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Syfte med effektrapporten 
Rapportens syfte är att för givare, allmänheten och andra intressenter visa vilken 
nytta RBU gör. Den är en del av den rapportering vi gör för att uppfylla 
kvalitetskoden antagen av FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. 
  

Vad vil l  RBU uppnå? 
RBU:s vision är ”Ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och unga med 
rörelsehinder”. Visionen är något att i varje given situation sträva efter. Den leder oss 
i vårt arbete för att barn och unga med rörelsehinder och deras familjer ska ges 
möjlighet att leva sitt liv som andra. Vi vill undanröja de hinder som finns när det 
gäller bland annat rätt till habilitering, utbildning, personlig assistans och andra 
insatser, möjligheter till fritidsaktiviteter, arbete, sysselsättning och trygg ekonomi 
för personer med rörelsehinder. 
 
För kongressperioden 2018 – 2020 har följande övergripande mål satts upp: 
 

• Ett synligt RBU – Synlighet är grundläggande för RBU:s möjligheter till 
framgång. RBU har under den förra kongressperioden kraftigt ökat sin 
synlighet och ska även fortsatt ha en hög närvaro i medier och på gator och 
torg med manifestationer och i möten med människor. 

 

• Ett starkt RBU – Medlemmarna är RBU:s främsta tillgång. RBU ska arbeta för 
att öka antalet medlemmar. 

 

• Ett effektivt RBU – RBU:s ändamål är att verka för att alla barn och unga med 
rörelsehinder ska ha ett fullgott liv med villkor som är likvärdiga med andras. 
RBU ska uppnå konkreta resultat i det intressepolitiska arbetet. 

 

• Ett stabilt RBU – En förutsättning för en framgångsrik organisation är 
tillräckliga resurser. RBU ska säkerställa en långsiktigt trygg ekonomi. 

 

• Ett aktivt RBU – Livskraftiga föreningar är utgångspunkten för RBU:s 
verksamhet. RBU ska inspirera och stötta på alla nivåer i organisationen för att 
öka aktivitet och engagemang.  

 

 

 

I vilket organisatoriskt sammanhang verkar RBU? 



RBU är en ideell organisation som består av 23 distriktsföreningar över hela Sverige. 
På riksnivå samverkar RBU tillsammans med andra rikstäckande organisationer 
genom Lika Unika – federationen mänskliga rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. I Lika Unika ingår också Hörselskadades Riksförbund, 
Synskadades Riksförbund, Förbundet Sveriges Dövblinda och Sveriges dövas 
Riksförbund. RBU samverkar också med andra organisationer i olika frågor där vi 
har gemensamma intressen. 
 

Vilka strategier har RBU för att uppnå målen? 
RBU arbetar med intressepolitisk påverkan. Det innebär att vi tar fram rapporter, 
debattartiklar och egna nyheter som beskriver de brister som RBU:s medlemmar ser i 
samhället och som innehåller förslag till förändringar. Vi uppvaktar ministrar, 
politiska partier, enskilda politiker, myndigheter och andra makthavare för att 
åstadkomma förändring. Vi bidrar till medial uppmärksamhet för våra frågor för att 
bilda opinion för förändring. RBU:s riksförbund ger också intressepolitiskt stöd till 
distriktsföreningarna. RBU anordnar mötesplatser för förbundets distriktsföreningar 
och deras medlemmar. Distrikten bjuds in till kunskapsutbyte och organisatorisk 
utveckling. Distriktens medlemmar erbjuds subventionerade aktiviteter som 
konferenser och rekreation för barn och ungdomar. 
 
 

Vilken kapacitet och vilket kunnande har RBU för att nå målen? 
RBU:s starkaste resurs är våra omkring 11 000 medlemmar som huvudsakligen 
består av barn med rörelsehinder och deras familjer. Hos medlemmarna finns den 
bästa kunskapen om hur det är att leva med funktionsnedsättning och det ger RBU 
trovärdighet och legitimitet. De finansiella resurser som RBU förfogar över kommer i 
huvudsak från, förutom medlemsavgifter, statsbidrag, stiftelser, testamentsgåvor och 
egen insamling som hittills främst har bedrivits genom företagssamarbeten. Även 
enskilda gåvor från privatpersoner bidrar till insamlingen. RBU:s kampfond, som 
skapades hösten 2017, har bidragit till RBU:s intressepolitiska arbete. Hösten 2018 
öppnades möjligheten upp för privatpersoner att starta insamlingar till förmån för 
RBU på Facebook. Detta har visat sig generera nya goda intäkter för RBU. Och bidrar 
också till att sprida information om RBU till fler närstående. Ekonomin möjliggör för 
RBU att ha anställd personal med kompetens inom bland annat juridik, 
kommunikation och ekonomi. 
 

Hur vet vi om vi gör framsteg? 
Vi följer nära utvecklingen på de områden där vi verkar. Beslut från politiska 
församlingar och myndigheter ger oss ett kvitto på om vi har varit framgångsrika. 
Medial uppmärksamhet är avgörande för hur det går och RBU:s mediala genomslag 
är mycket stort. Genom åtskilliga kontakter med enskilda medlemmar och 
distriktsföreningar får vi god kunskap om hur situationen utvecklas för vår målgrupp. 
Vi genomför också enkätundersökningar vilket ger oss möjlighet att i detalj se vilka 
områden som förbättras och vilka som försämras. Dessa bildar ett bra 
kunskapsunderlag för våra prioriteringar. Vi följer också vilket intresse vi förmår 
skapa för RBU i målgruppen. Det gäller utvecklingen av kontakter i sociala medier, 
web och hur många medlemmar vi samlar. Förbundsstyrelsen följer löpande upp 
verksamheten vid varje sammanträde. RBU utvärderar hur arrangerad verksamhet 
uppskattas av distrikten och deras medlemmar. 
 



Vad har RBU åstadkommit så här långt? 
Under 2018 var det mediala trycket i assistansfrågan mycket stort och RBU var 
upphov till ungefär 50 procent av den bevakningen. Övriga nio jämförda 
organisationer delade på resten. Antalet personer som följer RBU i sociala medier har 
också ökat. Medlemsantalet har under 2018 minskat något, men har hållit sig 
tämligen stabilt strax under 11 000 medlemmar. RBU har även under 2018 fokuserat 
det intressepolitiska arbetet på frågan om personlig assistans och övriga insatser i 
LSS. RBU:s arbete har haft en avgörande inverkan på att frågan har kommit i medialt 
fokus på ett sätt som vi inte har sett tidigare. Som vi föresatt oss blev LSS en valfråga, 
mycket tack vare RBU:s idoga arbete. RBU är en efterfrågad aktör av media. 17 juni 
genomfördes en artistgala i Kungsträdgården i Stockholm. Manifestivalen, som vi 
kallade den, samlade hela 17 akter som slöt upp vid vår sida i kampen för rätten till 
personlig assistans. Förbundsordförande Maria Persdotter klädde av sig på scenen 
inpå bara trosor och linne, för att illustrera hur snett tillämpningen av termen 
grundläggande behov har hamnat. 3 december genomfördes för tredje året i rad 
landsomfattande manifestationer på RBU:s initiativ. Parollen var återigen ”Assistans 
är frihet – Rädda LSS” och samlade många tusen människor över hela Sverige. Att 
riksdagen före jul klubbade igenom att andning och sondmatning ska vara 
grundläggande behov är till största del RBU:s förtjänst. Under 2018 arrangerade 
RBU ingen egen konferens, men var medarrangör till en konferens med Nationellt 
Kompetenscenter för Anhöriga, NKA. Där RBU:s medlemmar erbjöds subventionerat 
deltagande. För barn och ungdomar arrangerades fyra sommarläger, ytterligare ett 
läger arrangerades med hela familjen som målgrupp. Planering för utveckling av 
lägerverksamheten inleddes under 2018 och kommer att bära frukt under 2019. 
 
 


