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...Utom Emma för hon fick stanna hemma, Års-
rapport 2010, ges ut av Riksförbundet för Rörelsehind-
rade Barn och Ungdomar, RBU. Rapporten bygger till 
stor del på de svar vi fått i en enkätundersökning som 
532 av RBU:s medlemsfamiljer deltagit i. Familjerna 
har svarat på frågor om hur de upplever sina barns re-
sor med såväl allmänna kommunikationer som färd-
tjänst och skolskjuts. 

Undersökningen visar bland annat att sju av tio fa-
miljer har avstått från att göra gemensamma aktivite-
ter på grund av otillgängliga transporter eller lokaler.

Vår önskan är att rapporten ska sprida kunskap om 
betydelsen för barn med rörelsehinder att kunna fär-
das tryggt och säkert och dessutom bidra till de föränd-
ringar som är nödvändiga.  
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Visst minns du väl de råa ”alla barnen”-vitsar-
na som den här årsrapportens titel travesterar? I år 
handlar det om tillgänglighet till transporter. Och 
vad är det om inte rått och djupt orättvist när våra 
barn inte ges möjlighet att röra sig fritt som andra. 
Därav titeln till den här årsrapporten. Och verklighe-
ten bjuder tyvärr hur många exempel som helst på si-
tuationer som kunde ha stått för det första ledet i titeln  
…utom Emma för hon fick stanna hemma.

Jag minns när jag var på ett studiebesök i USA för 
många år sedan. Vår grupp skulle åka på besök med 
lokalbussen. Döm om min förvåning när en kvinna i 
rullstol väntade på samma buss. Men bussen kom, stan-
nade, en ramp fälldes ut och kvinnan körde på i sin takt. 
Och ingen stress bland övriga resenärer, inga suckar el-
ler kommentarer. Jag blev alldeles varm om hjärtat och 
tänkte att så där måste det bli hemma hos oss också.

Men så är det nu inte, trots att det har gått många år 
sedan den där resan. Att alla ska kunna använda våra 
gemensamma transportmedel borde vara en självklar-
het 2010. Redan 1979 kom lagen om en tillgänglig kol-
lektivtrafik. Alltså mer än 30 år sedan och ändå har så 
lite hänt!

Fortfarande blir jag nervös när sonen och jag ska åka 
kollektivt tillsammans. Tankarna rusar i väg. Fungerar 
hissen eller finns det fler utgångar med hiss? För att 

inte tala om stanken i de flesta hissar. Genom åren har 
vi i familjen tvingats lära oss att ha marginal på margi-
nal. Om det ena eller andra händer så ska vi hinna ändå.

Och tänk alla gånger som man har tvingats se bar-
nen packas in som sillar vinterklädda i en varm buss. 
Stressade färdtjänstchaufförer som inte har möjlighet 
att ge ett barnen en trevlig resa. 

Jag vet precis hur jag skulle vilja att det fungerade, 
med respekt och omtanke om de resande. I RBU fram-
håller vi ofta vikten av ett barnperspektiv och jag tror 
verkligen att ett barnperspektiv är en nyckel när det 
gäller många av problemen kring våra barns resor. 

En förälder berättade en gång för mig om att sonen 
hade jättesvårt att somna på kvällarna av oro för vil-
ken chaufför som skulle hämta honom nästkommande 
morgon. Alla var inte trevliga. Tänk att präglas av oro 
kring resorna när man är liten, när man istället borde 
få känna nyfikenhet och glädje.

Nu skriver vi år 2010. Det stora tillgänglighetsåret. 
Hur länge ska vi behöva vänta innan resandet blir till-
gängligt för alla och att våra barn blir respekterade 
som barn i sina dagliga resor?

Agnetha Mbuyamba
Förbundsordförande

Alla barnen…?

årsrapport 2010  FöRORd

      7



8            89            9

att kunna resa är en rättighet. Det är också en 
fråga om tillgänglighet. För barn och unga med en 
funktionsnedsättning som rörelsehinder handlar det 
om rätten att få vara med och att få ta plats. När man 
ska resa och har en funktionsnedsättning hjälper det 
inte att det mesta är tillgängligt. Allt måste fungera 
från dörr till dörr och man måste veta att det kommer 
att fungera. Om man inte kan lita på det är det i prakti-
ken otillgängligt. 

Flickan på den här rapportens omslag heter Julia 
Snees och är tolv år. Hon bor i Segeltorp i Stockholm 
tillsammans med sina föräldrar och systrar. I rappor-
ten får vi exempel på hur det fungerar för Julia att resa 
och förflytta sig, vad som går bra och vad som inte går 
bra. Vi får också möta Sofia Saarelainen, Emmy Skarp, 
Joulean Yacob, Linnea Ferronato och Jacob Åberg. De 
går på Skärholmens gymnasium i Stockholm och be-
rättar om sina erfarenheter av tillgängligheten och be-
mötandet när de reser.

Rapporten baseras på en stor enkät som vi gjort 
bland RBU:s medlemmar. 532 barn, ungdomar och för-
äldrar besvarade enkäten. Vi har dessutom i en annan 
enkät bland ordförandena i RBU:s lokala föreningar 
runt om i landet, tagit reda på hur de ser på frågan om 
att färdas.  

Att kunna resa  
är en rättighet  

årsrapport 2010  InlEdnIng
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Ett problem för den som åker med färdtjänsten 
är att utrustning som behövs under dagen, 
som extra rullstol eller ståskal, inte alltid får 
plats.
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det är mycket som ska klaffa för att Julia Snees, 
tolv år, ska kunna åka någonstans med kollektivtrafi-
ken. Oftast gör det inte det, så hon åker nästan alltid 
skolskjuts, färdtjänst eller i familjens bil. 

Julia har åkt tåg en gång. Hon var liten så hon kom-
mer inte ihåg det, men hennes mamma Marie Snees 
berättar att det fungerade bra med färdtjänstbuss he-
mifrån till centralen i Stockholm, och sedan tåg till 
Mora där en bil väntade. När Julia hör mamma berätta 
blir hon nyfiken och säger att hon vill åka tåg igen. För 
Julia är det lyx att åka kollektivt. Tunnelbana åker hon 
någon enstaka gång, bara därför att hon tycker att det 
är roligt. Enkelt och praktiskt är det inte. 

Flugit har Julia däremot gjort många gånger och det 
fungerar alltid enligt hennes mamma. Julia har med 
sig en bilstol som hon sitter i, fastspänd i flygsätet. Fast 
nu när hon är stor börjar det bli trångt för benen. 

Skolskjutsen är Julias dagliga färdsätt och där känner 
hon sig trygg och behöver sällan vänta, berättar hon. 

–De första åren åkte Julia med samma chaufför och 
det var bättre än nu när det är olika chaufförer och oli-
ka barn som ska med, berättar Marie. Då visste vi att 
Julias inomhusstol fick plats i bussen, men nu händer 
det att den inte kommer med. I vintras var stolen som 
hon har i skolan trasig en hel månad och hemmastolen 
kunde inte köras fram och tillbaka. Hon fick sitta i sin 
utomhusstol när hon var i skolan och det fungerar inte 
bra när hon ska arbeta.

För Julia är det lyx 
att åka kollektivt

Mer än nittio procent av föräldrarna svarar i enkä-
ten att deras barn har de förflyttningshjälpmedel de 
behöver. Julia har också de rullstolar hon behöver, så 
länge de är hela.

– Det finns inte mycket att välja på, och vårt problem 
är att rullstolarna inte håller, säger hennes mamma 
Marie. Julias funktionsnedsättning gör att hon har 
ofrivilliga rörelser och det blir en påfrestning som sto-
larna inte tål. Fotstödet går sönder, ryggstödet knäcks 
och så vidare. 

Att åka kollektivt sliter också på rullstolarna. Buss-
chaufförer, till exempel, anser ofta att de inte har tid att 
ta fram rampen. I stället får man vicka upp rullstolen 
och det tål den egentligen inte. 

Emellanåt behöver Julia åka färdtjänst och det är 
nästan alltid osäkert och ofta otryggt. 

– Det mest otrygga och oroande är att chaufförerna 
glömmer att spänna fast rullstolen, säger Marie. Oftast 
beror det på att de är stressade, eftersom de är förse-
nade och fler resenärer väntar. Man måste alltid vara 
vaksam och kolla att de sköter säkerheten ordentligt.

Att chaufförerna har för kort tid för sina körningar 
påverkar både säkerheten och väntetiden. Om färd-
tjänsten inte har kommit inom tjugo minuter har man 
rätt att ringa och fråga efter den. Då måste man i re-
gel beställa en ny buss och vänta en halvtimme eller 
timme.

– Sist det hände blev jag arg, säger Julia. 
Hennes mamma blir också arg på färdtjänstens då-

liga service. Några gånger har hon ringt och klagat.
– Men det är inte heller så lätt. Man ska ringa på 

kontorstid och när man har tillfälle att ringa har ilskan 
lagt sig lite och man har ju viktigare saker att lägga sin 
tid på än att klaga.

Om man jämför Julias resande med hur det fungerar 
för hennes systrar Johanna och Josefine, sexton år 
och tvillingar, blir det tydligt hur olika villkoren är. 
Johanna och Josefine behöver aldrig vara beroende 
av färdtjänsten. De behöver aldrig missa halva festen 
därför att färdtjänstbussen inte kommer. De behöver 
aldrig vänta och undra om den ska komma eller om de 
måste ringa och beställa en ny. Och de behöver aldrig 
bestämma i förväg när de ska åka hem.

När Johanna och Josefine ska ta sig till skolan, in 
till Stockholm, till fritidsaktiviteter eller till mormor i 
Dalarna är det bara att åka. Och om de vill följa med 
en kompis hem efter skolan gör de det. Om Julia vill 
göra det måste det planeras och bestämmas i förväg. 
Det finns inte mycket utrymme för spontanitet i hen-
nes resande. 

Medan Josefine och Johanna kan hoppa på första 
bästa buss har Julia en enda linje att välja på där hon 
bor, den som har nigfunktion. Med den kan hon åka 
till närmaste tunnelbanestation och förhoppningsvis 
fungerar hissen så att hon kommer vidare. 

En av sex är nöjd med 
kollektivtrafikens 

tillgänglighet

Julia Snees och hennes mamma Marie menar 
båda att det finns många hinder på vägen när 
Julia ska ut och resa. 
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Hej Julia, säger Michael Estelle när han kom-
mer in genom dörren. Så det är du som ska åka med mig 
i dag, så roligt. 

Han pratar hela tiden med Julia samtidigt som han 
kör in hennes rullstol i färdtjänstbussen och spänner 
fast den ordentligt.

Men Julia vet att man inte alltid kan räkna med 
samma goda bemötande. Hon är luttrad, många gånger 
har hon kommit hem arg och besviken över sättet hon 
blivit behandlad. 

Chaufförerna kommer ofta för sent, berättar Julia 
via sin blisstavla. 

–Ibland är bussarna så trånga att jag inte kan få med 
mig det jag behöver. En gång hade en chaufför sönder 
bordet på min rullstol och han bad inte ens om ursäkt. 
Då blev jag arg. 

Vi frågar Michael Estelle om hur det egentligen står 
till med bemötandet och säkerhetsfrågorna hos dem 
som kör för färdtjänsten. 

–Det finns chaufförer som brister i respekt för de 
personer de kör. Många gånger är tidsmarginalerna 
snäva, man det försvarar inte att man beter sig illa. 
Man måste ta hänsyn till varje enskild resenär och se 
till deras behov. Jag har kört för färdtjänsten i 25 år och 
jag gillar verkligen det här jobbet. Det är fritt och man 
träffar många intressanta människor. 

Han påpekar att det är hans ansvar att alla han kör 
får en bra, säker resa på rätt tid. 

–Det är inte acceptabelt att komma för sent utan att 
ringa och säga det. Och när det gäller säkerheten krävs 
noggrannhet, rullstolar och resenärer måste spännas 
fast ordentligt. Den som åker med färdtjänsten ska 
känna sig helt trygg. 

Michael Estelle menar att det beror på kunskaps-
brist när säkerhet och bemötande brister.

–Det här är ett ansvarsfullt och viktigt uppdrag, 
därför måste man ha den kunskap som krävs för att ge-
nomföra det på ett bra sätt.

Sofia Saarelainen går andra året i gymnasiet 
och har aldrig åkt buss. Emmy Skarp, som snart ska 
sluta gymnasiet, har åkt tåg en enda gång för länge sen. 

Att Sofia, Emmy och de flesta andra som använder 
rullstol så sällan åker kollektivt beror mest på att de 
aldrig kan vara säkra på att det fungerar. Visst finns det 
hissar på många stationer i dag och visst finns det bus-
sar med nigning och ramp. Men man kan aldrig veta om 
hissen är i funktion när man behöver den. Och fungerar 
liften så att man kommer upp på tåget? Är stationen där 
man ska stiga av tillgänglig? Är just den buss man ska 
åka med tillgänglig och hjälper busschauffören till med 
rampen? Väntar chauffören när man stiger på bussen? 
En person som besvarat RBU:s enkät skriver: ”Stads-
bussarna där vi bor är anpassade, men vad hjälper det 
när det inte finns tid att komma på och av?”

När man ska resa och har en omfattande funktions-
nedsättning måste allt fungera från dörr till dörr och 
man måste kunna lita på att det kommer att fungera. 
Och det går inte att kontrollera tillgängligheten för en 
resa i förväg. Om man ska besöka en restaurang kan 
man ringa och kanske få ett tillförlitligt svar om till-
gängligheten, men det är omöjligt att kolla bussen, tå-
get, stationerna, hissarna och ramperna som man ska 
använda för att komma dit. 

Resultaten i RBU:s enkät ger en mycket dyster bild 
när det gäller förtroendet för de allmänna kommuni-
kationerna. Av de som använder allmänna kommuni-

Man måste kunna lita 
på att allt fungerar 
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Julia och assistenten Sara Edin är på väg med 
färdtjänsten. Chauffören Michael Estelle tycker 
att det är självklart att alla ska kunna resa 
tryggt och säkert. 
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Det blir alltfler bussbolag och tågbolag på vägar och 
spår och det är Trafikverket som ger tillstånd att köra 
tåg i Sverige. Bolagen ska uppfylla en rad villkor, men 
det finns inga tillgänglighetskrav. Handikapprörelsen 
har tagit upp frågan i det tillgänglighetsråd som Ban-
verket och Vägverket hade gemensamt, som nu överta-
gits av Trafikverket. Banverket ansåg att det var omöj-
ligt att ställa tillgänglighetskrav eftersom det skulle 
äventyra hela avregleringen av tågtrafiken. 

Veolia Transport är ett företag som har åttio tusen 
anställda i tjugoåtta länder, bland annat Sverige där 
man kör tåg på flera sträckor. Några av tågen i Sverige 
har liftar, men på sträckan Stockholm - Malmö kör 
man tåg från sextiotalet som saknar allt vad tillgäng-
lighet heter.

– Självklart ska vi anpassa våra tåg, men vi kommer 
att ha de gamla vagnarna kvar några år till, säger Gun-
nar Wulf på Veolia Transport. På kort sikt ska vi skaffa 
ramper.

SJ som konkurrerar med de nya aktörerna på spå-
ren har ambitionen att alla tågavgångar ska ha någon 
vagn som är tillgänglig och det har man uppnått till 
nittioåtta procent, enligt Laila Berkhan, som arbetar 
med tillgänglighetsfrågor på SJ.

– Men det finns begränsningar i mått och vikt så för 
den som har en stor och tung rullstol finns det kanske 
inga tillgängliga tåg. Annars hittar vi nästan alltid in-
dividuella lösningar för alla, säger hon.

I slutet av 2009 upptäcktes allvarliga fel på liftarna 
på X2000-tågen. Alla togs ur bruk och nu använder 

man flyttbara liftar som finns på stationerna och som 
måste beställas i förväg. Våren 2010 fanns det ännu 
inget kontrakt om reparationerna och heller ingen tids-
plan för arbetet.  

Laila Berkhan beklagar att det inte finns någon lag 
om tillgänglighet i kollektivtrafiken. Fast det gör det, 
sedan 1979. Då kom den första lagen om anpassad kol-
lektivtrafik, men det stod att den skulle göras tillgäng-
lig i skälig omfattning. Och det är inte de som behöver 
anpassning som får avgöra vad som är skäligt. 2000 
kom den nationella handlingsplanen för handikappo-
litiken där det stod att kollektivtrafiken bör, inte skall, 
vara tillgänglig senast år 2010. 

Nu är det 2010. Sofia Saarelainen åker ännu inte 
buss och Emmy Skarp får nästan aldrig roa sig med att 
åka tunnelbana. SJ kan fortfarande låta månaderna gå 
utan att laga liftarna på X2000-tågen. Och Veolia kan 
använda tåg från sextiotalet på en nystartad tågförbin-
delse. 

kationer litar färre än hälften på att de fungerar hela 
resan.

I enkäten fanns också frågan om barnet kan åka med 
allmänna kommunikationer. Många föräldrar svarar 
att deras barn kan resa tillsammans med en assistent 
eller att man måste lyfta upp barnet på tåg och bussar. 
Två av fem svarar att man inte kan använda buss eller 
tåg i sin egen kommun. När det gäller spårtrafik är det 
största hindret avståndet och höjdskillnaden mellan 
tåg och perrong. Och det gäller både tunnelbana, pen-
deltåg, lokaltåg och fjärrtåg.

Sören Hansson, som är handläggare på Handisam, 
samordningsmyndighet för handikappfrågor, säger 
att medvetenheten hos trafikmyndigheterna har ökat 
senaste tio åren. Han anser också att Stockholms läns 
landsting och Skånetrafiken 
har kommit längst i tillgäng-
lighetsarbetet. 

”Stadsbussarna där vi bor 
är anpassade men vad 

hjälper det när det inte finns 
tid att stiga av och på?”

– Jag har arbetat med tillgänglighetsfrågor i fyrtio 
år och de första trettio åren hände nästan ingenting. 
Intresset hos de ansvariga var så litet. Nu händer det 
saker, men det är fortfarande stora brister i tillgänglig-
het och användbarhet på bussar och tåg. Det beror nog 
både på att många bussar och vagnar är gamla och inte 
har hunnit bytas ut och att otillgänglighet fortfarande 
accepteras när man upphandlar. 

Upphandlingen och avtalen måste bli bättre, anser 
Sören Hansson. Det ska vara tydligt att tillgänglighet 
är en del av kvaliteten i all kollektivtrafik.

Kollektivtrafikens organisation förändras ständigt 
och när vi åker tåg är många ansvariga inblandade. SJ 
ansvarar för tågen, försäljningsdiskarna och biljett-
automaterna. Trafikverket, en ny myndighet som har 

övertagit Banverkets och Vägverkets uppgif-
ter, svarar för spåren och plattformarna och 
Jernhusen äger 124 av stationsfastigheterna i 
landet. 

Organisationen för ledsagning är ett exem-
pel på hur uppdelat ansvaret kan vara. Den 
som behöver ledsagning på sin resa ska ringa 

SJ och boka. Riksfärdtjänsten samordnar bokning-
arna och garanterar att det kommer en ledsagare och 
Jernhusen och Trafikverket sköter ledsagningen. Den 
här ordningen är ganska ny och fungerar inte riktigt, 
medger SJ. Informationen om ledsagningsansvaret har 
inte nått ut till tågpersonalen som den borde. Och om 
ledsagningen inte fungerar vet inte den drabbade var i 
ansvarskedjan det har brustit. 

Sju av tio familjer har 
avstått gemensamma 
aktiviteter p g a 
otillgänglighet.

Två av fem kan inte 
använda kollektivtrafiken i 

sin egen kommun.
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För tio år sedan antog en enig riksdag den natio-
nella handlingsplanen för handikappolitiken (prop. 
1999/2000:79). I den uttalades bland annat att kollek-
tivtrafiken borde vara tillgänglig för funktionshindrade 
senast år 2010. Det sas också att det vid all upphandling 
av kollektivtrafik, skolskjutsar, sjukresor, färdtjänst etc 
bör ställas krav på att färdmedel, trafik, infrastruktur, in-
formation och övrig service ska vara tillgängliga.

Trots att lagen om att göra kollektivtrafiken tillgänglig 
har funnits sedan 1979 uppger var sjätte upphandlande 
kommun i en undersökning att man inte ställer några 
krav på tillgänglighet och användbarhet för personer 
som använder rullstol när man upphandlar kollektivtrafik 
och skolskjuts. (Källa: Humanas Tillgänglighetsbarome-
ter 2010)

RBU:s enkät visar att två av fem medlemmar inte kan 
använda de allmänna kommunikationerna i sin hemkom-
mun. Och sju av tio familjer har avstått från gemensam-
ma aktiviteter på grund av otillgängliga transporter eller 
lokaler.

År 2010 måste det vara en självklarhet att kollektivtra-
fik ska vara tillgänglig för alla medborgare. Personer med 
funktionsnedsättning måste kunna resa på samma villkor 
som andra medborgare. Att den nya kollektivtrafiklagen i 
praktiken inte går längre än att samhället ”ska verka för” 
att privata aktörer erbjuder en tillgänglig kollektivtrafik är 
alldeles för svagt. Därför kräver RBU att full tillgänglighet 
görs till ett absolut kriterium vid alla trafikupphandlingar.

Vad säger lagen?
Enligt lagen (1979:558) om handikappanpassad kol-
lektivtrafik ska trafiken anpassas med hänsyn till rese-
närer med funktionshinder. Kollektivtrafik ska planeras 
och genomföras skall så att funktionshindrades särskil-
da behov beaktas. Färdmedlen skall så långt som möj-
ligt vara lämpade för resenärer med funktionshinder.

Men enligt en tillhörande förordning (1980:398) be-
höver anpassningen bara ske i den takt och omfattning 
som bedöms skälig med hänsyn till syftet och till de tek-
niska och ekonomiska förutsättningarna hos dem som 
utövar trafiken.

I skrivande stund behandlar riksdagen ett förslag 
(prop. 2009/10:200) om en ny kollektivtrafiklag. Där fö-
reslås att en regional kollektivtrafikmyndighet (som har 
upphandlingsansvaret) ska verka för att kollektivtrafi-
ken blir tillgänglig för alla resenärsgrupper.

Vad är problemet 
med allmänna 
kommunikationer?

 Full tillgänglighet måste vara  

 ett absolut kriterium vid alla  

 trafikupphandlingar

det här vill RBU:

För många resenärer är färdtjänst det enda alterna-
tivet. Det finns ingen annan möjlighet att ta sig från en 
plats till en annan. Färdtjänsten är en del av kollektiv-
trafiken och ska garantera att den som inte kan åka med 
vanliga bussar och tåg kommer fram dit han eller hon 
ska. Men det som borde vara en tjänst utförd på indivi-
dens villkor, lämnar ofta mycket övrigt att önska. Käns-
lan av att det är färdtjänsten och inte de egna valen och 
behoven som styr livet och vardagen är påtaglig. 

Det händer ofta att barn med rörelsehinder får avstå 
från gemenskap med kamrater på sin fritid för att färd-
tjänsten inte är flexibel nog. Detta trots att FN:s barn-
konvention säger att alla barn, oavsett fysisk eller psy-
kisk funktionsnedsättning, aktivt ska ha möjlighet att 
delta i samhället på samma villkor som andra. 

I RBU:s stora medlemsenkät uppger fyrtiotvå pro-
cent av familjerna att de varken kan resa med tåg eller 
buss. Det visar på betydelsen av en fungerande färd-
tjänst. Och visst finns det färdtjänst som fungerar bra, 
men i allt för många fall vittnas det om allvarliga brister. 

Listan kan göras lång. Det handlar om barn som 
måste sitta påklädda och svettiga i sin rullstol i väntan 
på en bil eller buss som kommer för sent eller inte alls 
dyker upp. Chaufförer som är stressade och vresiga och 
resor som tar mycket längre tid än vad som skulle behövas 
är vardagsmat. Det är inte svårt att förstå att en dag som 
börjar med sådana problem lätt blir en dålig dag. 

Men det handlar också om barn som blir lämnade 

Färdtjänsten – en del 
av kollektivtrafiken 
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och att det är samma barn i bussar och bilar. Chauf-
förer som återkommer regelbundet lär känna barnen 
och deras behov. Det skapar tryggare resor och även 
bättre kontakt mellan chaufförer och föräldrar vilket 
underlättar möjligheterna till att få förändring när det 
behövs. 

En fjärdedel av familjerna litar inte på att färdtjäns-
tens säkerhet fungerar. De brister som tas upp i en-
käternas kommentarer handlar i de flesta fall om att 
rullstol och resenär inte blir ordentligt fastspända, att 
barn åker utan bilbälte och till och med står upp i taxin. 
Ibland saknas barnstol i bilen och utrustning som finns 
används inte på rätt sätt. Utrustning och hjälpmedel som 
barnet har med sig spänns inte heller alltid fast. 
Men det handlar också ofta om chaufförer som kör för 
fort och är irriterade. Allvarliga brister som i värsta fall 
kan kosta liv.

Färdtjänsten är en kommunal angelägenhet. Ofta 
upphandlar kommunerna tjänsten av lokala bolag. Men 
det är en upphandling som många gånger handlar mer 
om pengar än om kvalitet och säkerhet. Några enhet-
liga regler som säger exakt hur det ska vara finns heller 
inte. En ljusning vid horisonten finns dock, organisa-
tionen Svensk Kollektivtrafik ligger i startgroparna 
med ett utbildningsmaterial som ska bidra till certifie-
ring av bolag som kör färdtjänst och färdtjänstchauf-
förer. I en nyligen omarbetad broschyr, Åka säkert, som 
RBU varit med om att producera, finns beskrivning på 
hur rullstolar ska spännas fast. 

Det är lätt att förstå vikten av förankring av rullstol 
och lösa hjälpmedel när man vet att en femton kilos 
rullstol vid en kraftig kollision motsvarar en vikt på 
upp emot sjuhundrafemtio kilo…

på gatan ensamma i sin rullstol när den som ska möta 
upp fått förhinder. Det är inte acceptabelt. En tjänst 
som ska garantera att barn med rörelsehinder kan resa 
tryggt och säkert blir i stället något olustigt för både 
barn och föräldrar. Det skapar oro och otrygghet. 

Trettiofyra procent tycker att samåkning med an-
dra fungerar dåligt. Ett problem är att barnets restid 
ofta blir oacceptabelt lång. Många barn blir också oro-
liga av att åka tillsammans med andra. 

Nära sextio procent av de tillfrågade uppger att de 
inte blir kontaktade av chauffören vid försening. Tret-
tionio procent har varit med om att färdtjänsten de be-
ställt inte alls dykt upp. 

En förälder skriver i kommentarerna: ”Det har hänt 
att skolskjutsen har åkt härifrån eftersom vi blivit någ-
ra minuter försenade. Jag skulle önska att de ringde 
innan de åker 
ifrån en elev 
som ska till 
skolan.” 

Det finns 
även en annan 
sida. Sjuttiosex 
procent av fa-
miljerna tycker 
att kontakten 
med chaufförerna som 
kör färdtjänst och skolskjuts 
är god och sextiotre procent 
är nöjda med kontakten med bokningen. Av enkätsva-
ren framgår också att det är stor skillnad mellan skol-
skjutsarna och färdtjänsten. Generellt kan sägas att fa-
miljerna är mer nöjda med skolskjutsarna. En orsak till 
det är att det ofta är samma chaufförer som kör barnen 

Två av fem 
uppger att 

färdtjänsten 
är försenad  
mer än var 
fjärde resa

18      

”Samåkningen är en katastrof. Vårt 
barn får åka runt hela stan ibland 
och sitta och vänta utanför portar.”

Kommunerna ansvarar för färdtjänsten. Det van-
liga är att de upphandlar skjutsarna hos lokala bolag. 
Töreboda gjorde också så när det gäller skolskjutsar av 
grundskoleelever. Men klagomålen blev för många och 
för allvarliga. Det var helt enkelt svårt att få till skjut-
sarna på ett sätt som kommunen kunde stå för och kun-
derna var nöjda med.

Då tog man ett beslut om att ta tillbaka färdtjänsten 
in i kommunen. Man köpte buss, anpassade den full ut 
och anställde chaufför med gedigen erfarenhet av att 
arbeta med barn med funktionsnedsättningar. 

Bruno Billén är intendent på Centralskolan i Töre-
boda, en skola med särskoleverksamhet. Han är en av 
dem som varit med och hejat på beslutet. 

–Vi har bara upplevt vinster med att sköta det här 
själva inom kommunen. Eleverna vet vem som kör och 
är trygga. Föräldrarna är nöjda och det har dessutom 
visat sig vara en god ekonomisk lösning.

I Töreboda tog 
kommunen över…

En av tre tycker 
att färdtjänstens 
samåkning 
fungerar dåligt

En av fyra 
upplever brister 

i säkerheten i 
skolskjutsar och 

färdtjänst

RBU:s enkät visar tydligt att det 
är vanligt att färdtjänsten är förse-
nad. Också Julia har fått vänta på 

färdtjänsten många gånger. Hon 
tycker att det är jobbigt, särskilt 

vintertid eftersom hon måste sitta 
påklädd och beredd i rullstolen. 
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Den som på grund av ett varaktigt funktionshinder har 
väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller 
att resa med allmänna kommunikationsmedel har rätt till 
färdtjänst. För den som är under 18 år skall prövningen 
göras i förhållande till barn i motsvarande ålder utan 
funktionshinder.

Om den som söker tillstånd till färdtjänst behöver led-
sagare under resorna, skall tillståndet gälla även ledsa-
garen.

Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken, men för av-
gifterna gäller ofta helt andra villkor än för annan kol-
lektivtrafik. Ett exempel är Uppsala där färdtjänstkunden 
kan få betala 150 kronor för att korsa staden, medan 
den som åker buss samma sträcka kommer undan med 
20 kronor. Det här är naturligtvis helt oacceptabelt och 
innebär att Sverige inte uppfyller sina åtaganden enligt 
FN:s konvention om rättigheter för personer med funk-
tionsnedsättning

Kommunen får också avgöra om en ledsagare av-
giftsfritt tillåts följa med vid resor. Vissa personer behö-
ver ingen ledsagning under själva resan, utan är i behov 
av assistans först på själva resmålet. Rätten att utan av-
gift kunna ta med sig ledsagare anges dock inte tydligt i 
lagtexten, utan kommunerna kan fatta beslut efter egna 
riktlinjer. Detta innebär att resmöjligheterna för personer 
med funktionsnedsättning är långt ifrån jämlika.

Vad säger lagen?
Varje kommun ansvarar för att färdtjänst av god kvali-
tet anordnas inom kommunen och, om det finns sär-
skilda skäl, mellan kommunen och en annan kommun. 
En kommun får för sina kommuninvånare anordna färd-
tjänst också i eller mellan andra kommuner.

Avgifterna ska vara skäliga och får inte överstiga 
kommunens självkostnader.

Vad är problemet  
med färdtjänsten?

 � Inför ett tak för färdtjänstkostnader, ingen 

ska behöva betala mer än motsvarande vad 

ett månadskort för kollektivtrafik kostar i 

kommunen 
 

 � Inför rätt att kostnadsfritt ta med 

assistenter eller ledsagare på färdtjänstresa 

 
 � Tydliggör säkerhetskraven i färdtjänsten 

och se till att dessa efterlevs 

 
 � Färdtjänsten måste ha samma villkor 

i fråga om taxor och vara användbar på 

samma tider som den övriga kollektiv-

trafiken

det här vill RBU:
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Vad säger lagen?
Enligt skollagen är hemkommunen skyldig att erbjuda 
skolsjkuts till den som behöver det på grund av färd-
vägens längd, trafikförhållanden vid färdvägen eller en 
funktionsnedsättning. Reglerna kan skilja sig åt efter-
som varje kommun har stor frihet att bestämma vad som 
ska gälla där.Kommunen är inte skyldig att bekosta skol-
skjuts för en elev om vårdnadshavarna har vat en annan 
skola än den som kommunen skulle ha placerat barnet i.

Barn upp till tolv års ålder har rätt till fritidsverksam-
het inom skolbarnsomsorgen. Denna regel utgår från en 
norm som bygger på att barn som fyllt tretton år i hög 
grad förväntas klara sig själva och har ett mindre behov 
av tillsyn. Denna norm passar dock inte in på barn med 
svåra funktionsnedsättningar och därför finns det för 
dessa barn möjlighet till insatser enligt LSS.

I Sverige har barn upp till tolv år rätt till fritidsverksam-
het inom skolbarnomsorgen. Sedan förväntas barnet 
kunna klara sig på egen hand efter att skolan är slut. 
Barn med funktionsnedsättningar har inte alltid den för-
mågan och har därför rätt till insatsen korttidstillsyn en-
ligt LSS. Problemet är att kommunen inte är skyldig att 
erbjuda skolskjuts till och från sådan verksamhet i de 
fall den ligger på annan plats än själva skolan. Konse-
kvensen blir att föräldrar tvingas stå för transporter mel-
lan skolan och den korttidstillsyn som ju ska möjliggöra 
föräldrarnas förvärvsarbete. Det låter absurdt, men det 
flera föräldrar har råkat ut för detta. 

RBU menar att elever med funktionsnedsättning, som 
har rätt till korttidstillsyn eller andra insatser enligt LSS, 
självklart ska ha rätt till skolskjuts till och från denna 
verksamhet

Vad är problemet  
med skolskjutsen?

årsrapport 2010  FRÅgESTällnIng

 � Inför rätt till skolsjkuts 

mellan skola och LSS-
verksamhet 

 � Det fria skolvalet måste 

självklart omfatta elever 

med funktionsnedsättning, 

därför måste det finnas rätt 

till skolskjuts även till annan 

skola än den närmaste

det här vill RBU:
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– Vi har inget val, vi 
måste åka färdtjänst 

årsrapport 2010  InTERVJU

Vi stämde träff med Sofia Saarelainen 
och Emmy Skarp och deras skolkamrater 
Joulean Yakob, Linnea Ferronato 
och Jacob Åberg  på rh-gymnasiet i 
Skärholmen. Vi frågade hur de ser på 
tillgängligheten när det gäller såväl 
färdtjänsten som kollektiva färdmedel. 

      2322      
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Sofia: Jo, det händer. Behövs det så brukar jag själv 
fråga om hjälp. Och ibland får man hjälp fast man 
inte bett om det. Det händer att någon tar tag i rull-
stolen och skjuter på fast det inte behövs. Det känns 
otäckt. 

Jacob: Åker man buss så är det jättesvårt att ta sig på. 
För det första måste rampen fungera, vilket den inte 
alltid gör. Dessutom står det en stolpe mitt i vägen 
på en del bussar.

Joulean: Man vet ju aldrig om just den bussen som 
kommer har en anpassning. Ibland måste men vänta 
på nästa bara för att det inte går att komma på. 

  
Hur tycker ni att det är med 
tillgängligheten allmänt ?
Joulean: Jag tycker att det är mycket som saknas. När 

jag till exempel går på bio så måste jag sitta på en 
särskild plats långt fram och nästan bryta nacken 
för att se något. Jag vill kunna välja själv var jag ska 
sitta men det går inte eftersom rullstolen inte får 
plats överallt. 

Linnea: När jag åkte tåg till Västerås så kunde jag inte 
gå på toaletten eftersom inte rullstolen gick in. Det 
tycker jag är riktigt dåligt. 

Sofia: McDonalds skryter med att de är så handikapp-

vänliga. Men om man är några stycken som ska äta 
där så finns det bara ett eller ett par bord där rull-
stolarna får plats. Är de upptagna så är det bara att 
vända ut igen.

Emmy: Och om man får plats vid ett bra bord så måste 
man ändå tränga sig fram till kassan för att betala.

Vad krävs för att det ska bli bättre?
Jacob: Färdtjänst och skolskjuts ska alltid komma i tid.
Joulean: Alla bussar skulle ha ramp och alla buss-

chaufförer en knapp att trycka på så att rampen går 
ut automatiskt. 

Emmy: Det ska vara mindre avstånd mellan perrongen 
och vagnarna i tunnelbanan. Och hissarna ska fung-
era och alltid vara rena. Helst skulle det finnas en 
extra hiss på varje station. Sedan skulle man på ett 
enkelt sätt nere på perrongen kunna kontakta perso-
nal. Det skulle öka tryggheten. 

Sofia: Man skulle inte behöva så mycket krångel när 
man åker färdtjänst eller kollektivt. Varför inte in-
föra ett kort med en personlig kod som fungerar 
överallt, var man än befinner sig. Det vore bra. 

Linnea: Man undrar vad de som planerar vet. De be-
höver nog mer kunskap.

Vilka svårigheter brukar ni stöta på 
med färdtjänsten? 
Linnea: För mig har det varit svårt att beställa buss. 

Det har hänt flera gånger att bokningen inte förstått 
vad jag sagt och därför helt enkelt lagt på luren. Då 
känner man sig både ledsen och förtvivlad. Därför 
drar jag mig för att beställa själv.

Joulean: Ibland får man vänta upp emot en timme 
innan bilen kommer. Det går väl an när man bara 
ska hem men om man har en tid att passa och mis-
sar den bara för att färdtjänsten inte kommer så blir 
man arg. En gång hade chauffören kört fel och blev 
sur på mig för det.

Sofia: En del chaufförer hittar inte. Då känner man sig 
osäker på att komma rätt. Men vi har ju inget val, vi 
måste ju åka färdtjänst. 

Linnea: Men i Västerås, som jag kommer ifrån, där 
fungerar det bättre. Där känner jag många av chauf-
förerna så då blir det lättare. 

Hur är det med kollektivtrafik som 
tunnelbana och buss?
Sofia: Ofta fungerar inte hissarna i tunnelbanan, då 

kan man få gå på ett nytt tåg och åka en station för 
att kunna komma upp. Sedan ska man på något sätt 

ta sig tillbaka till den plats man skulle till. Man kan 
aldrig räkna med att allt ska fungera smärtfritt. Och 
om hissarna fungerar så är de ofta så snuskiga efter-
som folk använder dem som toalett. 

Emmy: Ja, man får hålla för näsan eller försöka und-
vika att andas in. Det är läskigt. 

Linnéa: När hissen inte fungerat har jag fått hjälp av 
min assistent att ta mig ur rullstolen och ställa mig 
i rulltrappan. Det känns otäckt eftersom mina ben 
skakar så. Men vad ska man göra? 

Sofia: En gång när jag och några kamrater skulle åka 
tunnelbana och kom fram till hissen så var den tra-
sig. Man kan ju undra varför den som satt i spärren 
släppt igenom oss alla utan att säga något.

Emmy: En annan sak är att det är för stort mellanrum 
mellan perrongen och tunnelbanetåget. Om man 
har en permobil som är tung så fastnar man lätt. 
Enda sättet att ta sig in är att ta ordentlig fart. Men 
ofta så står det ju folk direkt innanför som man kan 
köra på. Nästa problem kommer snabbt, när man se-
dan ska av så måste man vända stolen och det kräver 
utrymme. 

Brukar inte medpassagerarna 
erbjuda sig att hjälpa till?

Från vänster: 
Linnea, Sofia, Jacob, 
Joulean, Emmy 
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Nästan åttio procent av familjerna som besvarat 
RBU:s enkät har parkeringstillstånd för sitt barn. Se-
dan är det en annan sak om de hittar en parkeringsplats 
när de behöver. Det vanligaste hindret är att männis-
kor utan tillstånd har parkerat på tillståndsplatserna, 
skriver många föräldrar. Rutorna är ofta för små för att 
kunna ta ut rampen och rullstolen utan problem. Trot-
toarkanten är inte alltid avfasad utan man tvingas köra 
rullstolen på gatan tills man hittar ett ställe att komma 
upp på trottoaren. Det är inte ovanligt att det står en 
container i parkeringsrutan och på vintern ligger där 
ofta en snöhög. 

Flera föräldrar som besvarat RBU:s enkät påpekar 
att det är svårt att hitta tillståndsplatser och några 
nämner särskilt att det finns för få platser utanför sjuk-
husen. Utanför habiliteringen i Linköping finns det 
ingen, skriver en förälder. Julia Snees föräldrar har lik-
nande erfarenheter i Stockholm. 

– Utanför Huddinge sjukhus, till exempel, finns 
det tio, högst femton tillståndsplatser, berättar Marie 
Snees. Vid landets största sjukhus, dit det kommer så 
många människor med rörelsehinder! Där finns nästan 
aldrig en ledig plats så det är p-huset som gäller. Men 
eftersom vi fäller ut rampen åt sidan från bilen måste 
det finnas en ledig plats bredvid vår. Och den ska helst 
vara ledig när vi ska åka hem också.

Lars Ahlman, enhetschef på gatukontoret i Malmö 
och knuten till Sveriges Kommuner och Landsting, 

SKL, håller med om att det kan finnas många hinder 
och säger att förbättringarna får komma efter hand. 
När man asfalterar om en gata kan man passa på att 
måla nya linjer och göra p-rutorna större och när man 
gör en ny p-plats kan man fasa av trottoarkanten. 

– Många kommuner blev medvetna om bristerna för 
omkring tio år sedan. I dag hör människor av sig och 
berättar vad som saknas. Vi har mer kontakt med all-
mänheten om de här frågorna än tidigare.

Det är kommunen som bestämmer var de allmänna 
p-platserna för rörelsehindrade ska placeras. När nå-
gon behöver en reserverad plats vid bostaden är det 
så kallad kvartersmark som ska användas och det är 
fastighetsägarens ansvar. På sjukhusparkeringar är 
det sjukhuset som bestämmer. Den som är ansvarig be-
stämmer också hur många p-platser det ska finnas. Det 
finns ingen regel och inget allmänt råd om hur många 

platser det ska finnas i förhållande till antalet tillstånd 
och det är stora skillnader mellan olika kommuner. 
Västeråsborna kan gratuleras, de 750 tillståndsinneha-
varna har enligt kommunens hemsida 450 platser att 
dela på. Det betyder mindre än två tillstånd per p-ruta. 
I Stockholm går det knappt fyra tillstånd på varje plats, 
i Skellefteå tolv och i Göteborg sexton. 

Å andra sidan visar SKL:s statistik över antalet p-
tillstånd i kommunerna att det är lättare att få p-till-
stånd i Göteborg än i Västerås. Det är stor skillnad på 
hur många som får tillstånd i olika kommuner. Om 
man till exempel jämför tre kommuner med drygt 
sextio tusen invånare ser man att 2007 fanns det 450 
personer med tillstånd i Kalmar, 750 i Karlskrona och 
1 600 i Sollentuna. 

Många RBU-medlemmar har enligt enkäten in-
trycket att det har blivit allt svårare att få p-tillstånd. 

”Vår sons tillstånd drogs in när han fyllde arton”, skri-
ver en förälder. I Falun drogs uppemot sjuttio procent 
av tillstånden in för barn och vuxna som ansökte om 
förnyat tillstånd 2009, berättar en pappa. Ett argument 
från kommunen är att assistenten kan parkera på en 
vanlig parkeringsplats. När ett barn inte har p-tillstånd 
betyder det att barnet ska släppas av och vänta ensam 
på trottoaren, vilket naturligtvis är omöjligt för många 
barn, med eller utan funktionsnedsättning.

Transportstyrelsens föreskrifter säger att det är 
passagerarens förmåga att ensam vänta på föraren som 
bestämmer om han eller hon ska få tillstånd. Lars Ahl-
man på SKL håller med om att det kan ha blivit svårare 
att få p-tillstånd för dem som inte kör själva. 

– Det är viktigt att det inte finns för många tillstånd. 
Men reglerna för p-tillstånd och p-platser ska vara lika 
i alla kommuner. SKL skriver om sin handbok just nu 
och utgår bland annat från Boverkets råd om hur p-
platserna ska se ut och Transportstyrelsens vägledning 
om reglerna för tillstånd. Det är inte acceptabelt med 
så stora skillnader i landet.

Parkeringstillstånd 
och p-platser ett 
lotteri

”Det är ett stort 
problem att andra 
bilar står för nära 
tillståndsplatserna. 
Det finns ingen plats 
att fälla ut rampen.”

Fyra av fem har 
parkeringstillstånd, men 

många upplever att de har 
blivit svårare att få.

Ofta är det omöjligt att 
komma ur bilen även 
om man har en bra 
ramp. Parkeringsru-
torna är inte stora nog, 
trots att de är avsedda 
för personer med 
rullstol. Ett problem är 
också att andra bilister 
parkerar för nära.
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– Vi köpte ny bil för två år sedan och nu fungerar det 
bra att skjutsa Julia. Bilen är så stor att hon kan sitta 
kvar i rullstolen när man kör och den har en ramp som 
gör det lätt att köra rullstolen in och ur bilen. Man be-
höver inte lyfta någonting.

Julias mamma, Marie Snees, tycker att vardagen 
har blivit lite lättare nu när en vuxen kan åka ensam 
med Julia. Det var omöjligt i familjens förra bil, där 
två måste hjälpas åt att lyfta henne. Den nya bilen är 
stor och rymmer hela familjen, men när alla är med, 
föräldrar, tre barn och assistent, finns det inte mycket 
bagageutrymme kvar. Om familjen ska vara borta över 
natten eller längre vill det till att stuva ordentligt så 
att sondmaten med tillbehör, innerullstolen, ståskalet, 
toastolen och familjens övriga packning får plats.

Familjen Snees hade inga problem när de sökte bil-
stöd. De fick de sextio tusen man kan få i grundbidrag 
vart nionde år och anpassningen blev bra. Flera föräld-
rar som svarat på RBU:s enkät skriver att nio år är för 
lång tid att vänta till nästa bilköp. Barnet växer, nio år 
är ju halva barndomen, funktionsnedsättningen kan-
ske förändras och familjen kanske växer. 

– Vi är medvetna om det här och har sett över hur 
Försäkringskassan kan underlätta för familjer med de 
regler som gäller, säger Maria Ingvarsson på Försäk-
ringskassan. Numera går det att få bidrag till ny bil 
innan det har gått nio år om det har uppstått nya be-
hov när barnet har vuxit. Man kan få bidraget om man 
måste köpa ny bil därför att det inte går att anpassa den 
gamla.

Om man inte beviljas nytt bilstöd och ändå väljer att 
sälja bilen innan de nio åren har gått måste man enligt 
reglerna betala tillbaka en del av de sextio tusen man 
fått till bilköpet. Men i vissa lägen kan man slippa beta-
la tillbaka, till exempel om bilen blir för liten för famil-
jen, om anpassningen måste ändras därför att barnet 
blivit större eller om man inte har råd att behålla bilen.

I Sverige år 2010 nekas familjer med rörelsehindrade 
barn parkeringstillstånd med hänvisning till att en svårt 
rörelsehindrad tioåring kan lämnas av på trottoaren 
medan föräldern söker en parkeringsplats för bilen. An-
svariga myndigheter jämställer uttryckligen en tioåring 
med en vuxen i förmåga att klara sig på egen hand. Var 
tog barnperspektivet och inlevelseförmågan vägen? 
RBU menar att det är uppenbart att det krävs en sär-
skild syn på parkeringstillstånd för barnfamiljer. Inget 
barn ska behöva lämnas ensam på trottoaren.

Vad säger lagen?
Den som har en funktionsnedsättning och endast med 
betydande svårighet kan förflytta sig på egen hand kan 
bli beviljad parkeringstillstånd. Det kan utfärdas både till 
den som själv kör motordrivna fordon och till passage-
rare som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför 
fordonet. Enligt föreskriften innebär det senare att pas-
sageraren inte ensam kan invänta föraren medan denne 
parkerar fordonet. Det talas i praxis till och med om att 
man ska vara ”värnlös”.

Vad är problemet 
med parkerings-
tillstånden?

årsrapport 2010  FRÅgESTällnIng

Anlägg ett barnperspektiv 

på parkeringstillstånd för 

barnfamiljer, inget barn ska 

behöva lämnas ensam på 

trottoaren

det här vill RBU:

Hela familjen 
ska kunna åka 
tillsammans

”Sedan vi blev fem i 
familjen fungerar inte 
anpassningen.”

28      

Det ställs stora krav på en 
anpassad bil. Det ska vara 
lätt att komma ur och i utan 
ansträngning och den ska 
fungera för hela familjen. 
Många familjer får avstå 
från att göra saker gemen-
samt eftersom kommuni-
kationerna inte fungerar. 
Familjen Snees är dock 
nöjda med sin nya bil.  
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I RBU:s enkät svarar en av sex som har beviljats bilstöd 
att man inte fullt ut har fått de anpassningar som man 
har behov av. Lika många har inte sökt bilstöd. An-
passningen fungerar för de flesta, men inte för alla. En 
pappa skriver: ”Bilen blev inte som utlovat. Det var vi 
som fick anpassa oss.” Alla får inte någon rullstolslyft 
utan måste själva lyfta barnet. Några skriver att när de-
ras barn vuxit en bit kommer benen och fötterna i kläm 
när de använder vridplattan för att ta rullstolen in och 
ut ur bilen. Några har fått betala en del av anpassning-
en själva för att bilen ska fungera för hela familjen. En 
familj var tvungen att bekosta sätena. 

– I dag kan man få bidrag för att ersätta säten som 
måste tas bort för att anpassa bilen, förklarar Maria 
Ingvarsson. Hela familjen ska kunna åka tillsammans 
och det ska inte längre hända att någon måste betala 
sätena själv. Däremot är reglerna sådana att vi inte kan 
se till familjen i sin helhet när vi bedömer om vi kan be-
vilja bilstöd. Då är det barnets förflyttningssvårigheter 
som avgör.

Ibland hamnar ett ärende mellan stolarna. En flicka 
berättar i enkäten att efter föräldrarnas skilsmässa får 
hennes pappa inte bidrag för att reparera en trasig an-
passning. Pappan har vårdnaden om flickan och äger 
numera bilen, men eftersom det ursprungliga bilstödet 
var beviljat till mamman nekas de reparationen. Enligt 
Försäkringskassans tolkning av regelverket kan endast 
den som har blivit beviljad bilstöd bli beviljad ersätt-
ning för en reparation av anpassning. Frågan är nu 
uppe i förvaltningsrätten.

Försäkringskassans statistik visar att antalet bevil-
jade bilstöd ökade i många år men har minskat igen de 
senaste åren. Bland föräldrar till barn med funktions-
nedsättning var det dock fler som beviljades bilstöd 
2009 än 1992. Men det är inte många familjer det hand-
lar om, knappt sjuhundrafemtio nu senast. Det finns 
ingen statistik över hur många ansökningar som har 
avslagits för just föräldrar.

de i förordningen angivna grupperna rätt till bilstöd.  
En av grupperna är föräldrar som har barn med funk-
tionsnedsättning. De övriga grupperna är personer med 
egen funktionsnedsättning och där varierar rätten till bil-
stöd beroende på om man har ett arbete, studerar eller 
genomgår rehabilitering.

Tack vare assistansreformen för sexton år sedan har 
många personer med omfattande funktionsnedsätt-
ningar fått en betydligt större frihet och självständig-
het än tidigare. Men bilstödet, som är en äldre reform, 
har inte förändrats för att samspela med assistansen. 
På grund av kravet att den endast den som själv kan 
framföra fordonet kan bli beviljad bilstöd (med undantag 
för den som arbetar, studerar eller genomgår rehabilite-
ring) berövas många av RBU:s vuxna medlemmar den 
frihet som en egen bil innebär. Eftersom många av de 
som berörs är beroende av anpassningar finns ingen 
rimlig möjlighet att själv bekosta ett lämpligt fordon. En 
förändring av reglerna till att även den som får hjälp av 
en assistent att framföra fordonet ska kunna bli beviljad 
bilstöd vore en naturlig utveckling i förhållande till assis-
tansreformen. Det skulle innebära en stor förbättring av 
livsvillkoren för många och samtidigt vara kostnadsbe-
sparande tack vare ett minskat utnyttjande av färdtjänst.

Vad säger lagen?
Enligt förordningen (1988:890) om bilstöd till perso-
ner med funktionshinder har den som på grund av 
en varaktig funktionsnedsättning har väsentliga svå-
righeter att förflytta sig på egen hand eller att an-
lita allmänna kommunikationer och tillhör någon av 

Vad är problemet  
med bilstödet?

årsrapport 2010  FRÅgESTällnIng

 � Ge rätt till bilstöd även 

för den som behöver 
assistans för att köra bilen 

 � Hela familjens behov 

måste beaktas vid bil-
anpassning

det här vill RBU:

Bland dem som är beviljade 
bilstöd uppger en av sex att 
man inte fullt ut har fått de 
anpassningar som man har 

behov av.
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Det gäller att inget står i vägen när man ska ut ur bilen. Den här 
gången gick det bra för Julia. 
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2009 var ett spännande år för RBU. Avstamp 
gjordes för att göra RBU synligare och mer känt, ett ar-
bete som i förlängningen ska leda till att organisationen 
blir en starkare påverkansaktör, lättare attraherar nya 
medlemmar och blir intressant som samarbetspartner 
för företagsstöd. Till detta ska läggas årskampanjen 
med ett alltid lika aktuellt ämne, nämligen sysselsätt-
ning och jobb för unga vuxna med funktionsnedsätt-
ning.
 
Vision och mål
RBU har en tydlig vision om ett rättvist samhälle 
och ett utvecklande liv för barn och unga med rörel-
sehinder. Självklarheter, kan det tyckas. Men vissa 
medborgare i Sverige förnekas dessa självklarheter. 
En grupp som ofta sätts på undantag är barn och unga 
med olika rörelsehinder. Barnen får höra att de skapar 
merkostnader för kommunen, att de är den dyraste 
invånaren där, att de måste förstå att de inte kan för-
vänta sig detsamma av livet som alla andra, utan att de 
istället ska vara tacksamma för att de ”fått det så bra”. 
Den unge ”handikappanpassas” på så vis redan tidigt 
genom dessa attityder hos en oförstående omvärld. Vi-
sionen anger alltså något som inte är uppfyllt och inte 
finns – ännu. För att verka i enlighet med visionen har 
RBU årliga delmål som alla ska leda fram till det läge 
där RBU ska befinna sig 2012, vi kallar det ”Position 
2012”.

RBU:s fyra målområden och  
delmål under 2009 har varit:
 
Påverkan och opinionsbildning
•	 Ge	ut	en	årsrapport	och	använd	i	påverkansarbetet
•	 Genomför	aktioner	för	den	nationella	
 handlingsplanen
•	 Aktivitet	för	att	markera	barnkonventionen	20	år
•	 Synliggöra	RBU	i	medier,	myndigheter	och	
 organisationer
 
Föreningsverksamhet
•	 Utveckling	gentemot	habiliteringarna
•	 Nationell	medlemsvärvningskampanj
•	 Utveckla	RBU-Dagarna
•	 Utveckla	medlemsnyttan
 
diagnosverksamhet
•	 Utveckla	diagnosprojekten
•	 Utveckla	temanumret	forskning
•	 Utveckla	projekt-	och	diagnossamordning
 
Stabil ekonomi
•	 Fortsatt	ökning	av	egna	intäkter
•	 Stärk	RBU	som	varumärke
 
Målen för påverkan, föreningsstöd, diagnoser, in-
samling och ekonomi har varit högt ställda under 2009, 

RBU:s föreningar runt om i landet arbetar med de 
frågor som är mesta angelägna och aktuella. Deras på-
verkan ger direkt resultat på hemmaplan. Vi skickade 
ut en enkät till de 28 lokalföreningarnas ordförande 
och fick 17 svar med kommentarer. Svaren ger en bild 
av hur föreningarna ser på frågor om allmänna kom-
munikationer och färdtjänsten. 

Elva av ordförandena uppger att föreningens med-
lemmar tycker att färdtjänsten fungerar dåligt. Tre 
uppger att den fungerar bra. 

När det gäller allmänna kommunikationer är resul-
tatet snäppet sämre. Tolv av föreningarna uppger att 
det finns brister i tillgängligheten för barn med rörel-
sehinder. 

Vi frågade också i vilken transportfråga en föränd-
ring var mest angelägen. Här hamnade färdtjänsten 
inte helt otippat högst upp, tätt följd av parkeringstill-
stånd och på delad tredje plats kom de allmänna kom-
munikationerna och bilstödet. Skolskjutsarna var det 
som föreningarna var mest nöjda med. 

Det man vill att färdtjänstens chaufförer ska bli 
bättre på är i första hand sättet att behandla resenärer 
och korta de långa restiderna på grund av samåkning-
en. Att passa tiderna och öka säkerheten kom tätt efter. 

Hårda fakta från 
RBU:s föreningar 

”Att färdtjänsten blir bättre är viktigast. 
För de barn/ungdomar som endast kan 
förlita sig på färdtjänst för att ta sig 
fram, så är det av största vikt att detta 
fungerar. Man når förvisso en bredare 
massa genom att prioritera allmänna 
färdmedel, men det slår hårdare mot 
dem som bara har färdtjänst och sina 
föräldrar som alternativ.”
 
Ur ordförandeenkäten,  
RBU Skåne 

RBU på väg mot  
ny position

årsrapport 2010  VERKSAMHETSBERäTTElSE I SAMMAndRAg

I enkäten fick också föreningarna svara på om det 
blivit svårare på senare år att få parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade. Det tyckte hela 14 av de 17 fören-
ingsordföranden att det blivit. Lika många uppgav att 
varken bolag som kör färdtjänst eller skolskjuts hade 
hört av sig till föreningen för att få råd eller informa-
tion. 

      33
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ningarna är väl kända. RBU ska vara det självklara va-
let av organisation för familjer med barn och unga med 
rörelsehinder och alla som vill stödja verksamheten. 
Ett medlemskap i RBU ska skapa ett tydligt mervärde. 
Dessutom ska RBU som organisation vara bekant för 
allmänheten, beslutsfattare och media. Förbundet ska 
därför ha en målinriktad och drivande roll inom påver-
kan och opinionsbildning, diagnosinriktade aktivite-
ter, insamling och marknadsföring samt föreningsstöd. 
För att uppnå detta har RBU en strategi, med årliga ak-
tiviteter och delmål.
 
Inför 2010
Sammantaget var 2009 ett bra år för RBU, ett 
år då flera stora satsningar påbörjades eller planlades, 
men utförandet och resultatet är att vänta under de 
kommande åren. Parallellt med detta förstärkte vi det 
som vi redan sett ge effekt och resultat och är i linje 
med målinriktningen. Det framstår samtidigt som allt 
tydligare var förbundet har sina styrkor och sina svag-
heter. En svaghet är vår relativa resursbrist. Förbun-
det är i mycket sina resurser -  ideella krafter, anställd 
personal och pengar - och vi måste därför ibland avstå 
sådant som vi gärna skulle vilja göra.
 
En styrka har samtidigt varit att vi kunnat hålla 
en stabil ekonomi. RBU har sedan 2005 varit ytterst 
försiktig med sitt kapital och vart år också kunnat re-
dovisa en ekonomi i balans. Om vi däremot inte sat-
sar så riskerar vi att inte heller kunna växa verksam-
hetsmässigt, och därmed missa våra långsiktiga mål. 
Förbundet har därför beslutat att använda upp till en 
miljon kronor av sparat kapital för att genom satsade 
resurser bli en känd påverkansfaktor och samtidigt 
också få tillbaka genom nya resurser, framför allt ge-
nom företagssamarbeten. Detta synsätt ingår i den 
nationella marknadsförings- och insamlingskampanj 
som började planläggas 2009 och som kommer att 
blomma ut under 2010.
 

Intäktsökning är ofta beroende av marknads-
föring, och bägge dessa arbetsfält måste visa tydliga 
resultat, för att befrukta varandra. Syftet med arbetet 
med insamling, sponsorer/CSR-samarbetspartners 
och all annan intäktsökning är dock först och främst 
att stärka vårt viktiga påverkansarbete. Kärnan här är 
påverkan genom RBU:s årliga temarapporter, och det 
direkta medlemsstödet. Förbundet har under flera år 
påtalat att påverkansarbete via förbundet inte är till-
räckligt. För att åstadkomma förändring behövs också 
uppslutning kring årsrapporten, med lokala aktiviteter 
runt hela landet. Det ger god marknadsföring. Detta 
förstärker RBU som känd påverkansaktör. Detta i sin 
tur skapar attraktion på företag för samarbeten. Etc.

RBU, liksom flertalet andra ideella organisatio-
ner i Sverige, är väl medvetet om att organisationers 
medlemsminskning skvallrar om ett samhälle där or-
ganisering via föreningar inte längre är självklart för 
många. Dagens svensk har större valmöjligheter än 
förut, och det finns mycket att välja av när man ska 
fylla sin tid. Samtidigt består RBU till största delen av 
medlemmar som själva är barn med egen funktions-
nedsättning och deras föräldrar och syskon. Att ha ett 
rörelsehinder påverkar hela familjen, och är något som 
finns där hela tiden, även utanför ordinarie skol- och 
arbetstid. Hela familjen blir ett arbetslag kring den 
unge, och tiden att dessutom lägga på utåtriktade ak-
tiviteter som lokala påverkanskampanjer finns i många 
fall helt enkelt inte. Kongressen har bestämt att detta 
är vägen att gå, ett tätt samarbete förbund och fören-
ingar emellan i årliga temakampanjer, men detta har vi 
inte lyckats med. Målet i ”Position 2012”, att alla fören-
ingar deltar aktivt i den årliga kampanjen, har förbun-
det därför valt att frångå som ett verktyg för att nå vår 
vision. Istället får vi slå in på andra vägar.
 
Under 2010 ska RBU öka sina egna intäkter till tre 
miljoner kronor, vår organisations hittills högsta mål-
sättning inom insamling. Marknadsföring ska genom-
föras parallellt med insamlingen, och därmed också 

och har till stor del, men inte helt och fullt, uppnåtts. 
Formerna för genomförande av arbetet för uppnående 
av målen har däremot slipats och blivit allt bättre. Me-
todiken med ett årligt påverkans- och opinionstema 
har visat sig ge ett bra resultat, och utökat medlems-
stöd i form av konferensarrangemang och initiativ till 
nordiskt samarbete skapar mervärde.
 
En medlemsvärvningskampanj har genomförts 
och varit bidragande till att antalet medlemmar i prin-
cip har kunnat hållas intakt. Den medlemsökning på 
två procent som var målet har däremot inte kunnat 
uppnås. I syfte att stärka den viktiga ekonomiska basen 
genomfördes en fortsatt strategisk satsning på insam-
ling genom så kallat CSR, eller corporate social respon-
sibility (sponsring i dagligt tal). Ett antal företag har 
därför påbörjat samarbete med och stöd till RBU. RBU 
har haft positiva verksamhetsresultat, men har sam-
tidigt bibehållit en stabil ekonomi, och kan också visa 
upp ett litet överskott i resultaträkningen. Men för att 
åstadkomma mer och samtidigt synas bättre, behöver 
vi en bättre ekonomisk bas att stå på.
 
RBU är ännu som organisation alldeles för okänd 
utanför den egna medlemskåren och den närmaste 
intresse- och samarbetssfären. Även kunskapen om 
levnadsförhållandena för barn och unga med rörelse-
hinder och deras familjer är ganska låg i det svenska 
samhället. Målet är förstås att förändra detta, och 
komma till det önskade läge vi kallar ”Position 2012”. 
Ett omfattande arbete för synliggörande av RBU ska 
genomföras, och de första förberedande stegen mot en 
nationell kampanj under 2010 har tagits.
 
Denna verksamhetsberättelse med årsredovis-
ning vill visa hur förbundet RBU arbetat under 2009 
med att steg för steg förbättra och förmera sin verk-
samhet. Vi redogör för målen för 2009 och för utfallet. 
Samtidigt vill vi visa på de svagheter som finns i orga-
nisationen och vad som gjorts för att ändra detta.
 

”Position 2012”  
– där ska vi vara 2012
 
Den målstrategiska planen antogs redan 
2005 och gäller fram till och med 2011, och 
ska leda fram till ”Position 2012”.  RBU:s alla 
kortsiktiga mål, till exempel under 2009, ska 
mynna ut i ett tänkt läge år 2012, ”Position 
2012”. År 2012 ska därför:
 
RBU vara en tydlig aktör inom minst  
två påverkansområden
RBU verkar inom minst två påverkansområden, företrä-
desvis socialrätt och socialförsäkringar, skola eller habi-
litering och hjälpmedel
 
RBU ha en aktiv föreningsverksamhet som 
arbetar med gemensamt påverkansarbete, 
medlemsrekrytering och social gemenskap
Samtliga föreningar deltar lokalt i den årliga temakam-
panjen. Samtliga föreningar genomför årligen insatser 
för medlemsrekrytering, bland annat vid habilitering-
arna.
 
RBU har en omfattande diagnosverksamhet 
som ger stor medlemsnytta. 
Minst två årliga arrangemang kring diagnoser arrang-
eras.
 
RBU har en ändamålsenlig organisation med 
god ekonomi som bygger på intäkter genere-
rade av egen verksamhet
Intäkterna är större än utgifterna och minst hälften av 
intäkterna ska komma från egen verksamhet.
 
Position 2012 ligger bara två verksamhetsår bort. 
I somliga verksamhetsdelar har redan målen överträf-
fats, annat ligger efter. Än finns alltså tid att agera. För 
de strategiska målen ligger fast och ska uppnås. Utma-
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på längre sikt säkra de intäkter som är nödvändiga för 
fortsatt utveckling av verksamheten. Insamling och 
marknadsföring under de två senaste åren har ju visat 
sig inte fullt ut ge de intäkter som varit vår förhoppning. 
Ett färre antal väl valda insamlingsaktiviteter kommer 
därför att genomföras under 2010, en prioritering som 
bygger på våra vunna erfarenheter. Omsorg om de re-
surser RBU faktiskt har, är ledord. Det betyder att för-
bundet räknar med fortsatt snäva ekonomiska ramar 
och att de målstrategiska aktiviteterna har förtur till 
resurserna. Samtidigt gör vår vetskap om hindren och 
vår hänsyn till dem, att verksamheten kommer att be-
drivas med en fortsatt stabil ekonomi.
 
I år redovisar RBU för första gången en rapport över 
hur vår organisation arbetar med så kallade kvalitets-
koden, den kodex som alla medlemsorganisationer i 
Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) ska 
upprätta. Genom att agera efter kodens principer och 
krav på öppenhet, kvalitet och etisk insamling ska för-
troendet för RBU som organisation växa, och i förläng-

Tack alla ni som varit med och drivit RBU framåt under 2009. Vi kommer 
att fortsätta agera för att göra vårt bästa för att uppnå målen på väg mot 
”Position 2012”. Var med du också! Och som alltid, kom ihåg: det tar tid att 
förändra – men det går!
 
För RBU:s förbundsstyrelse För förbundskansliets personal
Agnetha Mbuyamba Johan Alexander Lindman
Förbundsordförande Generalsekreterare

Resultat- och balansräkning 2009
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU

ningen öka tilltron till RBUs förmåga att uträtta vad 
den enskilde inte själv förmår. Koden kräver också att 
vi tydligt visar på måluppfyllelse, effektiv resursan-
vändning, öppenhet samt god styrning, kontroll och 
utvärdering. 
 
Vi ska vara stolta och glada för allt det som fung-
erar bra, samtidigt som vi måste jobba extra med det 
som kan bli bättre. Vi har två verksamhetsår på oss 
fram till det att ”Position 2012” ska vara uppnådd, och 
det blir två år fyllda av målinriktade aktiviteter, men 
också av nya grepp och idéer för att flytta fram RBU:s 
positioner, inte minst genom ”Kampanj 2010”, RBU:s 
största marknadssatsning sedan Radiohjälpskampan-
jen i början på 1990-talet. En del kanske måste göras på 
nya sätt. Men gemensamt för allt det vi gör är att vi vill 
se ett samhälle där även våra barn och unga, och deras 
familjer, har samma möjligheter och förutsättningar 
som alla andra medborgare, ett rättvist och utveck-
lande liv.
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Resultaträkning
Not 2009 2008

Verksamhetens intäkter
Förbundsavgifter 731 849 738 029
Insamlade medel och gåvor 2 277 947 1 851 921
Försäljning m.m. 3 308 345 3 758 509
Bidrag 5 137 488 6 527 644
Övriga intäkter 37 9 535
Summa 11 455 666 12 885 638

Verksamhetens kostnader 1
Externa kostnader - 6 607 499 - 8 479 899
Personalkostnader - 4 534 577 - 5 074 828
Lämnade bidrag -1 797 449 -1 835 098
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar - 229 415 - 215 358
Summa -13 168 940 -15 605 183

Verksamhetens resultat - 1 713 274 - 2 719 545

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från värdepapper som är anläggnings tillgångar 2 687 072 - 1 629 776
Övriga ränteintäkter 2 487 61 061
Återföring av nedskrivning av andelar i koncernföretag 70 000           -
Summa 2 759 559 - 1 568 715

Resultat efter finansiella poster 1 046 285 - 4 288 260 

Bokslutsdispositioner - 21 564 94 297
Skatt på årets resultat - 45 509 - 6 759

Årets resultat 979 212 - 4 200 722 

Fördelning av årets resultat 2
Årets resultat enligt resultaträkningen ovan 979 212 - 4 200 722
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år, samt av 
avsatta förbundsmedel och sparkapital 1 247 584 4 772 422
Reservering av ändamålsbestämda medel som inte utnyttjats un-
der året, samt av avsatta förbundsmedel och sparkapital.  - 2 226 796    - 571 700

Kvarstående belopp för året/balanserat kapital 0 0

Balansräkning
Not 2009-12-31 2008-12-31

Tıllgångar

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 676 089 721 569
Inventarier 247 081 339 028
Summa 923 170 1 060 597

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 1 1
Andelar i intresseföretag 125 125
Andra långfristiga värdepappersinnehav 24 803 878 23 855 550
Summa 24 804 004 23 855 676

Summa anläggningstillgångar 25 727 174 24 916 273

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 118 050 298 260
Skattefordran 274 393 317 343
Övriga fordringar 66 488 41 215
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 425 813 403 823
Summa 884 744 1 060 641

Kassa och bank 1 413 114 459 601

Summa omsättningstillgångar 2 297 858 1 520 242

Summa Tillgångar 28 025 032 26 436 515
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not 1  Verksamhetskostnader fördelade på funktioner

Verksamhetens kostnader fördelade på nedanstående funktioner avser dels direkta kostnader för 
respektive funktion, dels fördelade gemensamma kostnader. De gemensamma kostnaderna har 
fördelats efter en uppskattning av lönekostnadernas fördelning mellan ändamål, insamling och 
administra tion. 

2009 2008 

Ändamålskostnader - 8 364 727  -8 724 160

Direkta kostnader vid försäljning av varor/tjänster - 2 889 010 - 3 758 508

Insamlingskostnader - 749 373 -751 329

Administrationskostnader -1 165 830 -2 371 186

Summa -13 168 940 - 15 605 183

Förbundets nyckeltal för andelen administrations- och insamlingskostnader av verksamhetsintäkter exklusive 
försäljning av varor och tjänster och och inklusive ränteintäkter och utdelningar på 
värdepappersinnehav är 20 % (31 %).

Balansräkning
Not 2009-12-31 2008-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital 2
Ändamålsbestämda medel 7 118 468 7 995 768
Avsatta förbundsmedel 1 303 662 1 057 629
Sparkapital 16 565 081 14 954 602
Balanserat kapital - -
Summa 24 987 211 24 007 999

Obeskattade reserver
Periodiseringsfond 324 393 302 829
Summa 324 393 302 829

Långfristiga skulder
Förlikningsavtal, Håkanssons testamente - 81 429
Summa - 81 429

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 314 615 276 078
Skulder hos koncernföretag 205 572 154 613
Skuld till Allmänna arvsfonden m.fl. – 
pågående projekt 1 009 605 568 400
Övriga skulder 476 038 390 353
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 707 598 654 814
Summa 2 713 428 2 044 258

Summa eget kapital och skulder 28 025 032 26 436 515

Ställda säkerheter Inga Inga

*Ansvarsförbindelser
FPg/PRI 290 117 Inga

*Ansvarsförbindelsen gäller till FPG/PRI, Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, och 
motsvarar 2 % av RBU:s pensionsförpliktelse i enlighet med gällande Kreditförsäkringsvillkor.
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2008-12-31 Utnyttjande Reservering 2009-12-31

Gabrielssons gåva,
Mättinge 149 842

Avskrivn Pool          
  - 74 921

74 921

Gabrielssons 
testamente, läger 812 525

Lägerverksamhet          
- 587 689

224 836

Liljeblads donation 4 528 982                            -                   - 4 528 982

Sture Franssons 
Minnesfond 1 249 697

Bidrag från avkastning  
 - 20 000

Bidrag Forskning  
 - 191 926
                

Avkastning  
36 337

Reavinst 
6 141

Återföring  
110 951

1 191 200

Carlenruds 
Testamente 7 093

RMB-konferens  
- 7 093

- -  

M Johanssons Testa-
mente /
RBU:s Medlemsfond

1 247 629

Medlemsbidrag 
  - 144 000

Administration 
 - 6 092

Gåva                992      1 098 529 

Summa 7 995 768 - 1 031 721 154 421 7 118 468

not 2 Eget kapital 

Rbu
Ändamålsbestämda 

medel
Fritt eget kapital Totalt

Donationer och 
testamenten

Avsatta 
förbunds medel Sparkapital

Balanserat 
kapital Totalt eget kapital

Balans vid årets ingång 7 995 768 1 057 629 14 954 602 - 24 007 999

Årets resultat 979 212 979 212

Utnyttjande av ändamåls-
bestämda medel från 
tidigare år

- 1 031 721 1 031 721

Reservering av ändamåls- 
bestämda medel som inte 
utnyttjats under året

154 421 - 154 421

Utnyttjande av Avsatta 
förbundsmedel   

- 215 863 215 863

Reservering av Avsatta 
förbundsmedel   

461 896 - 461 896

Omföring av Sparkapital 1 610 479
- 1 610 

479

Balans vid årets utgång 7 118 468 1 303 662 16 565 081 0 24 987 211

donationer och testamenten fördelar sig enligt följande
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1. Kan ditt barn använda följande allmänna kom-
munikationer i den kommun där ni bor?
Tåg:
58 %  Ja 
42 %  Nej

Buss:
58 %  Ja 
42 % Nej

Spårvagn/T-bana:
18 %  Ja 
15 %  Nej
67 %  Inte aktuellt där vi bor
 
2. Litar du på att de allmänna kommunikationerna 
fungerar hela resan?
27 %  Ja
32 %  Nej
41 %  Använder inte allmänna 
 kommunikationer

3. Har ni i er familj avstått från att göra någon 
gemensam aktivitet på grund av att transporter 
eller lokaler inte är fysiskt tillgängliga för personer 
med funktionsnedsättning?
21 % Ja, ofta
49 % Ja, några gånger
30 % Nej, aldrig

4. Vilket av följande alternativ stämmer bäst med 
din inställning till hur tillgängliga allmänna kom-
munikationer är idag?
2 %  Mycket nöjd
15 %  Nöjd   
51 %  Varken nöjd eller missnöjd
25 %  Missnöjd
7 %  Mycket missnöjd

5. Om ditt barn använder färdtjänst och/eller skol-
skjuts, hur tycker du att det fungerar generellt?
18 %  Mycket bra
39 %  Bra  
16 %  Varken bra eller dåligt  
8 %  Dåligt    
3 %  Mycket dåligt
16 %  Mitt barn använder inte färdtjänst 
 eller skolskjuts

6. Om ditt barn är beviljad färdtjänst, upplever du 
att antalet beviljade resor är tillräckligt?
10 %  Nej, mitt barn har behov av fler resor än
  vad som har beviljats
90 %  Ja, mitt barn har tillräckligt många resor 
 beviljade

7. Hur ofta är färdtjänstbilen/bussen försenad när 
du har beställt en resa?
19 %  Minst hälften av gångerna 
22 %  Minst var fjärde resa
15 %  Minst var tionde resa
44 %  Mer sällan eller aldrig

8. Händer det att bussen/taxin inte kommer alls?
39 %  Ja 
61 %  Nej 

9. Blir ni kontaktade om färdtjänsten/skolskjutsen 
är försenad?
42 %  Ja
58 %  Nej

10. Hur fungerar samåkningen?
20 %  Bra
34 %  Dåligt
46 %  Ingen åsikt

11. Hur är kontakten med bokningen?
62 %  Bra
17 %  Dålig
21 %  Ingen åsikt

12. Hur är kontakten med chaufförer?
76 %  Bra
8 %  Dålig
16 %  Ingen åsikt

13. Upplever du att reglerna för säkerhet efterlevs?
76 %  Ja
24 %  Nej

14. Känner du dig trygg med barnets färdtjänst- 
och skolskjutsresor?
83 %  Ja 
17 %  Nej

15. Har ditt barn de förflyttningshjälpmedel 
han eller hon behöver (ex. rullstol, gåstol, rol-
lator etc.)?
93 %  Ja 
7 %  Nej

16. Har ditt barn parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade?
79 %  Ja
16 %  Nej, har inte sökt
2 %  Nej, har sökt och fått avslag
3 %  Nej, har tidigare haft men har sedan 
 fått avslag

17. Har du fått bilstöd och anpassning?
53 %  Ja, vi är nöjda med hur 
 bilstödet fungerar
11 %  Ja, men vi är har inte fullt ut fått 
 de anpassningar som vi har behov av
33 %  Nej, har inte sökt
3 %  Nej, har sökt och fått avslag
 
18. Fungerar bilanpassningen bra för barnet 
och resten av familjen?
57 %  Ja 
7 %  Nej 
36 %  Har inte bilstöd

19. Vilket av följande alternativ stämmer bäst 
med din inställning till hur Försäkringskassan 
hanterar bilstödet idag?
9 %  Mycket nöjd
24 %  Nöjd
24 %  Varken nöjd eller missnöjd
6 %  Missnöjd
5 %  Mycket missnöjd
32 %  Har inte haft kontakt med 
 Försäkringskassan avseende bilstöd

Hela undersökningens resultat
Vi stödjer rBU

Varje barn är som 
en liten planta…
… som behöver den bästa jordmån för att kunna utveckla sin särart och in-
dividualitet. Vi på särnmark ser det som vår uppgift att bidra till att skapa 
förutsättningar för att den jordmån, som varje enskilt barn har behov av, 
också närs genom hans eller hennes personliga assistans.

Personlig assistans som kan vara en del i vardagen för unga och barn med 
funktionsnedsättningar påverkar en hel familjs vardag och kan utgöra 
skillnaden mellan att leva eller bara överleva.

som assistansanordnare vet vi att barns behov av personlig assistans är 
speciellt och komplext. som förälder ska du kunna känna dig trygg i att vi, 
i alla assistansrelaterade frågor och genom ditt barns alla utvecklingsfa-
ser, löpande bistår dig med det som du och din familj har behov av.

Vi tror på barns rätt till sina föräldrar och föräldrars 
rätt att vara just föräldrar.

särnmark Assistans, assistansanordnaren sedan 1992

dennA sidA är en Annons från särnmArk AssistAns

RBU:s medlemsundersökning genomfördes under mars och april 2010. Enkäter sändes till 1 273 medlemsfamiljer med 
barn i åldern 7-19 år. Totalt inkom 532 svar under den relativt korta svarsperioden. Ingen påminnelse sändes ut.
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 � Full tillgänglighet måste vara ett absolut kriterium vid alla trafikupphandlingar 

 � Inför rätt till skolskjuts mellan skola och LSS-verksamhet 
 

 � För att alla elever ska ha ett fritt skolval måste det finnas rätt till skolskjuts även 
till annan skola än den närmaste 

 � Inför ett tak för färdtjänstkostnader, ingen ska behöva betala mer än motsva-
rande vad ett månadskort för kollektivtrafik kostar i kommunen 

 � Inför rätt att kostnadsfritt ta med assistenter eller ledsagare på färdtjänstresa 
 

 � Tydliggör säkerhetskraven i färdtjänsten och se till att dessa efterlevs 
 

 � Färdtjänsten måste ha samma villkor i fråga om taxor och vara användbar på 
samma tider som den övriga kollektivtrafiken 
 

 � Anlägg ett barnperspektiv på parkeringstillstånd för barnfamiljer, inget barn 
ska behöva lämnas ensam på trottoaren 

 � Ge rätt till bilstöd även för den som behöver assistans för att köra bilen 
 

 � Hela familjens behov måste beaktas vid bilanpassning

RBU:s tio punkter för 
ett bättre resande

RBU:s tidigare årsrapporter 

      47

leka för livet, 2006
Barnkonventionen fastslår 
alla barns rätt till lek. RBU:s 
årsrapport syftade till att 
sprida kunskap om vikten 
av tillgängliga lekplatser 
för barn med rörelsehinder. 
Rapporten visade att endast 
1,4 procent av Sveriges lek-
platser var tillgängliga för 
barn med funktionsned-
sättningar. RBU vill att var-
je barn ska ha en tillgänglig 
lekplats nära sin bostad.

”Men dom har ju fått det 
så bra!?”, 2008
En stor medlemsenkät med 
nästan 500 svar låg till 
grund för rapporten om 
hur föräldrar till barn med 
f unktionsnedsät tningar 
upplever samhällets stöd. 
Föräldrarna har i genom-
snitt kontakt med 17 olika
personer angående barnets 
funktionsnedsättning och 
olika insatser. RBU vill att 
varje familj ska ges rätt till 
en koordinator som man 
alltid kan vända sig till och 
som samordnar övriga kon-
takter.

Assistans med Barnen i 
Centrum, 2007
Rapporten byggde till stor 
del på enkätsvar från för-
äldrar vars barn har per-
sonlig assistans. Mer än 
90 procent av de föräldrar 
som svarade uppgav att om 
assistansen försvann så 
skulle både barnet och de-
ras livssituation förändras 
drastiskt till det sämre. Den 
personliga assistansen gör 
skillnad, inte bara för bar-
net, utan för hela familjen.

Vem bryr sig? 2009
Alltför många unga med 
rörelsehinder står år efter 
år utanför arbetsmarknad 
eller annan sysselsättning. 
Det är ett svek. Rapporten 
fokuserade på arbete och 
annan utvecklande syssel-
sättning. Enligt LSS finns 
det en rätt till sysselsätt-
ning, men inte för den som 
”bara” har ett rörelsehin-
der. RBU vill att alla unga 
med funktionsnedsättning 
ska ha rätt till en menings-
full sysselsättning.
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Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och 
Ungdomar, RBU, har omkring 12 000 medlemmar 
i distrikts- och lokalföreningar över hela landet.

RBU inriktar sig främst på barn- och familjefrågor. I 
RBU samlas barn och unga med rörelsehinder, deras 
familjer och alla andra som vill vara medlemmar.

Förbundet, som grundades 1955, företräder familjer 
med barn och unga med adhd, cerebral pares (cp), 
flerfunktionshinder, kortväxthet, medfödd benskör-
het (osteogenesis imperfecta, oi), muskelsjukdomar, 
plexus brachialis, Prader-Willis syndrom, ryggmärgs-
bråck och hydrocefalus.

Som medlem i RBU får du tidningen Rörelse, till-
gång till förbundsjurist för rådgivning, kunskap och 
information, tillgång till läger på RBU:s fritidsanlägg-
ning Mättinge, möjlighet att påverka, medlemserbju-
danden och rabatter på material och konferenser, till 
exempel de årliga RBU-dagarna.

…utom Emma
för hon fick stanna hemma

Dessutom erbjuds medlemmar lokala aktiviteter i sin  
förening och gemenskap och stöd genom att träffa 
andra i samma situation. 

Välkommen som medlem!

RBU
Box 8026
104 20 Stockholm

Besöksadress: S:t Eriksgatan 44, 3 tr
Telefon: 08-677 73 00 (växel), Fax: 08-677 73 09
E-post : info@riks.rbu.se
Hemsida: www.rbu.se
stöd RBU : pg 90 00 71-2

”Ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för 
barn och unga med rörelsehinder.”    –RBU:s vision


