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Verksamhetsberättelse 2018 

Intressepolitiskt påverkansarbete 

Valrörelse 
Hela 2018 kom att präglas av att det var val till riksdag, landsting och kommuner. 
RBU planerade och genomförde sin egen valrörelse, med nyhetsutspel, debattinlägg, 
debatt i Almedalen under ledning av förbundsordförande och en mycket hög närvaro 
i sociala medier. RBU höll trycket uppe ända in på valdagen och tvingade till slut 
även de båda stora partierna att ge sig ut i LSS-frågan. Rätten till personlig assistans 
blev en valfråga, mycket tack vare RBU:s idoga slit. Mediegenomslaget har fortsatt 
varit mycket stort och flera tidningar har utnämnt assistansfrågan till den viktigaste 
frågan. 

Den 17 juni arrangerade RBU en artistgala i Kungsträdgården i Stockholm, en 
manifestival. En rad andra organisationer valde att ställa sig bakom manifestivalen 
och bidrog också ekonomiskt. 17 olika akter ställde upp, framförde musik och 
stöttade på så sätt vår kamp. Vi nådde både egna medlemmar, andra organisationers 
medlemmar och utomstående besökare i parken med arrangemanget. RBU:s 
förbundsordförande spred på olika sätt vårt budskap från scenen, bland annat 
genom att klä av sig inpå bara trosor och linne för att illustrera vad som enligt 
Försäkringskassan räknas som ett grundläggande behov. Artistgalan pågick i fyra 
timmar under strålande sol och sedan brakade spöregnet löst. 
 
På den internationella funktionshinderdagen den 3 december arrangerades för tredje 
året på många platser i 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, på något färre platser än 
tidigare år. I Stockholm samlades några hundra personer, denna gång på 
Norrmalmstorg. Fördelen med platsen är att den är mer centralt placerad än Norra 
Bantorget och att vi därmed når fler. Artisten Jan Johansen deltog och underhöll 
med några låtar och representanter för 13 olika organisationer talade.   

Stort genomslag för landsomfattande annonskampanj 
Under sommaren genomfördes över hela Sverige en ny annonskampanj; ”Alla har 
rätt att äta”, ”Alla har rätt att klä på sig” och så vidare. Vi hade ett behov av att tala 
om att ingenting är löst för personer med omfattande funktionsnedsättningar, trots 
sondmatningsdomen och utspel från den nya ministern. Kampanjen var möjlig tack 
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vare stöd från Clear Channel. I första hand var den synlig i kollektivtrafiken i 
Stockholmsområdet.  

Under Almedalsveckan i Visby genomförde RBU ett eget seminarium som var en 
debatt mellan barn- äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren och 
moderaternas talesperson i funktionshinderfrågor Camilla Waltersson Grönvall. 
Debatten leddes av RBU:s förbundsordförande och handlade om att utkräva svar om 
assistansfrågan från de båda största partierna inför valet. RBU var medarrangör till 
utfrågningar med samtliga riksdagspartier och förbundsordföranden ledde försnack 
och eftersnack på tre av dessa. Seminarierna arrangerades inom ramen för 
mötesplatsen Full Delaktighet och kunde följas på plats och via websändning. 

RBU:s arbete gav resultat 
Förutom nödstoppet för omprövningar av assistansbeslut som kom i november 2017, 
kan RBU räkna in flera andra framgångar. Vi har krävt att besparingskraven skulle 
tas bort från LSS-utredningen, vilket också skedde i april 2018. Dock visade det sig 
senare att de förändrade direktiven inte påverkade LSS-utredningens förslag.  

Före jul röstade riksdagen igenom ett förslag om att uppmana regeringen att 
skyndsamt se till att andning och sondmatning räknas som grundläggande behov. 
Beslutet är en direkt effekt av RBU:s intressepolitiska arbete, där vi många gånger 
lyft just dessa behov som något som inte ger rätt till assistans. 

 
Gemenskap 

Uppskattad lägerverksamhet 
Riksförbundets läger är en uppskattad del av RBU:s verksamhet sedan många år. 
Under sommaren 2018 arrangerades fem läger i samarbete med Valjevikens 
folkhögskola, tre 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”. Ett av lägren var ett familjeläger (på Mättinge) med 
”Ett annorlunda föräldraskap” som tema. Totalt deltog 41 barn och ungdomar i 
ungdomslägren, dvs i snitt 10,5 st per läger samt assistenter. I familjelägret deltog 8 
familjer med totalt 31 personer. 

RBU-forum 2018 

För första gången genomfördes RBU-forum, som efter kongressbeslut 2017 ersätter 
förbundsmötet. 22 – 23 september samlades RBU:are från hela landet på hotell 
Scandic Klara i Stockholm för att utbyta erfarenheter, grupparbeta och utveckla vår 
organisation. Vi passade också på att avtacka Henrik Petrén, som efter elva år som 
förbundsjurist och på senare år också generalsekreterare, valt att gå vidare till ett 
annat uppdrag. 
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Guldrullen till RBU Halland  

I samband med RBU-forum delades RBU:s utmärkelse Guldrullen ut. Årets 
mottagare var RBU Halland, som är den distriktsförening i RBU som vuxit mest 
procentuellt sett under året. Hallandsföreningen har också hittat ett bra och 
systematiskt sätt att samarbeta med andra organisationer, där man turas om att 
ordna aktiviteter för alla medlemmar. Ordföranden i RBU Halland Maria Norrman 
fanns på plats för att ta emot priset som består av blommor och ett diplom. 

Guldrullen är ett årligt pris som delas ut till en fysisk eller juridisk person som på ett 
förtjänstfullt sätt under det senaste året 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 
RBU var medarrangör till konferensen Livets möjligheter tillsammans med NKA, 
Nationellt kompetenscentrum anhöriga, och en rad andra organisationer. Bland 
annat höll förbundsordförande Maria Persdotter en föreläsning och deltog i en 
paneldiskussion.  

Maria Persdotter har också medverkat vid ett antal årsmöten ute i våra distrikt och 
då föreläst om LSS och RBU:s intressepolitiska arbete. 

Externa arrangemang 
RBU:s förbundsordförande Maria Persdotter genomförde under året ett flertal 
föreläsningar om situationen inom LSS i externa arrangemang. Några sådana 
tillfällen var den stora habiliteringskonferensen i Göteborg den 13 september och 
dessutom ett antal konferenser och utbildningar genomförda av assistansbranschen 
och andra aktörer.  

 
Särskilda händelser under året 

Nytt medlemsregister 
Under 2018 har RBU upphandlat och påbörjat arbetet med att implementera ett nytt 
medlemsregister.  

Ny personal på kansliet 
RBU:s förbundskansli har under året välkomnat två nya medarbetare: Marita 
Lyemark som ny organisationssekreterare och Daniella Ås som ny kommunikatör. 
Generalsekreterare tillika förbundsjurist Henrik Petrén avslutade sin tjänst på RBU 
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sista augusti och under hösten har rekryteringen av en ny jurist pågått. Strax före jul 
blev det klart att Nawfal Naji börjar på tjänsten i februari 2019. Nawfal kommer att 
vid sidan om förbundsjuristarbetet också vara kanslichef. 

 
Kommunikation 

Rörelse 
Tidningen Rörelse gavs liksom tidigare år ut med sex nummer under 2018. Teman 
under året var vägen ut i vuxenlivet, integration, funkispappor, valet, diskriminering 
och föräldrastöd.  

Utveckling av distriktsföreningarnas webbsidor 
Tack vare rekryteringen av den nya kommunikatören Daniella Ås har riksförbundet 
nu mycket bra resurser att stötta föreningarna i arbetet med webbsidorna. 

Sociala medier 
Under 2018 fortsatte RBU att öka sin räckvidd i sociala medier. På Facebook ökade 
RBU:s offentliga sida antalet följare med ca 17 procent till nästan 4500 st.  

Den publika facebookgruppen ”Assistans är frihet! Rädda LSS!” hade vid årets slut 
4 400 medlemmar. Inläggen på RBU:s facebooksida får ibland stor spridning. Det 
inlägg som i år nådde störst organisk spridning (icke betald) fick totalt 68 800 
visningar.  

RBU:s twitterkonto ökade antalet följare från 650 till 730. Webbplatsen rbu.se har 
under året haft omkring 30 000 besökare. RBU har även kommunicerat via e-post 
med föreningsbrev och medlemsbrev som sänts löpande under året. 

 

Samarbeten och insamling 
 
Företagssamarbeten och andra insamlingsvägar 

RBU har fortsatt bedrivit insamling via samarbeten med företag och föreningar. 
Utöver det har vi fått gåvor och testamenten. Även insamling via Facebook, där 
personer kan starta en insamling i samband med sin födelsedag eller andra 
händelser, har inneburit ett stadigt inflöde till RBU. 
 
RBU:s kampfond 
Under 2018 har bidrag tickat in på RBU:s kampfond. Medlen är öronmärkta för att 
användas för påverkansarbete för att försvara LSS. Bland annat bidrog pengar från 
kampfonden till att finansiera Manifestivalen i juni. 
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Andra samarbeten 
RBU är medlem i Lika Unika, My Right, CP Norden, Muskel Norden, OI Norden, 
OIFE, Ryggmärgsbråck Norden, IFSBH, ABF, Regeringens barnrättsdelegation, 
Mobilitetscenter och FRII. Under 2018 har RBU deltagit i de tre skolmyndigheternas 
gemensamma insynsråd, CPUP-gruppen, LSS-utredningens referensgrupp samt 
utredningen om skolans måluppfyllelse. 
 
RBU Barnhjälpen/Tanzania 
Från och med 2018 har riksförbundet tagit över ansvaret för projektet som handlar 
om att bygga upp en föräldraorganisation för familjer med barn med 
ryggmärgsbråck/hydrocefalus i Tanzania. Projektet drivs via My Right. 
 
Ekonomi 
Med ett drygt år kvar till nästa kongress så har RBU ett stabilt ekonomiskt läge. Vid 
kongressen 2017 beslutades om rambudget för kongressperioden 2018–2020. Enligt 
dessa siffror skulle bufferten för verksamheten uppgå till 2 820 000 kr vid utgången 
av 2018. Idag kan vi skriva den summan till 4 267 000 kr.  
 
Istället för ett budgeterat underskott på 2 000 000 kr så slutade årets siffror på  
- 163 000 kr. Framförallt är detta beroende av vakanta tjänster på förbundskansliet 
under året. Verksamhetsbudgeten för 2019 slutar på - 881 000 kr, därmed räknar vi 
att bufferten efter 2019 ska var 3 386 000 kr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi tackar våra samarbetspartners för ett gott samarbete under 2018: 
 
 


