVIST
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Papperskorgen är rätt 
plats för LSS-utred-
ningen, tycker Maria 

Persdotter. Åtminstone dess 
slutsatser. RBU:s ordförande 
är framförallt kritisk till för-
slaget att ersätta assistans 
för barn under 16 år med 
kommunala insatser. Det 
öppnar för 290 olika lös-
ningar och många kommu-
ner har varken ekonomi  
eller kompetens för att klara 
uppgiften, anser hon.

Samtidigt varnar Maria 
Persdotter för fler lång-
bänkar i assistansfrågan. 
Trots att utredningens slut-
satser landar fel går det att 
använda delar av de under-
lag som tagits fram, under-
stryker hon.

– Nu brådskar det med  
besluten. Sondmatning, 
andning och statligt huvud-
mannaskap för personlig  
assistans är redan utredda. 
Det som behövs nu är snabb 
handling, inte fler utred-
ningar, säger Maria Pers-
dotter.

Hon tror heller inte att  
politikerna kommer att följa 
utredningen. Den politiska 
mittenuppgörelse som finns 
kring LSS ser hon som en 
framgång för RBU:s långa 
kamp. Ytterligare ett kvitto 
på detta kom i regeringsför-
klaringen, där statsminis-
tern lyfte rätten till person-
lig assistans, istället för att 
som några år tidigare prata 
om den som en kostnad. 

– RBU jobbar på och nu 
kommer vi att ligga hårt på 
regeringen. Det är skönt att 
ha en regering på plats, det 

RBU:s ordförande  
ser ljusning

Huvudmannaskap
•  Staten ska vara ensam huvud-

man för personlig assistans, 
även för personer med grund-
läggande behov under 20 tim-
mar/vecka (kommunalt beviljad 
assistans), Kommunerna ska 
fortsätta att finansiera de 20  
första timmarna för varje assi-
stansberättigad.

Vem ska få assistans?
•  Personer med privata och integritetskänsliga hjälpbehov.
•  Assistans ska kunna beviljas till personer som behöver stöd  

via god man.

Nya kommunala LSS-insatser 
•  LSS-insatsen ”Personligt stöd till barn” ersätter personlig assis-

tans för barn under 16 år.
•  LSS-insatsen ”Förebyggande pedagogiskt stöd” ersätter personlig 

assistans för personer med behov av ingående kunskaper om den 
som får stödet (femte grundläggande behovet)

•  LSS-insats: ”Personlig service och boendestöd” ska ersätta  
ledsagning och visst stöd som idag ges via Socialtjänstlagen eller 
andra LSS-insatser.

Andra personliga behov
•  Ett absolut tak som för andra personliga behov bör inte införas.
•  En schablon på 15 timmar vecka för aktiviteter som dagligt liv i 

hemmet, inköp, träning och fritidsaktiviteter som är en del av  
andra personliga behov. Den som anser sig vara i behov av flera 
timmar ska kunna ansöka om ytterligare timmar. I schablonen  
ingår inte timmar för till exempel studier, arbete, deltagande i 
samhällslivet och egenvård.

Omprövningar
•  Försäkringskassan ska följa upp behovet för omprövning vart 

tredje år.
• I ngen omprövning för personer över 65 år.

Villkor för anordnare av personlig assistans:
•  För att få tillstånd från ivo att bedriva assistans måste anordnaren 

erbjuder sina anställda villkor som överensstämmer med de  
centrala kollektivavtalen inom området.

•  Anordnare ska fortfarande kunna säga nej till att ta emot kunder.

Åldersgränsen
•  Åldersgränsen på 65 år ska vara kvar.
•  Personer över 65 år ska kunna behålla den assistans de tidigare 

beviljats.

Övriga förändringar
•  Dubbelassistans ska beviljas endast om anpassning och  

hjälpmedel inte täcker behovet.
•  Beredskap ska inte längre ingå i personlig assistans utan ska  

istället ges via kommunen, till exempel genom hemtjänst.
•  Egenvårdsinsatser, men inte medicinsk tillsyn, ska kunna ges 

som personlig assistans

LSS-utredningens 
förslag i korthet

Försiktig optimism. Det är stämningsläget hos 
RBU efter nya besked från politiken.

Maria Persdotter kommer att 
ställa tuffa krav på…

…socialminister Lena Hallengren, S.  
FOTO: KRISTIAN POHL/ REGERINGSKANSLIET

var lite stumt under hösten 
då vi inte hade någon på  
andra sidan bordet, säger 
Maria Persdotter.

Hon hoppas på en bra dialog 
med Lena Hallengren, S, 
som tog över LSS-frågorna 
när hon tillträdde som stats-
råd i våras. Hallengren har i 
den nya regeringen befor-
drats till socialminister och 
chef för Socialdepartemen-
tet. RBU har bjudit in henne 
till den stora LSS-konferens 
som arrangeras i mars.

FO
TO

: M
ARGARETH
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O
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Q
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Vad gör du i sommar? En lägervecka med RBU inne -
håller bad, tävlingar, bått urer och musik. Du får chan-
sen att  träff a kompisar och testa olika aktiviteter. 

Vill hela familjen åka med? I år arrangeras ett  fa-
mil jeläger med tema syskon. Läget hålls på Mätt inge 
i Trosa skärgård den 15 till 20 juli. Under en härlig 
sommarvecka får ni som familj prova på olika akti-
viteter och tillsammans med andra hitt a  metoder 
för att  hantera ett  annorlunda syskonskap.

För syskon fi nns tillfälle att  delta i samtal kring 
familjelivet och om att  ha ett  syskon med funktions-
nedsätt ning. Lägret vänder sig först och främst till 
familjer som har barn med funktionsnedsätt ning 
och syskon i åldern 8 till 12 år.

Kom ihåg: Den 10 mars är sista ansökningsdag. 
Eft ersom ansökan har varit öppen ett  tag och sök-
trycket är högt gäller det att  komma in med en an-
mälan så snart som möjligt. På rbu.se fi nns en läger-
folder som presenterar de olika lägren och det är 
också på hemsidan du anmäler dig. 

Nu är det snart samling runt 
lägerelden igen. Missa inte att  
söka till RBU:s läger. 

Text & foto: Anna Pella

Lägren hålls på Mättinge i Trosa skärgård och på Valjeviken i Blekinge.

Eft er en dag med massor av aktiviteter väntar samling med korvgrillning.

Sommar
Fånga sommaren! Testa kanot 
eller varför inte en båttur?

i sikte
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”

Lantligt för alla!
På Fallängetorp får ni tillsammans uppleva livet på en ekologisk lantgård. Hos oss möter ni djuren och 
naturen i en lugn och rofylld miljö. På gården kan ni bo i tillgänglighetsanpassade Mellangården, vara 
Bonde för en dag, ha utomhusmatlagning vid vår gårdsruin eller varför inte prova på Zoom uphill.

Fallänge 115, Krylbo   www.fallangetorp.se    info@fallangetorp.se   +46 70 736 36 82   +46 73 091 87 81

Sommari sikte
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Noterat

Osäker på 
LSS-utredningen?
Våra jurister har rett ut begreppen.

Du hittar svar på de vanligaste frågorna  
på humana.se/lss-utredningen. 

 

#humanaLSS

Skytteholmsv. 2, 171 27 Solna
Tel: 08-735 53 30

www.adena-assistans.se

Din trygghet i centrum!

Adena Personlig Assistans

Med rätt assistans får du bättre livskvalitet.
Vår vision är därför att öka livskvaliteten för dig 

genom att ge dig i särklass bästa service 
med all respekt.

Stöd RBU:s Kampfond!

Swish 90 00 712

Krav: Låt unga  
utvisningshotade stanna
Ge barn och ungdomar med funktionsned-
sättningar uppehållstillstånd. Det uppmanar 
Nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska 
ungdomar.  
Nätverket hänvisar till att Sverige har undertecknat FN:s 
konvention om rättigheter för personer med funktionsned-
sättning. 

I artikel 7 av konventionen anges att länderna ska ”vidta 
alla nödvändiga åtgärder” som behövs för att säkerställa att 
barn med funktionsnedsättning får del av alla mänskliga  
rättigheter och grundläggande friheter på lika villkor som 
andra barn. I alla åtgärder som rör barn med funktionsned-
sättning ska barnets bästa komma i främsta rummet. 

I ett pressmeddelande skriver nätverket att ungdomar med 
funktionsnedsättningar inte har möjlighet att ordna en värdig 
och säker tillvaro åt sig. Många saknar kontakt med anhöriga 
och lever i en utsatt situation.
Nätverket som har 21 000 medlemmar, kräver att den tillfälli-
ga begränsningslagen måste bort, och att utvisningar av barn 
och unga till länder i krig och konflikt måste stoppas.

Nej till anhöriga som  
personliga assistenter
Funktionshindrade i Östersunds kommun får 
inte längre ha anhöriga som personliga assis-
tenter. Det uppger P 4 Jämtland.
–Jag känner mig misstrodd, att jag inte skulle kunna till-
godose Sofias behov när hon är hemma, säger Mona Alm Oxel-
gren, som har en dotter med hjärnskador, till P4 Jämtland.

Beslutet gör att det är svårt för Sofia att komma hem till  
familjen på helgerna, på vardagarna bor hon i ett LSS-boende. 
Återkommande inskolningar av assistenter  skapar otrygg-
het, enligt Mona Alm Oxelgren.

Kommunen motiverar beslutet med att vården ska vara 
kvalitetssäker.

– Vi ser att det varit svårare för de medborgare som haft en 
anhörig som anställd att signalera när saker inte fungerat 
som de ska, säger Lars Liljedahl chef på vård- och omsorgs-
förvaltningen i Östersund i radioinslaget.

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har startat ett till-
synsärende och kommunen ska nu komma in med ett svar på 
hur man har tänkt sig att leva upp till lagstiftningen. 
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Sätter ord på det svåra

Skola  
polisanmälde 
11-åring 
När den 11-årige sonen 
polisanmäldes av sin  
skola vände sig mamman 
till Justitieombudsman-
nen, JO. Nu backar Göte-
borgs kommun från poli-
cyn att polisanmäla alla 
misstänkta skolbrott.

Sonen har en neuro-
psykiatrisk funktions-
nedsättning. Våren 2017 
polisanmäldes han för att 
upprepade gånger ha sla-
git en lärare på en skola i 
Göteborg. Efter det valde 
mamman att anmäla  
rektorn på skolan och 
Göteborgs stad till JO.

– Att jag anmälde hand-
lade inte om att jag ville 
hämnas på rektorn. För 
mig blev det en större 
principiell fråga som är 
intressant eftersom jag 
är jurist och arbetar med 
de här frågorna, säger 
mamman till SVT Väst. 

Sommaren 2018 kom 
JO med sitt beslut. Ingen 
kritik riktades mot rek-
torn. Däremot kritisera-
des överenskommelse 
om att polisanmäla alla 
misstänkta brott i skolan. 
JO anser att skolorna bör 
vara återhållsamma med 
polisanmälningar, sär-
skilt när det gäller barn 
under tolv år. Utgångs-
punkten ska istället vara 
att socialtjänsten kontak-
tas vid behov.

I januari i år skickade 
Göteborgs stad ut infor-
mation på sitt intranät 
om att överenskommel-
sen med polisen var 
 avslutad.

Hédi älskar sin hund Bodri och sin 
bästa vän Marika. Bandi, Marikas 
hund, älskar hon också. 
Flickorna klättrar och springer, leker och le-
ver i frihet i den lilla staden de bor i. En dag 
får de höra talas om en elak man, som har 
mycket makt, han bestämmer i sitt land och 
har börjat bestämma över fler länder. Han he-
ter Adolf Hitler.
Min mamma säger – han kommer inte hit. 
Min pappa säger – vi har inte gjort något fel, vi 
behöver inte vara rädda.
Hédis föräldrar vill trösta henne och hennes 
syster. Men Hédi ser att mamma och pappa är 
rädda. Det är handlingen i Historien om 
Bodri (Natur och kultur) av författaren och 
psykologen Hédi Fried och illustratören Stina 
Wirsén.Hédi Fried föddes 1924 i staden Sighet 
i dåvarande Ungern, numera Rumänien.  
Efter att ha suttit i koncentrations- och för-

intelselägret i Auschwitz och koncentrations-
lägret i Bergen-Belsen kom hon till Sverige 
1945 tillsammans med sin syster Livia Fränkel. 
År 1998 mottog hon regeringens medalj Illis 
Quorum av åttonde storleken, hon har även 
fått Natur & Kulturs kulturpris och Raoul 
Wallenbergs pris.

Författaren Hédi Fried 
och illustratören  
Stina Wirsén är aktuella 
med barnboken  
Historien om Bodri.
FOTO: VIKTOR GÅRDSÄTER
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Noterat

Ris och ros till Löfven
Eft er Stefan Löfvens regeringsförklaring kom en lång rad 
reaktioner från funktionshinderrörelsen. DHR:s förbunds-
ordförande Rasmus Isaksson var nöjd över att  Stefan Löfven 
tog upp assistansen. Helheten ansåg han vara tam.

 – Det var bra att  statsministern tog upp personlig assi-
stans men annars var det en besvikelse att  personer med 
funktionsnedsätt ning verkar prioriteras så lågt av den nya 
regeringen. Varför tar inte Stefan Löfven chansen att  ta ett  
större grepp på funktionspolitiken? säger han i ett  utt al-
ande på DHR:s webb.

Statsministern
 får blandad kritik.

Lyckad test av adhd-app 
I Gävleborgs län har ungdomar med adhd testat en ny app i 
telefonen. Med hjälp av appen kan de berätt a för vården 
hur de mår. Barnen och ungdomarna som är i åldern 8 till 
18 år har medicin mot adhd. Med appen kan barnen eller 

deras föräldrar skri-
va in hur de mår. Ut-
värderingen visar att  
appen blir en trygg-
het för hela familjen. 
Dess utom kan anta-
let kontroller som 
vårdpersonal 
annars gör på BUP, 
barn-och ungdoms-
psykiatrin, minska.

– Appen kommer 
att  användas på alla 
BUP-mott agningar
i Region Gävleborg 
och även i habilite-
ringen, berätt ar 

initiativtagaren och sjuksköterskan Måns Lööf för Klartext 
i Sveriges Radio.

I Gävleborg har 40 barn och ungdomar 
med adhd testat en app där de kan berät-
ta hur de mår och reagerar på sin medicin.

Vi sänker trösklar
Intressepolitik:

Gemenskap:

Rådgivning:

Påverka, debattera, demonstrera

Var med i en kamp för lika rätt!
Barn och unga med nedsatt rörelseförmåga stängs ute från 
samhället idag. Därför finns Förbundet Unga Rörelsehindrade. 
Vi är ett förbund som drivs av och för unga.

Du behövs - bli medlem! Är du mellan 0 och 32 år kan du bli 
medlem. Första året är gratis. Därefter betalar du en symbolisk 
summa på 60 kronor/år. Vem som helst är välkommen att bli 
medlem hos oss!

Gå på läger och aktiviteter

Få juridisk rådgivning och tips

Gå in på ungarorelsehindrade.se/bli-medlem

Välkommen att bli medlem!
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Tiina Nummi-Södergren. 
FOTO: LIKA UNIKA

Det är ett mångårigt projekt 
med mål att nå och hjälpa 
barnen, bryta fördomar och 
isolering samt möjliggöra 
lämplig vård. Arbetet utgår 
från barnkonventionen och 
FN:s konvention om rättig-
heter för personer med funk-
tionsnedsättning. 

Varje år föds varje år över  
5 000 barn med ryggmärgs-
bråck och hydrocefalus i  
Tanzania. Många göms undan 
och dör. Mödrar skuldbeläggs 
och stöts ut ur gemenskapen. 
Familjer splittras och flera 
hamnar i fattigdom.

RBU Barnhjälpen Tanzania 
stöttar uppbyggnad och ut-
veckling av ASBAHt, en natio-

nell föräldraorganisation i 
Tanzania motsvarande RBU. 
Organisationen uppsöker 
barnen och vägleder föräldrar-
na att söka vård för sitt barn. 
Föräldrar och vuxna runt 
barnet instrueras i livsavgör-
ande eftervård och habilite-
ring via SHiP, ett gemensamt 
program för koordinering 
och kommunikation kring 
barnets vård och utveckling. 
Ungdomarna tränas i egen-
vård och livskunskap.

RBU Barnhjälpen Tanzania 
finansieras av SiDA, Forum 
Syd, MyRight och RBU. Läs 
mer om projektet och hur du 
kan bidra på rbu.se RBU Barnhjälpen Tanzania ger stöd till barn med ryggmärgsbråck och  

hydrocefalus och deras familjer. FOTO: RBU

Familjeläger
 
Rg Aktiv Rehabilitering jobbar för att barn och ungdomar med fysiska 
funktionsnedsättningar ska få alla möjligheter till ett inspirerande, aktivt 
och självständigt liv – nu och i framtiden. Kurserna innehåller gemen-
samma aktiviteter men också separata programpunkter för vårdnads-
havare. Det är en jättefin möjlighet för hela familjen att komma iväg och 
göra något roligt och lärorikt tillsammans. Alla våra läger är uppbyggda 
kring fysisk aktivitet eftersom det krävs både styrka och teknik för att 
klara av vardagliga saker. På våra läger har vi förebildsledare, d.v.s. 
personer som själva lever med en fysisk funktionsnedsättning. Det gör 
att deltagarna och vårdnadshavarna ständigt har personer att lära sig 
av, fråga och få tips av i olika situationer. Nya vänner, härlig gemen-
skap och mycket skratt är något som genomsyrar verksamheten.

 
Familjeläger 4-8 år
När: 27-29 april
Plats: Piperska, Lundsbrunn
Ansök senast: 18 mars

Kontakt:  julia.andersson@rgaktivrehab.se
Information och anmälan: http://rgaktivrehab.se/barn-ungdom

Familjeläger 9-13 år
När: 1-6 juli
Plats: Valjeviken, Sölvesborg
Ansök senast: 25 april

Projekt i Tanzania ger  
hjälp till självhjälp
RBU Barnhjälpen Tanzania stöttar barn i Tanzania 
födda med ryggmärgsbråck och hydrocefalus. 
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”Både Försäkrings-
kassans och kommu-
nens behandling av 
en är kränkande, fruk-
tansvärt kränkande. 
Jag kan sitta och  
vända ut och in på mig 
själv och tala om hur 
många gånger jag går 
på toaletten och så  
vidare, och få svar 
som: Nej det kan väl 
inte stämma.”
Intervjuad i Christine 
Bylunds text om hur indragen 
assistansersättning  
påverkar individer.

”Om man vet att det 
finns hjälp hela tiden 
då försvinner oron för 
det och då kan man  
istället glömma det 
och göra normala  
grejer. Jag tror det är 
viktigt, att man får det 
att funka. För om det 
funkar så är det  
grunden till att man 
sen kan fortsätta.”
Peter, 19 år, berättar i Lill 
Hultmans studie om 
 tryggheten med att veta att 
man har assistans.

” Det är ju en trygghet 
att få hjälp. Och vi  
behöver ju inte jobba 
med henne. Vi har ju 
vårat liv också. Vi kan 
ju vara borta en dag. 
Om vi inte skaffat as-
sistans hade vi ju inte 
kunnat vara borta så.”
Olle, 18 år, har en mamma 
med personlig assistans.  
Ur Viveca Selanders text om 
att växa upp med förälderns 
personliga assistans.

 Debatten om person-
lig assistans rullar 
vidare. Flera utred-
ningar har gjorts. I 
den senaste valrö-

relsen seglade hela LSS-frågan 
upp som en stor fråga. Samti-
digt har forskningen på områ-
det gett få avtryck i det politis-
ka samtalet. En förklaring kan 
vara är att forskning är bred 
och förekommer i olika veten-
skapliga discipliner. Den kan 
ha svårt att nå ut i en tid där 
många vill ha enkla svar och 
lösningar.

–Det är frustrerande hur en-
sidig och okunnig debatten va-
rit, faktagrunden har saknats, 
menade projektledaren Hanna 
Kauppi från arbetsgivarorga-
nisationen KFo när antologin 
Forskning om personlig assis-
tans presenterades kort före jul. 

I antologin belyser 21 forska-
re olika aspekter på personlig 
assistans. Utgångspunkten är 
såväl assistansanvändarens si-
tuation som assistansfrågor 
utifrån politiska, ekonomiska 
och juridiska aspekter.

Förhoppningen är att befint-
lig forskning ska få mer upp-
märksamhet och att fakta ska 
belysa vad assistansen betyder 
för brukarna och deras närstå-
ende. Det ska ge en mer nyan-
serad och heltäckande bild än 
en koncentration till att tala om 
skenande kostnader och fusk. 

En av bokens tre redaktörer, 
Matilda Svensson Chowdhury 
frågade vid presentationen re-
toriskt ”vem som är människo-
värdets försvarare?” Hon visar 
i sin studie att anhöriga till 
personer med funktionsned-

sättningar som förvägras stöd 
blir just sådana försvarare. De 
strider på olika sätt för mänsk-
liga rättigheter.

Matilda Svensson Chowd-
hurys bidrag återfinns i den 
första delen av boken som 

främst handlar om assistans-
användarnas upplevelser av 
personlig assistans. En annan 
medverkande forskare, Lill 
Hultman, tar upp hur ungdo-
mar upplever möten om per-
sonlig assistans med olika 
handläggare. Ungdomarna 
tycker inte att deras sociala be-
hov beaktas. Mötena handlar 
mer om omvårdnadsbehov än 
om deras spontana behov som 
att kunna ta en fika på stan  
eller gå på fest. 

I antologins andra del finns 
texter kring juridik, politik 
och ekonomiska aspekter på 
personlig assistans. Där med-
verkar bland annat forskaren 
Niklas Altermark. Han menar 
att det skapats ett kostnads-

problem som ska legitimera 
nedskärningar av assistansen.  
De beräkningar av fusk som 
görs sker med bristande veten-
skapliga metoder men har  
blivit en ”sanning” för att de 
passar in i en politisk vilja att 

pressa ned kostnaderna. Andra 
bidrag i antologin berör hur 
besparingskrav även påverkar 
rättstillämpningen genom  
re striktiva bedömningar av 
lagstiftningen.

MARgARetHA HoLMqviSt

FAKTA:  
PERSONLIG ASSISTANS  
– EN ANTOLOGI
Redaktörer för antologin är Niklas 
Altermark, Matilda Svensson 
Chowdhury och Hans Knutsson. 
Boken är utgiven av KFO Personlig 
assistans i samarbete med Funk-
tionsrätt Sverige, Nationellt Kom-
petenscentrum Anhöriga, Intresse-
gruppen för assistansberättigade, 
Föreningen STIL samt Riksfören-
ingen JAG. Samtliga forskare har 
medverkat utan ersättning.

Antologins redaktörer Niklas Altermark, Hans Knutsson och Matilda Svensson 
Chowdhury. Totalt 21 forskare medverkar i antologin. FOTO: MARGARETHA HOLMQVIST

Personlig assistans:

Forskare ger nya perspektiv 
En aktuell antologi visar komplexiteten kring personlig assistans.  
Forskarna bakom arbetet vill att debatten ska handla mer om  
mänskliga behov, mindre om fusk och kostnader.

Så har  
vi löst assi

stansen ”
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Krönika: 

Anna Pella

Det vAR UngeFäR ett och ett halvt år se-
dan nu. Det var försommar. Ditt allmän-
tillstånd blev plötsligt sämre. Det som vi 
trodde var en långdragen förkylning gav 
inte med sig. Du rosslade dygnet runt 
och ibland kändes det som att du skulle 
drunkna i slem. Vi fick plocka fram den 
där sugen som stod längst inne i förrådet, 
som vi inte använt på mycket, mycket 
länge.

 För första gången på flera år hamnade 
vi åter igen i en fas där vi bokstavligen 
inte visste hur morgondagen skulle se ut. 
Vi gick upp en timme tidigare varje  
morgon för att fatta beslut om du skulle 
kunna åka till skolan eller inte. Efter flera 
läkarbesök konstaterade man till slut att 
du fått en bakterie som byggt bo i dina 
lungor. Som med största sannolikhet 
inte skulle gå att få bort. Som är vanligt 
hos gamla människor med dåligt im-
munförsvar.  Som man dör av. 

*
DU FicK två olika antibiotika direkt i blo-
det. Det hjälpte lite grand. Men varje 
gång du fick en vanlig förkylning trigga-
des bakterierna igen och du behövde nya 
antibiotikakurer. Vi fick hemsjukvård 
och det underlättade logistiken. Men 
ibland behövde infarten bytas och då 
blev det problem. Dina kärl var nästan 
omöjliga att hitta. 

 På våren sa din nya lungläkare att du 
skulle behöva många sådana här kurer 
resten av ditt liv. Därför skulle det vara 
bra om du fick en subkutan venport, en 
liten dosa under huden med en slang 

För bra för att vara sant
som opereras in i ett blodkärl på halsen.

 En tämligen enkel operation om all-
mäntillståndet är gott. Men som vanligt 
förknippad med risker och komplikatio-
ner för dig. 

*
JAg RingeR UPP operationskoordinatorn. 
Berättar om dig. Hon säger att hon för-
står att vårt liv är styrt av assistenter, 
hjälpmedel och korttidsdygn undrar vil-
ken dag som skulle passa oss bäst för en 
operation. 

 Det låter nästan lite för bra för att vara 
sant.

 Vi bokar in en fredag i september. Det 
känns skönt med lång framförhållning. 
Veckorna innan försöker vi hålla dig så 
frisk som möjligt och två dagar innan 
planerad operation tar jag ledigt och vi 
åker till sjukhuset för att planera opera-
tionen. Vi pratar med operationssköter-
skan, narkosläkaren och avdelningen 
där du ska skrivas in. Alla säger samma 
sak. Det är ett enkelt ingrepp. Du kom-
mer få åka hem samma dag.

 Det låter nästan lite för bra för att vara 
sant.

*
JAg ocH Din PAPPA planerar de komman-
de dagarna. Efter operationen ska vi få 
hemsjukvård, du ska få en antibiotika- 
kur i din nya port två gånger om dagen i 
tio dagar. Vi avbokar sociala aktiviteter, 
gör om assistenternas scheman, avbokar 
din badgrupp, ber farmor och farfar vara 
backup för syskonen. Och så vidare. 

 Kvällen innan får du duscha två gånger 
med operationstvål, byta kläder och 
handdukar och sova i rena lakan. Din  
assistent hjälper dig medan jag skriver 
ett mat- och medicinschema som gäller 
fram till klockan två när du ska börja  
fasta.

 Jag går upp klockan fem, sätter på be-
dövningsplåster på dina händer och föt-
ter, packar väskor med sondmat, slang-
ar, sprutor, hostmaskin, inhalator, and-
ningsmaskin, mediciner, ortoser och 
kläder. 

 Vi säger hej då till nattassistenten och 
åker in till sjukhuset. Där ska du duscha 
ännu en gång. Även om vi får en dusch-
bädd så är allt lite krångligare än hemma, 

duschslangen är för kort, avloppsröret 
läcker och jag är för trött.

Så vid sjutiden är allt äntligen klart. Du 
ligger i sängen, ren och fin. Jag får inte 
röra dig. En operationssköterska kom-
mer in och pratar med oss, ritar med 
spritpenna på din hud. Vi rullar ned till 
operation. I entrén får jag ta på mig 
skyddsmundering. Då ringer avdelnings-
sköterskans telefon.

 ”De är försenade, vi får gå upp igen.”
 En halvtimme senare kommer sköter-

skan tillbaka. De har upptäckt att det inte 
finns någon intensivvårdsplats just nu, 
om du skulle behöva det efteråt. ”Vi får 
avvakta ronden och se vilken tid det blir”. 

 Kanske går det en timme, kanske mer. 
Sen kommer avdelningsläkaren. 

 ”Jag har tyvärr dåliga besked, det blir 
ingen operation idag.”

*
JAg vet Att detta hänt andra familjer före 
oss. Där barnen ska gå igenom större, 
allvarligare ingrepp. Som innebär ännu 
mer förberedelse, planering och från-
varo från arbete. Jag tänker på de själsliga 
kostnaderna för familjer som vår, som 
redan ligger på gränsen för vad vid klarar 
av. Den oro och ovisshet vi tvingas förhålla 
oss till, som smittar av sig på syskonen. 
Jag tänker på dig, mitt älskade barn, som 
redan utsatts för så mycket.

 Din pappa kommer precis när vi börjar 
packa ihop. Jag säger ”Jag kände på mig 
att det lät lite för bra för att vara sant.”

Fotnot: Två veckor senare fick vi en ny 
operationstid och den här gången gick 
allt som planerat. Du behövde inte ens 
den där intensivvårdsplatsen.
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Rörelse 1-19 inlaga.indd   29 2019-01-31   17:57



30 RÖRELSE 1  2019

Forskning pågår

 Min forsk-
ninghand-
lar om 
mobilitet 
för famil-
jer med 

rullstolsburna barn med cere-
bral pares, CP. Avhandlingen 
syftar till att undersöka vilka 
reserelaterade möjligheter och 
begränsningar familjerna har 
vid olika typer av resor, både i 
vardagen och på semestern. 
En nyligen publicerad studie 
som utgör en del av avhand-
lingen handlar om föräldrar-
nas upplevelser av vardags-
resor med barnen. Studien  
baserades på 17 intervjuer och 
visade, inte helt oväntat, att  
familjerna möter flera utman-
ingar i det dagliga resandet 
som kan begränsa bland annat 
resefrekvens och val av trans-
portmedel.

Studien visar att kollektiv-
trafik inte anses vara ett fun-
gerande alternativ i vardagen. 

Barn i rullstol? Då  krävs bil
Familjer med rullstolsburna barn har stort behov  
av bil. Kollektivtrafik är sällan ett alternativ  
och resorna kräver noggrann planering. Det visar 
forsk aren Emma Landby i en studie.

Även om många kollektiva 
färdmedel numera har rull-
stolsanpassats finns det andra 
faktorer som gör det svårt att 
använda dessa. Till exempel är 
det många av de rullstolsburna 
barnen med CP som behöver 
använda flera stora hjälpmedel 
varje dag, såsom ståskal, gå-
hjälpmedel och/eller en till 
rullstol utöver den de sitter i 
under transporten. Behovet av 
att frakta dessa hjälpmedel till 
och från förskola/skola gör det 
svårt att resa kollektivt och 
ökar behovet av dörr-till-dörr-
transporter. Många föräldrar 
upplever också att det är svårt 
att veta om de får plats på ex-
empelvis bussar när de reser 
med sina rullstolsburna barn, 
eftersom rullstolsplatserna 
ofta upptas av barnvagnar.  
Att inte veta om de får plats 
och kanske behöva vänta på 
nästa buss gör det svårt att pla-
nera resorna. Det gör att kol-
lektivtrafiken inte fungerar i 

vardagen när barnen behöver 
komma i tid till förskola/skola 
och föräldrarna till sina arbe-
ten.

På grund av de problem som 
finns med kollektivtrafiken 

”Även om många  
kollektiva färdmedel  
numera har rullstols
anpassats finns det  
andra faktorer som  
gör det svårt att  
använda dessa.”

blir de här familjerna bilbero-
ende. Upplevelsen av bilbero-
endet verkar påverkas av var 
familjen bor. Bland familjerna 
som bor på landsbygden eller i 
mindre städer hade bil varit 
det naturliga alternativet även 
innan de fick ett barn med  
rörelsenedsättning, medan en 
del familjer boendes i storstä-
der tidigare använt kollektiv-
trafiken och blivit tvungna att 

Rörelse 1-19 inlaga.indd   30 2019-01-31   17:57



RÖRELSE 1  2019 31

Barn i rullstol? Då  krävs bil
införskaffa bil för att under-
lätta resandet med barnet. I 
storstäderna fanns också pro-
blem relaterade till parkering, 
så som brist på parkerings-
platser, vilket inte framkom i 
intervjuerna med föräldrarna 
som bodde i mindre städer/
landsbygd. 

Ett mer generellt problem 
med bilanvändandet som alla 
föräldrar upplevde, oavsett 
boendeort, var att bilresorna 
krävde tunga lyft för att för-
flytta barn, rullstol och (i för-
kommande fall) andra tunga 
hjälpmedel in och ut ur bilen. 
Förutom att dessa lyft var 
tunga så var de även tidskrä-
vande och medförde att för-
äldrarna undvek vissa resor 
eller lämnade barnet hemma 
med en annan förälder eller 
assistent. För att detta skulle 
vara möjligt krävdes alltså att 
det fanns någon annan som 
kunde ta hand om barnet.  
Generellt verkade föräldrarna 
som hade personlig assistans 
till sina barn uppleva färre 
problem med sina vardagsre-
sor än de som saknade assis-
tans. Oavsett assistans förkla-
rade föräldrarna hur de alltid 
måste planera resorna noga 
och att detta minskade möjlig-

heterna till spontanitet i var-
dagen. Många föräldrar upp-
levde därmed att de var be-
gränsade i både antalet resor 
och hur de förflyttade sig. 

Förutom att bidra till förstå-
elsen för vilka mobilitetsbe-
gränsningar som kan finnas 
för rullstolsburna individer 
bidrar studien (och avhand-
lingen i stort) till ett familje-
perspektiv. När det är ett barn 
som sitter i rullstol påverkas 
inte bara barnets möjligheter 
till vardagsresor, utan hela fa-
miljens. Detta är något som 
saknas inom mobilitetsforsk-
ningen, där fokus ofta ligger 
på vuxna snarare än barn och 
studierna har ofta ett individ-
fokus snarare än ett familje-
perspektiv. Avhandlingens 
forskningsresultat avses lyftas 
till trafikplanerare och andra 
beslutsfattare för att synlig-
göra de problem som finns 
och bidra till underlag för ut-
vecklingen av ett mer tillgäng-
ligt och användbart transport-
system i framtiden.  

eMMA LAnDBy

Fotnot:
Studien har genomförts med 
stöd från RBU:s forsknings-
stiftelse.

PRESENTATION AV  
FORSKAREN
”Min avhandling handlar 
om mobilitet för familjer 
med rullstolsburna barn 
med cerebral pares (CP). 
Jag började intressera 
mig för ämnet när jag  
under min studietid arbe-
tade extra som personlig 
assistent. Jag arbetade 
som timvikarie till olika 
barn och ungdomar med 
multifunktionsnedsätt-
ningar och märkte hur 
krångligt det kan vara 
med resor, men att forsk-
ningen inom ämnet var 
bristfällig. Jag vill med 
min avhandling bidra till 
att ge familjer med rull-
stolsburna barn mer 
uppmärksamhet inom 
den kulturgeografiska 
forskningen.” 

Kontakt: 
emma.landby@umu.se

Emma Landby är doktorand 
i kulturgeografi vid Umeå 
universitet.
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Fri juridisk rådgivning 
för medlemmar i RBU. 
Kontakta RBU:s jurist  
tisdagar och onsdagar  
kl 9.00 – 12.00.
Du kan också ställa frågor  
via  e-post: 
fragajuristen@rbu.se

Fråga juristen

Malin Tjernell är  
advokat och ledamot 
av RBU:s förbunds-
styrelse. 

(prop.1992/93:159 s.178) fram-
går att insatsen är tänkt för si-
tuationer då den funktions-
hindrades anhöriga är i behov 
av avlösning. Insatsen är även 
tänkt för att fungera då den 
funktionshindrade själv har 
behov att komma till en annan 
miljö. 

läger och kurser kan också 
utgöra korttidsvistelse. 
Korttidsvistelse bör kunna 
erbjudas som en regelbun-
den insats och som en lös-
ning vid akuta behov. LSS-in-
satsen bör också kunna ses 
som ett led i att bryta ett en-
sidigt beroende mellan barn 
och föräldrar. (Se prop.1992/ 
93:159 s.178).

*
Med hänvisning till förarbe-
tena till lagen och till aktuell 
rättspraxis på området (se 
också bland annat HFD 2013 
ref 70) så menar jag att ni 
visst borde har rätt till kort-
tidsvistelse enligt 9 § 6 LSS:
Korttidsvistelse bör kunna 
erbjudas som en lösning vid 
akuta behov, inte bara som 
en regelbunden insats. In-
satsen ska kunna komma 
ifråga för att tillgodose era 
behov av avlösning men även 
för enbart behov av rekrea-
tion och miljöombyte för er 
son. Båda rekvisit behöver 
således inte vara uppfyllda.  
I ert fall borde LSS-insatsen 
också kunna ses som ett led 
att bryta ett ensidigt beroende 
mellan barn/förälder.  
Sedan tänker jag att rätt till 
insatsen föreligger eftersom 
behovet finns och inte kan 
tillgodoses på annat sätt. Det 
kommunen säger stämmer 
alltså inte.

Har vår son rätt till  
kortidsvistelse?
Fråga: Vår son har ett funk-
tionshinder. Som föräldrar be-
höver vi hjälp i samband med 
en inplanerad resa som han 
inte vill följa med på. Vi har va-
rit i kontakt med kommunen 
och lämnat in en ansökan om 
korttidsvistelse. 

Nu säger kommunen att 
korttidsvistelse inte kommer 
att kunna beviljas. Kommunen 
menar att det bara går att få 
korttidsvistelse beviljad som 
en regelbunden och återkom-
mande insats och att det dess-
utom måste finnas ett behov 
för vår son att få miljöombyte 
samtidigt som vi föräldrar be-
höver avlastning. Stämmer det 
verkligen att kommunen inte 
kan bevilja korttidsvistelse?
Undrande föräldrar

Svar: Korttidsvistelse utanför 
det egna hemmet är en av in-
satserna i lagen om stöd och 
service till vissa funktionshin-
drade, LSS, se 9 § 6 LSS. Kort-
tidsvistelse innebär att du som 
har funktionsnedsättning till-
fälligt bor utanför ditt eget 
hem under en kortare eller 
längre period. Syftet kan vara 
att du själv behöver byta miljö 
och träffa andra, men också att 
ge anhöriga avkoppling och  
avlastning. 

*
Lagtexten innehåller inte någ-
ra begränsningar för när rätt 
till insatsen kortidsvistelse ut-
anför det egna hemmet kan fö-
religga Av lagens förarbeten 

”I förarbetena till lagen 
står att meningen med 
insatsen dels är att den 
funktionshindrade ska 
erbjudas miljöombyte 
och rekreation, dels att 
anhöriga ska erbjudas 
avlösning i omvård
nadsarbetet.” 

Av ett tidigare rättsfall från 
Högsta förvaltningsdomstolen 
(RÅ 2006 ref. 66 I och II) fram-
går att korttidsvistelse kan 
vara aktuellt för att tillgodose 
behov av avlösning men även 
för enbart behov av rekreation 
och miljöombyte. 

*
I förarbetena till lagen står att 
meningen med insatsen dels 
är att den funktionshindrade 
ska erbjudas miljöombyte och 
rekreation, dels att anhöriga 
ska erbjudas avlösning i om-
vårdnadsarbetet. Insatsen kan 
därför delvis ses som ett alter-
nativ till insatsen avlösarservi-
ce. Korttidsvistelse kan förläg-
gas i korttidshem eller i annan 
familj, stödfamilj. Sommar-
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Information till RBU:s föreningar

Enkelt att beställa:

Maila till 
info@rbu.se eller 
ring 08-677 73 00 
för att beställa ert 
material.

Som lokal förening går det att beställa RBU:s infor-
mationsmaterial till enbart fraktkostnad. Materialet 
lyft er på ett enkelt sätt vad vi gör och vad vi står för. 
Informationsmaterialer fungerar som eff ektivt stöd 
vid rekrytering av nya medlemmar.  Beställ nu och 
sprid på aktiviteter, manifestationer eller på den 
lokala habiliteringen!

Materialet finns i tre olika varianter:
•  RBU:s verksamhet – Gemenskap, kunskap och 

påverkan (fyrasidig folder)
•   RBU:s mål – Alla har rätt att maxa livet 

(åttasidig broschyr)
•   Medlem i RBU – Få råd, tips och vägledning 

(åttasidig broschyr)

Pris: kostnad för frakt

M E D L E M  I  R B U

Få råd, tips  
och vägledning

RBU medlem folder A5.indd   1 2017-03-20   17:54

R B U : S  M Å L

Alla har rätt
att maxa livet

RBU mål folder A5_AR.indd   1 2017-03-20   17:12

R B U : S  V E R K S A M H E T

Gemenskap, 
kunskap och 
påverkan

RBU verksamhet folder A5_AR.indd   1 2017-03-20   17:54

Tips! 
Beställ RBU:s informationsbroschyrer
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2019
Kalendarium

@FS-direkt
FS-direkt är en snabb och enkel  
kommunikationsväg till förbunds-
styrelsen. Via FS-direkt kan med-
lemmar och RBU-föreningar lämna 
förslag till förbundsstyrelsen för  
beredning och beslut.

E-post: fs-direkt@rbu.se

Mer information finns på 
www.rbu.se

Kontakt
Kansliet telefon 08-677 73 00

Marita Lyemark 
Organisationssekreterare 
Telefon: 070-494 93 87
marita.lyemark@rbu.se

               

  

Tomas Marklund
Förbundsekonom 
Telefon: 076-677 90 31
tomas.marklund@rbu.se 

Margaretha Holmqvist
Redaktör Rörelse (frilans)
Telefon: 070-654 11 13
rorelse@rbu.se 

Daniella Ås 
kommunikatör
daniella.as@rbu.se
 

VÅREN 2019
3 mars           Sista ansökningsdag RBU:s medlemsfond,  

övriga fonder och stiftelser

10 mars  Sista ansökningsdag RBU:s läger  
(högt söktryck, anmäl snarast)

15 mars                                     Sista ansökningsdag forskningsstiftelsen

15 – 16 mars  LSS: Utrett och olöst? LSS-konferens,  
Quality Hotel Friends Solna 

5 – 6 april        Förbundsstyrelse, idédygn

8 maj    Heldagskonferens: Lågeffektivt bemötande, 
Stockholm

SOMMAR 2019
30 juni- 7 juli Almedalsveckan  Visby

1 – 6   juli Musikläger  Mättinge 

8 – 13 juli Läger fritid och äventyr  Mättinge 

15 – 20 juli Familjeläger tema: syskon Mättinge 

Håll koll på alla aktuella aktiviteter på rbu.se! 

Snart dags igen.  RBU arrangerar LSS-konferens i mars. Bilden från konferensen hösten 2017. 
Anna Barsk Holmbom, Johan Klinthammar, Maria Ennefors och Malin Larsson diskuterade an-
hörigassistans med Maria Persdotter (th). FOTO: MARGARETHA HOLMQVIST
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Det kan låta som en klyscha, men på 
DFA är vi fenomenala på att fånga 
dagen och använda både hjärta och 
hjärnan för att få tillvaron att gnistra. 
Det har vi tagit fasta på i vårt alldeles 
egna DFA Center. Som kund hos oss 
har du fri tillgång till vårt fantastiska 
aktivitetscenter och all utrustning 
som finns där. 

I vår dagverksamhet får du möjlighet 
till en aktiv och meningsfull dag till-
sammans med dina assistenter: 

• Rikt utrustade lokaler

• Habiliteringspedagog

• Rehab och sjukgymnast

• Vita rummet

  DFA-center
 – här finns något för alla!

tel. 0920-155 10
www.dfarm.se

HOS OSS PÅ DFA
är taket högt, kramarna varma och 
skratten många. Vi trivs och har ro-
ligt tillsammans i en miljö där du är 
med och bestämmer villkoren. 

I allt det praktiska som rör assis-
tans glömmer vi aldrig bort att livet 
pågår här och nu - och det ska vara 
gott att leva!

Titta in 
hos oss!
Skutgatan 2, Luleå
www.dfarm.se

Personligare assistans hos oss: DFA Närhet och DFA Riks

Din Förlängda Arms egna aktivitets-
center för personer med funktions-
nedsättningar. Här kan vi erbjuda 
individuellt anpassad dagverksamhet 
för våra kunder och assistenter. 

Vårt mål med verksamheten är att 
erbjuda stimulerande, utvecklande 
och roliga aktiviteter varje dag. Våra 
stora, ljusa, anpassade lokaler ligger 
naturskönt på Mjölkudden i Luleå.

Distanskund? För en låg avgift kan du 
boka vår specialanpassade lägenhet i 
Luleå – ett andningshål för kunder 
och anhöriga.

Gratis för våra kunder!
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Assistans på dina villkor 
är självklart och lagstadgat. 

Men alla vi som lever med barn eller 
anhöriga med olika funktionsnedsätt-
ningar vet att det inte räcker. Därför 
har vi högt i tak och öppna dörrar.  
För oss på DFA är inga frågor främ-
mande, vi är din medmänniska och 
stöttar dig även i sådant som normalt 
ligger utanför assistansen. 

Närmast hjärtat bär vi känslan av 
vad personligare assistans innebär 

och det vill vi förmedla till dig. Vi vet    
precis vad du upplever varje dag och 
vad du behöver för att tillvaron ska 
fungera. Hos oss får du en stor familj 
som hjälper och stöttar dig genom 
vardagens himlar och helveten. 

Vi bryr oss om dig och står alltid på 
din sida för att du och dina nära ska 
få leva ett tryggt och meningsfullt liv. 

Kontakta oss idag, vi finns här för dig.

Vi har gått i dina skor

Assistans på dina villkor 
är självklart och lagstadgat. 

Men alla vi som lever med barn eller 

och det vill vi förmedla till dig. Vi vet    
precis vad du upplever varje dag och 
vad du behöver för att tillvaron ska 

Vi har gått i dina skorVi har gått i dina skorVi har gått i dina skorVi har gått i dina skorVi har gått i dina skorVi har gått i dina skorVi har gått i dina skorVi har gått i dina skor

tel. 0920-155 10
www.dfarm.se

Titta in 
hos oss!
Skutgatan 2, Luleå
www.dfarm.se

Personligare assistans hos oss: DFA Närhet och DFA Riks
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HOS OSS PÅ DFA
är taket högt, kramarna varma och 
skratten många. Vi trivs och har roligt 
tillsammans i en miljö där du är med 
och bestämmer villkoren. 

I allt det praktiska som rör assistans 
glömmer vi aldrig bort att livet på-
går här och nu - och det ska vara gott 
att leva!

POSTTIDNING B
AVS: RBU
SOLNA TORG 19
171 45 SOLNA
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