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Vi kan inte bara assistans, 
vi kan så mycket mer!

Vill du ha en anordnare som förstår mer än 
assistans? Som ser helheten och kan hjälpa 
dig skapa en roligare vardag? Där skratt, 
aktiviteter, umgänge och miljöombyte är 
en självklarhet?

Vi har många års erfarenhet av att leva 
med anhöriga med funktionsvariationer. Vi 
vet hur de är att vara anhörig och vi vet hur 
de är att ha assistans. Vi har också år av er-
farenhet av att skapa mervärden i assistan-
sen. För oss är helheten viktig. Du är viktig.

Som kund hos oss har du fri tillgång till vårt 
DFA-center, en kostnadsfri verksamhet för 
kunderna i vår verksamhet.
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välj oss för allt som inte har med assistansen att göra

Låt oss bli 
Din Förlängda Arm och 

på köpet får du mer-
värden utöver det vanliga.

Idag finns en uppsjö av lösningar för 
din assistans. Vi är en av alla hundra-
tals anordnare som erbjuder dig en 
anpassad, fungerande och kvalitativ 
assistanslösning. Men av egen per-
sonlig erfarenhet av att ha levt med 
personer med funktionsvariationer så 
vet vi att livet måste få handla om mer 
än bara assistans. Som kund i vår verk-
samhet har du kostnadsfri tillgång till 
800 kvm aktivitet och social samvaro, 
anpassat och helt på dina villkor.
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4 MARIA HAR ORDET

12

Nytt år runt 
knuten
Snart är 2019 slut. Det går 
då undan! Bläddrar tillbaka 
ett  år och ser att  jag då skrev 
om det hårda, oförsonliga 
klimatet i sociala medier och 
i politiken. Tyvärr är det ingen 
förbätt ring på den fronten. 
Istället fortsätt er ”fake news” om allt från att  
julmusten är hotad av muslimer till att  klimat  - 
förändringar bara är på låtsas. 

Nu väntar strax 2020. Hela 20 år har passe-
rat sedan milleniumskift et då vi som var med 
oroade oss över vad ett  nytt  årtusende kunde 
innebära. På min dåvarande arbetsplats hand-
lade oron främst om datasystemens sårbarhet. 
Kanske skulle det hela krascha vid det mag-
iska klockslaget, men så blev det inte. När 
nyårsklockorna klämtade var det bara att  
korka upp jubileumschampagnen. Världen 
bestod och undergångsprofeterna visade sig 
ha fel ännu en gång. Jorden överlevde och 
gör så än, trots att  vi varken vårdar den eller 
våra medmänniskor på det sätt  som vi borde. 

Årets sista Rörelse bjuder på ett  tema om 
jämställdhet. Hur funkar den i funkisfamil-
jen? Med barn som kan behöva stöd långt 
eft er myndighetsdagen är utmaningarna 
många. Spännande läsning och som vanligt 
imponerar styrkan hos rBU:s medlemmar.
Vi rapporterar om att  rBU:s skolsatsning tar 
fart. ”Det är långsiktigt oklokt att  inte tillgo-
dose elevers rätt igheter när vi vet hur viktig 
utbildning är för individen och samhället,” 
säger Fredrik Malmberg som leder sPsM, 
Specialpedagogiska skolmyndigheten. Läs 
gärna intervjun med honom på sidan 23.

God jul och gott  nytt  år alla läsare!

Margaretha Holmqvist
Redaktör
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Den som tillsänder tidningen material anses medge 
digital lagring och publicering. 

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera 
insänt material. För ej beställt material, text 

och bilder, ansvaras inte. Ange källan vid använd    ning 
av material ur Rörelse.

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

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

Rörelse ges ut av Riksförbundet för  
Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.

 Vår vision: Ett rättvist samhälle och ett utvecklande 
liv för barn och unga med rörelsehinder.

Post- och besöksadress: 
Solna Torg 19, 171 45 Solna

Ansvarig utgivare: Maria Persdotter
Redaktör: Margaretha Holmqvist, 070-654 11 13

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

Maria har ordet

Jag fi ck ett  samtal. En mamma var 
orolig över sonens personliga assistans 
som Försäkringskassan beslutat att  dra 
in. Inget ovanligt, jag får sådana samtal 
allt som oft ast. Skillnaden var att  just 
den här sonen är 37 år och hans mam-
ma över 70. Sonen har bott  i egen lägen-
het med assistans i ett  antal år, vilket 
fungerat alldeles utmärkt. Men nu ska 
alltså assistansen dras in. De förtvivla-
de föräldrarna har med juristhjälp 
överklagat och fått  avslag. Sonen anses 

kunna bo i en gruppbostad, men föräldrarna vet att  
det inte fungerar. Han har testat och mådde otroligt 
dåligt, fi ck självmordstankar och medicinerades 
tungt. Snart fi nns det ett  avgörande i högsta instans, 
och om det även där blir avslag på assistansen vet för-
äldrarna inte vad de ska ta sig till.

”Vi är ju gamla nu, vi orkar inte hur länge som helst. 
Vad ska vi göra om assistansen slutgiltigt dras in?”

Regeringens förslag när det gäller att  andning och 
sondmatning ska betraktas som grundläggande be-
hov i sin helhet och kunna ge rätt  till personlig assis-
tans är bra för den grupp som berörs av just dett a. 
Men för alla andra kommer det att  bli ännu tuff are 
framöver. Domen från 2009 som handlar om integri-
tetsnära delar av grundläggande behov kommer att  
skrivas in i lagen, vill regeringen. Det betyder att  det 
inte bara kommer att  fi nnas en prejudicerande dom 
som är helt galen, det blir också formaliserat i form av 
en lagtext. Resultatet blir att  ännu fl er kommer att  
förlora sin assistans eller aldrig få den beviljad. Inte-

Vi får inte tystna!

FO
TO

: DEN
N

Y LO
REN

TZEN

gritetsnära delar av grundläggande behov är till ex-
empel kläderna allra närmast kroppen (trosor och 
linne) men inte resten. Alltså de delar som är hud-
mot-hud-nära. Att  få tänderna borstade men inte att  
ta på tandkräm på tandborsten. Och så vidare, i den-
na perversa jakt på minuter och hundradelar av mi-
nuter.

Personer med autism är en grupp som redan blivit 
svårt misshandlad när tillämpningen av LSS har 
hårdnat. Den 37-åriga sonen är en av dem. Regeringen 
pratar om att  komma tillrätt a med vantolkningen av 
vad ”normalt föräldraansvar” är. Försäkringskassan 
anser oft a att  det är normalt föräldraansvar att  hjälpa 
sina ganska stora barn med sådant som barn utan 
funktionsnedsätt ning klarar själva. Regeringen, vad 
säger ni till mamman som är 70 plus, är det normalt 
föräldraansvar att  ta hand om en vuxen son på heltid 
när samhället sviker?

Regeringen tar med sina nya förslag om personlig 
assistans ett  steg framåt och två tillbaka. Människor 
med omfatt ande funktionsnedsätt ningar, barn och 
vuxna, blir off er för denna dödsdans. Men alla vi som 
lever med personlig assistans, antingen själva eller i 
familjen, eller vi som borde ha assistans men får av-
slag, vi får inte tystna! Kampen för rätt en till person-
lig assistans kommer att  fortsätt a, lita på det!

Maria Persdotter, förbundsordförande
maria.persdotter@rbu.se

SLAGKRAFTIG PROTEST. 
Maria Persdotter vid förra 
årets Manifestival där 
hon visade orimligheten 
i bedömningen av grund
läggande behov.
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Stöd vårt arbete för varje barns rätt att maxa livet  
• Pg 90 00 71-2  • Swish 90 00 712

Vi tackar våra partners  
för allt stöd och  
önskar er en riktigt

GOD JUL  
& GOTT  
NYTT 2020!

God Assistans
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tema: Jämställdhet

Att få till ett jämställt föräldraskap är inte det enklaste. Extra svårt kan det 
vara i familjer med barn med särskilda behov. Samtidigt visar forskningen att 
alla i familjen vinner på jämställdhet. Rörelse har träffat tre RBU-familjer som 
berättar om hur de gör.

Emlan och Sara delar på ansvaret och gör listor på olika arbetsuppgifter.  
Jenny och Roger samarbetar om det mesta i livet men tycker att det är ok att 
man är bra på olika saker. Therese och Mats ägnar varje söndagsmorgon  
åt planering av den vecka som kommer. 

BUS OCH LEK. 
Familjen består av Emlan Wolke, 
Sara Elgeholm, barnen Kio, 3,5 år 
och Ines, 8 år samt två katter. 
FOTO: MATILDA HOLMQVIST

Tre familjer om  jämställdhet
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DELAR ANSVARET. Jenny och Roger Malvatrix  
samarbetar om det mesta. FOTO: MARGARETHA HOLMQVIST

SAMMANSVETSADE. Allt måste planeras och  
organiseras hemma hos familjen Lagerman med pappa 

Mats, mamma Therese och sonen Isak. Hundarna Hjördis 
och Svea tillhör också familjen. FOTO: DENNY LORENTZEN

Tre familjer om  jämställdhet
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Barnen Kio och Ines tycker mycket  
om att leka tillsammans, och Emlan 
Wolke är gärna med på ett hörn. 
FOTO: MATILDA HOLMQVIST
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Ett jämställt föräldraskap 
handlar om att organisera sin 
vardagsstruktur så att den blir 
lika belastande och berikande 
för båda parter. Hela familjen 
har allt att vinna på att de vux-
na delar på ansvaret, menar 
Emlan Wolke och Sara Elge-
holm i Göteborg som tillsam-
mans har barnen Kio, 3,5 år 
och Ines, 8 år. 

– Jag ser det som brännande 
viktigt för funkisföräldrar att 
försöka skapa så jämställda 
föräldrastrukturer som möj-
ligt för att familjelivet överhu-
vudtaget ska gå runt. De flesta 
jag känner som har barn med 

funktionsvariationer har inga 
marginaler och så snart det 
händer något oväntat skrapar 
de i botten av sina energireser-
ver. Därför är det extra viktigt 
för oss att vi har koll vad som 
ger och tar kraft, säger Emlan 
Wolke och fortsätter:

– Tyvärr tror jag att vi som 
samkönat par får ganska myck-
et gratis när kulturen ser ut 
som den gör. Det är svårare för 
heteropar att leva jämställt ef-
tersom de måste förhålla sig 
till traditionella könsnormer 
där kvinnor fortfarande för-
väntas ta mer ansvar för hem 
och barn.  » 

tema: Jämställdhet

För Emlan Wolke och Sara Elgeholm är en 
jämlik fördelning av ansvaret för hem och barn 
en förutsättning för familjelivet. Kanske är det 
en fördel att vara ett samkönat par, tror de.

Emlan och Sara: 

” Vi delar 
på allt”

• Gör en lista över de 
uppgifter som måste 
göras och bryt ner var-
je syssla i mindre del-
moment för att skapa 
överblick. 

• Se till helheten i var-
dagen och försäkra er 
om att ni delar lika på 
hämtning, lämning, 
vab, vårdkontakter, 
läggning, matlagning, 
städning – och inte 

minst – planering och 
samordning. (Det vikti-
ga är förstås inte att 
båda gör lika mycket 
av allt, utan att fördel-
ningen sker i en ge-
mensam strävan efter 
att ge varandra samma 
förutsättningar till 
återhämtning.)

• Dela upp vårdkon-
takterna utifrån pro-
fession och ta ansvar 

för hälften var.

• Dela upp vårdbesö-
ken utifrån veckoda-
gar och ta ansvar för 
hälften var.

• Kommunicera. Om 
båda är involverade i 
alla delar av familjeliv-
et kommer ni att ha 
större förståelse för 
varandras situationer.

Emlan & Sara tipsar: Så blir ni mer jämställda 
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”De flesta funkisföräldrarna,  
om de bara får rätt stöd, är  
lejonhonor och lejonhannar som 
inte ger upp och försöker göra 
det bästa för sin familj.”

tema: Jämställdhet

» Emlan och Sara är överens 
om att det viktigaste är att 
sträva efter jämlika grund-
förutsättningar vad gäller 
förvärvsarbete, hushållsar-
bete och relation till barnen. 
De ser att en könsstereotyp 
uppdelning av olika ansvars-
områden riskerar att cemen-
tera rollerna och leda till att 
de vuxna i familjen lever pa-
rallella liv med liten förståel-
se för hur den andra föräld-
ern har det.

– Det handlar mycket om 
emotionella vinster, att per-
sonen som har fått ta huvud-
ansvaret känner sig oerhört 
ensam i det. Är man två som 
delar på jobbet är chansen 
större att båda håller mentalt 
och fysiskt, säger Sara Elge-
holm.

Argumentet att kontinuite-
ten och överblicken skulle bli 
lidande om föräldrarna delar 
på ansvaret för barnet med 
funktionsvariation håller inte, 
anser Sara och Emlan. De 

menar att det snarare hand-
lar om att göra en tydlig upp-
delning, till exempel utifrån 
veckodagar eller typ av vård-
kontakt. De framhåller också 
att det i ett jämställt föräldra-
skap behöver finnas tillit och 
att båda måste våga överlåta 

kontrollen till den som fått 
uppgiften. 

– Allt det som traditionellt 
har setts som ”kvinnligt” – 
som att vårda barn, ta hand 
om hemmet och projektleda 
familjen – är just det som blir 
så totalt överbelastat när man 
har ett barn som har en funk-
tionsvariation. Det spelar 
kanske mindre roll hur man 
delar upp ansvaret, det viktiga 
är att man delar upp det. Att 
en ska ta allt, det funkar bara 
inte, avslutar Emlan Wolke. 

Nicole KliNg

 Personlig assistans    Daglig verksamhet    Friskvård

MIN HISTORIA

 Personlig assistans    Daglig verksamhet    Friskvård

Sophie föddes i december 1994 i Borås. Den första tiden var 
hon som vilket litet nyfött barn som helst. Men efter ett tag 
visade hon tecken på att hon inte riktigt var som alla andra. Hon 
ville inte krypa utan hasade sig fram på stjärten och sträckte 
sig inte efter saker längre. Hennes utveckling gick väldigt lång-
samt. Efter att ha träffat flera olika läkare fick hon diagnosen 
autismliknande utvecklingsstörning. 

Åren gick och efter att ha träffat Christoffer Gillberg, Peder Ras-
mussen och Bengt Hagberg på BNK i Göteborg föll bitarna på 
plats och hon fick diagnosen Rett syndrom. Då var Sophie 7 år. 
 

Under uppväxten växte sig Sophies ryggrad allt mer snett och 
år 2007 genomgick hon en skolios-operation på Sahlgrenska 
lasarettet i Göteborg. Ryggraden rätades upp och stagades 
med en ställning. Veckorna efter ville hon inte alls stödja sig 
på benen vilket hon kunnat innan operationen. Magnetröntgen 
visade att två skruvar satt för nära nerver och de fick tas bort.
Sen följde en orolig tid då ingen visste om hon skulle kunna stå 
eller gå igen. Men som tur var kom reflexer och muskler igång 
igen efter några månader och idag går hon bra igen!  

På daglig verksamhet fick Sophie många nya och nygamla vän-
ner och det var här vi fick nys om 7H Assistans och deras lägen-
heter i Fristad som de hyr ut till sina kunder. När det var dags för 
Sophie att flytta hemifrån hade vi tur att få en lägenhet i Fristad. 

Nu har Sophie bott där i snart ett år och trivs jättebra. Mycket 
tack vare fantastiska assistenter, mysiga grannar och deras as-
sistenter som hittar på så mycket kul gemensamt. Det kunde 
inte ha blivit bättre. Tack!

ANNONS

Ett jämställt föräldraskap innebär att den ena tar vid där den andra tar 
slut, situationen blir mindre sårbar om båda har koll än om en ensam 
tvingas bära hela ansvaret, menar Emlan Wolke och Sara Elgeholm. 
FOTO: MATILDA HOLMQVIST

”Det spelar kanske  
mindre roll hur man delar 
upp ansvaret, det viktiga 
är att man delar upp det.” 
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Titta in i vår värld: noass.se

Våra hjärtan klappar för dig.
NOA Personlig Assistans hjälper dig att leva det liv som du vill leva. Vi vill att du ska  

få den assistans som gör att du känner dig trygg och som ger dig en glädjefylld vardag. 

                                     Söker du skola till ditt barn? 

Välkommen till Jorielskolan på ÖPPET HUS! 

22 januari 2020 kl. 12:30-15:00   Bergtallsvägen 12 

Jorielskolan är en grund – och särskola för elever med neurologiska 
funktionsnedsättningar. Vår profil är Konduktiv Pedagogik och Kommunikation. 
Skolan är belägen vid natursköna Långbro park och erbjuder en stimulerande 

läromiljö. 

För mer information: www.pysslingen.se/jorielskolan eller på Facebook  
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–Man samlar kraft när det 
verkligen behövs, säger  
Therese Lagerman som bor  
i Hässelby tillsammans  
med sin man Mats Lagerman 
och sonen Isak, 20 år. 
FOTO DENNY LORENTZEN
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Therese och Mats:

” Vi planerar och 
fördelar”

Kärleken slog till med full kraft när  
Therese Lagerman träffade sin man Mats 
Lage rman för 25 år sedan. En känsla som 
än idag får hennes ansikte att lysa upp.  
Sedan 18 år är de gifta och har tillsammans 
sonen Isak som är 20 år. Till familjen hör 
även Thereses utflugna barn Ve-
ronica och Emil. Plus då hundar-
na Hjördis och Svea.

–Innan Isak föddes tänkte jag 
inte så mycket på jämställdhet, 
jag var nog den som i första hand 
lagade mat och handlade, berättar 
Therese.

Eftersom Isak föddes med en 
svår CP-skada kräver vardagen ett 
omfattande planerings- och för-
delningsarbete för att allt ska 
fungera. Varje söndag börjar  
Therese och Mats dagen med att 
planera för kommande vecka.  
Något som andra föräldrar med 
vuxna barn knappast behöver.

–Jag tror att det är en väldigt 
stor skillnad om man har ett barn 
med svåra funktionsnedsätt-
ningar. Man måste bland mycket annat 
vara en logistiker som till exempel för-
delar alla Iäkarbesök och medan andra  
familjer kanske tvättar några gånger i 
veckan kan det för oss ibland bli fyra till 
sex maskiner om dan, säger Therese.

Isak har assistans dygnet runt och det är 
något som påverkar familjelivet i grunden. 
När Thereses son Emil var 16 år valde han 
att flytta hem till sin pappa eftersom han 
tyckte att det blev för jobbigt att alltid ha 
de personliga assistenterna närvarande. 
Han sa precis vad han tyckte och kände: 
”Nu är det för mycket. Jag älskar min lille-

bror men måste få leva ett normalt liv.”
För några år sedan bytte familjen assis-

tansbolag och Therese och Mats såg fram 
emot att få mer tid över, men så blev det 
inte. Det var en besvikelse för Therese 
som precis hade startat eget.

– Vi hade velat tagga ned men nu är vi 
väldigt trötta, säger hon när Rörelse träf-
far henne på jobbet. Hon visar runt i sin 
salong i Spånga där hon öppnat ett eget 
saltrum. I rummet cirkulerar frisk, salt-
haltig luft som man andas in i djupa ande-
tag. Behandlingen ger avkoppling och ska 
även förebygga och lindra olika åkommor 
som astma och allergier. Stillsam musik 
och dämpad belysning sprider lugn när 
en av Thereses kunder slår sig ned.

Men för Therese och Mats, som jobbar 
fackligt, är tillvaron allt annat än lugn. 
Orsaken är främst att det har varit svårt 
att hitta lämpliga assistenter till Isak. 

– Det påverkar vår relation, säger Therese 
som menar att assistansbolaget borde 
vara mer tydliga med vad som krävs för att 
arbetet ska fungera. Saker som hon själv 
tycker är självklara som att komma i tid, 
sjukanmäla sig och ringa om det uppstår 

förseningar är långt ifrån givna, 
anser hon.

–Men eftersom det är svårt att 
få tag på assistenter är man nog 
framförallt glada när man hittar 
någon.

Hon framhåller att Isak även har 
assistenter som är rutinerade, 
kunniga  och förstår hans behov. 
Men den höga personalomsätt-
ningen skapar oro och har påver-
kat Isak som börjat matvägra. 
Både Therese och Mats behöver 
instruera och förklara för nya  
assistenter vad de ska göra. 

Hur mycket än Therese och 
Mats behöver avlastning tycker 
de att det blir tyst därhemma när 
Isak är på kortis eller borta på 

kollo. Isak har varit svårt sjuk flera gånger 
och det finns alltid en oro över att något 
ska hända. 

Sammantaget ger de starka banden 
inom familjen livet en djupare dimension, 
menar Therese Lagerman. Innan Isak 
föddes hade hon en rationell syn på till-
varon, nu tänker hon mer på vad som gör 
livet rikt, i stort och smått.

–Det finns nog en mening med att vi fick 
honom.  När något är svårt tänker vi att ”vi 
får bryta ihop och komma igen,” säger hon.

Margaretha holMqvist

Planering och logistik präglar vardagen hos familjen Lagerman. Therese och Mats  
trodde att de snart skulle få mer tid över men så har det inte blivit.

tema: Jämställdhet

Isak Lagerman med föräldrarna Mats och Therese.
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tema: Vardagsliv

Jenny och Roger: 

” Vi kompletterar  
varandra”

Samarbete är det som gäller hos familjen Malvatrix. 
Jenny och Roger tar tag i det de är bäst på och då 
brukar det mesta rulla på.

En blek senhöstsol silar in i vardags-
rummet hemma hos Jenny och Roger 
Malvatrix i Nacka. Färg och roliga detaljer 
präglar inredningen och den renovering 
som pågår. Väggar i varmt turkos och 
vackert mönstrade tapeter matchar och 
ingen kan ta miste på att hårdrock och 
Star Wars är populära i familjen.
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tema: Jämställdhet

Hur är det då med jämställdheten?
– Vi pratar nog inte i termer av jäm-

ställdhet utan kallar det samarbete, säger 
Jenny och framhåller att allt familjeliv, 
oavsett vilken konstellation familjen be-
står av, måste bygga på att alla bidrar med 
någonting. 

Hennes man nickar instämmande.
– Det faller sig naturligt att man tar tag i 

det man tycker man kan bäst, säger Roger 
som är den som snickrar och bygger under 
renoveringen.

– Men det är också du som tycker om att 
laga mat, säger Jenny och skrattar.

Paret anser att deras delvis olika per-

Det är snart nio år sedan Jenny och   
Robert, som har tre barn sedan tidigare, 
blev ett par och snabbt också en familj 
som delar på ansvaret för det mesta.  

– Jag har aldrig tyckt att det har varit 
svårare för att Rebecka har en funktions-
variation, det har fallit sig naturligt och 
det beror mycket på att hon är den hon är. 
Rebecka är en väldigt inkluderande per-
son, och det gäller då att själv vara öppen 
och lyhörd, berättar Roger.

Att Rebecka ska bli så självständig som 
möjligt är ett gemensamt mål.  Men efter-
som hon har så stora stödbehov är det en 
svår nöt att knäcka. Ska hon till exempel 
kunna flytta hemifrån inom överskådlig 
tid? Vilka boendealternativ finns?

Jenny säger att hon aldrig känt sig dis-
kriminerad eller förfördelad för att hon 
är kvinna, varken i arbetslivet eller privat. 
Men hon tänker desto mer på dotterns  
situation och ser ett samhälle där stel-
benta attityder och nedsättande bemöt an-
den förhindrar att Rebecka får det liv hon 
har rätt till.

Det är något som även Roger återkom-
mer till under vårt samtal.

– Det är viktigt att poängtera att Rebeckas 
liv inte är jämställt, hon har inte samma 
möjligheter att leva sitt liv, trots allt prat 
om att det ska vara samma villkor för alla i 
samhället och om att ”slå vakt om assistan-
sen.” Det är tomt innehåll, avslutar han.

Margaretha holMqvist

sonligheter kompletterar varandra.  
Robert är den som ibland vill skjuta upp 
saker medan Jenny är den som pushar på. 
Att de är olika på det sättet gör att vardagen 
fungerar väl.

Deras hem är mer än en bostad. Både 
Jenny och Roger är egna företagare.  
Jenny har ett assistansbolag runt dottern 
21-åriga Rebecka som har en omfattande 
CP-skada. Roger driver ett företag i event-
branschen och paret har även ett gemen-
samt internethandelsbolag.  Plus att bo-
staden är arbetsplats för Rebeckas assi-
stenter.

– Vi är ett gäng människor här och då 
måste det finnas en balans och en över-
gripande struktur som fungerar. Det  
betyder att strukturen här hemma blir 
viktig, att det är ordning på saker så att 
assistenterna har en bra arbetsmiljö och 
hittar allt de behöver för sitt arbete, fram-
håller Roger.

Hur mycket tid de kan ägna åt yrkeslivet 
varierar och det är något som påverkar  
familjens ekonomi. Rebecka har några  
assistenter som följt henne sedan barns-
ben men utöver det är det svårt att hitta 
personal och Jenny och Robger får själva 
rycka in ibland. Eftersom Rebecka är 
myndig får hon inte samma stöd från 
samhället som tidigare och hennes behov 
går först. Familjen har själva bekostat olika 
hjälpmedel och anpassar ekonomin  
utifrån vad som är möjligt.

DU OCH JAG NOOMI!  
Rebecka som ser  
fram emot en resa till 
Västerås pekar och för
klarar. Noomi Åkerlund 
är sedan många år  
Rebeckas personliga 
assistent.
FOTO: MARGARETHA HOLMQVIST

”Vi är ett gäng människor här 
och då måste det finnas en  
balans och en övergripande 
struktur som fungerar. ”
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Könsstereotypa föräldraroller tenderar att bli extra tydliga i familjer där barn 
med funktionsnedsättningar ingår. Samtidigt har familjerna allt att vinna på  
en jämlik arbetsfördelning, enligt professor Malin Broberg. 

Kvinnor tar fortfarande generellt ett 
större ansvar för hem och familj än vad 
män gör. Samtidigt har Sverige världens 
högsta förvärvsintensitet hos föräldrar i 
allmänhet och småbarnsmammor i syn-
nerhet. Detta ”dubbla arbetspass” för 
kvinnor innebär en överbelastning och 
en stress som riskerar att göra dem sjuka. 
Studier på området visar att familjer med 
barn med funktionsnedsättning oftare 
har en mer ojämlik situation i hemmet. 

– Detta brukar förklaras med att de  
vanliga utmaningarna som finns med att 
uppnå jämställdhet blir ännu svårare då 
det finns särskilda behov att ta hänsyn till 
och som kräver en viss arbetsspecialise-
ring. Uppdelningen blir inte sällan att en 
förälder, oftast mamman, blir expert på 
barnets behov och en förälder, oftast pap-
pan, blir familjeförsörjare, säger Malin 
Broberg, professor i psykologi vid Göte-
borgs universitet.

Enligt Malin Broberg spelar föräldrarnas 
utbildningsnivå stor roll för hur jämställt 
de lever. För föräldrar med en högre ut-
bildningsnivå och likartade inkomster är 
förutsättningarna för ett jämställt föräldra-
skap större. Detta hänger även ihop med 
den principiella inställningen hos föräld-
rarna – om båda har satsat på utbildning 
och karriär tyder det på ett intresse av att 

ägna sig åt sitt arbetsliv, vilket i sig blir en 
drivkraft för att leva jämlikt. 

– Ett jämställt föräldraskap ger gene-
rellt familjer bättre chanser att utvecklas 
också ekonomiskt. Ett delat ansvar för 
föräldraledighet och vård av barn leder 
till mindre konsekvenser för båda än om 
en ensam måste ta alla negativa följder i 

Forskaren:

” Jämställdhet  
får familjen att  
må bättre”

skapet innebär att den negativa stressen 
delas mer jämt mellan könen, vilket gynnar 
kvinnors psykiska och fysiska hälsa. 
Dessutom visar forskning att två lika  
delaktiga föräldrar främjar barnens väl-
mående och utveckling, säger hon och 
tillägger att även papporna mår bra av att 
känna sig behövda och delaktiga i familjen.

Familjelivet med ett barn med särskilda 
behov rymmer ofta en extra dimension av 
allt det som är aktuellt också i andra famil-
jer, vilket gör att många föräldrar i denna 
situation tvingas reflektera över vad som 
verkligen betyder något i livet. 

– Forskning visar att familjer där det 
finns ett barn med grav funktionsnedsätt-
ning har färre vänskapsrelationer och att 
de umgås mer med sin närmaste familj. 
Många menar att barnet med särskilda 
behov har svetsat familjen samman och 
det kan finnas en kraft i att ta avstånd från 
de många gånger orimliga förväntningar 
som andra försöker att leva upp till. En 
del har beskrivit det som att de känner att 
de har blivit fria från den stressen, att de 
lever under andra omständigheter och att 
de därför dragit ner på vissa av de ambi-
tioner de hade innan, och det är inte en 
förlust, avslutar Malin Broberg. 

Nicole KliNg

tema: Jämställdhet

”För att få balans i livet behöver 
alla människor fler arenor där 
de kan tanka energi och känna 
samhörighet.”

form av sämre löneutveckling och färre 
möjligheter att avancera på jobbet. En  
annan stor vinst är förstås att barnen får 
nära relationer med båda föräldrarna,  
säger Malin Broberg.

Föräldraskapet är en källa till stor glädje, 
men också stora påfrestningar. För att få 
balans i livet behöver alla människor fler 
arenor där de kan tanka energi och känna 
samhörighet, menar Malin Broberg. 

– Vi har sett att mammor till barn med 
barn med funktionsvariation har mycket 
högre nivåer av ångest och depression än 
andra mammor och också än papporna 
till de här barnen. Det jämställda föräldra-
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Jämställdhet i relationen ger mamman 
bättre hälsa och en gynnsam utveckling 
och ett större välmående för barnen, 
menar professor Malin Broberg. 
FOTO: JOHAN WIGFORS.

Tips för att leva 
mer jämställt
•  Var tydlig med arbets-

fördelningen och ta hjälp 
av listor och scheman. 
Prata med varandra om 
vad som behöver göras.

•  Våga ta ansvar för bar-
net så att du blir bekväm 
i den rollen. 

•  Dela lika från början så 
att barnet känner sig lika 
tryggt med båda föräld-
rarna. 

• Se till hela familjens 
behov – kanske behöver 
ni dela upp er oft are för att 
alla ska få vad de behöver? 
Sänk kraven och försök 
att enas om en standard 
som känns genomförbar 
för alla i familjen.
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Varje år drabbas över 5 000 barn av rygg-
märgsbråck och/eller hydrocefalus i Tanza-
nia. Bara omkring  800 av barnen kommer till 
sjukhus. Det är svårt att hitta ett sjukhus där 
barnen kan opereras. Att sedan få den upp-
följande vård som krävs genom livet är ofta 
inte möjligt. 

Precis som de barn RBU Barnhjälpen Tan-
zania hjälper är Ina Åkerberg född med rygg-
märgsbråck och hydrocefalus.  Hennes vand-
ring med start den 19 januari nästa år blir ett 
äventyr som ska göra skillnad. Målet med 
vandringen är att bygga ett House of Hope där 
barnen får skydd, vård efter operation, ut-
bildning och stöd. Ina vill skapa medvetenhet 
om ryggmärgsbråck och hydrocefalus i Tan-
zania och för att visa att en förändring är möj-
lig om vi arbetar tillsammans.  » 

Hon bestiger berg för att hjälpa 
och ge hopp. Ina Åkerberg från 
projektet RBU Barnhjälpen  
Tanzania ska ta sig så högt hon 
kan uppför Afrikas fjärde högsta 
berg – Mount Meru.

Ina flyttar berg

Hon bestiger snart berg. Ina Åkerberg ska i januari ta sig så högt upp som möjligt på Mount Meru.  
Syftet med vandringen är att samla stöd för House of Hope, där barn med ryggmärgsbråck och 
hydro cefalus får vård och behandling.
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 ”  Mount Meru är Afrikas fjärde högsta berg.  Vår startpunkt ligger  
på 1500 meter över havet. Därifrån vandrar vi till Miriakamba Hut, 

2 500 meter över havet och sover där. Nästa mål är Saddle Hut, 3 500 
meter över havet.  Dit hoppas vi komma och därifrån kan man göra en 
avstickare upp på Little Mount Meru, 3 820 meter över havet. Vi över-
nattar vid Saddle Hut.
Härifrån blir naturen brantare, stigarna stenigare och luften tunnare. 
Vi får avgöra hur terrängen verkar vara och göra en bedömning av 
möjligheterna till att fortsätta. Om vi fortsätter börjar vi ta oss upp vid 
ett på natten för att möta morgonen och ljuset högre upp.
Vi kommer vandra tillsammans i ett team. Läkaren Theresa Harbauer 
från Tyskland är initiativtagare. Hon har jobbat många år på sjukhuset 
i Haydom och sett hur barnen inte kommer tillbaka efter operation. 
House of Hope ger den plats som nu saknas. När hon frågade Ina och 
mig om att göra vandringen sa vi direkt ja! Vi vill visa att det är möjligt 
och vi vill skapa medvetenhet i samhället om våra barn. Och vi vill visa 
att vi bryr oss, det går att påverka!”
Liiso Åkerberg, projektledare

Livsviktig vård och träning för den här lilla flickan och hennes 
mamma. Mindre än var sjätte barn som föds med ryggmärgs-
bråck får den viktiga operationen och den efterföljande vård 
som krävs är långt ifrån självklar.  FOTO: RBU BARNHJÄLPEN TANZANIA

Två olika sätt att bidra
1.  Sponsra en fast summa via Swish eller PG 

Swish 123 031 60 67 
PG 90 00 71-2 OBS! Märk med ”Tanzania”

2.  Satsa en summa per höjdmeter och se hur högt 
Ina tar sig upp för Mount Meru  
Ett exempel: Du satsar 15 öre/höjdmeter. Om Ina 
tar sig upp till sitt mål på 2000 höjdmeter blir 
summan 300 kr. Om hon kämpar vidare och tar 
sig upp till 2200 höjdmeter blir summan 330 kr.  
Alltså: din satsning x Inas höjdmeter = summan 
du sponsrar.

Vill du vara med i höjdmeter-racet? Maila namn,  
mobilnummer, mailadress och summan du satsar 
till tanzania@rbu.se. Efter den 22 januari får du reda 
på hur högt Ina tagit sig och vad ditt bidrag blir.
Din satsning bidrar till att rädda och förändra liv. 
House of Hope blir en plats för hopp, möjligheter 
och en bra framtid för barnen med ryggmärgsbråck 
och hydrocefalus. Varje krona går direkt till barnen  
i Tanzania. 

RBU:s arbete i Tanzania är ett stöd  
för sjuårige Musah, som har ryggmärgs-
bråck och hydrocefalus. 
FOTO: RBU BARNHJÄLPEN TANZANIA
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» Bakgrunden till satsningen är den utsatta
situation som barnen hamnar i om de inte får 
hjälp. De barn som inte kommer till sjukhus 
lider något oerhört,  och kanske inte överlever. 
Barn göms och många hålls inlåsta av sina för-
äldrar, blir liggande på golvet och helt isolerade. 
Skammen och stigman är fortfarande mycket 
stor. Många tror att de blivit bestraffade av onda
krafter. Barnen blir även långsiktigt uteslutna 
ur samhället, eftersom de inte kan gå i skola eller 
få ett arbete. Inkontinensen gör det omöjligt för 
dem att vara ute i samhället när de blir äldre.

För att förändra krävs mer kunskap hos all-
mänheten, beslutsfattare, skolor, kyrkor, 
moskéer och traditionella healers. Det handlar 
om att sprida information om att hjälpen finns 
på sjukhus. När man väl är där är det första livs-
viktiga steget taget. Direkt efter operation kom-
mer nästa svårighet, vart ska du ta vägen med 
ditt barn när vägen hem är lång och ibland tar 
flera dagar? Uppföljning måste ske för att kont-
rollera inställningar av shunt, om det blivit in-
fektioner och hur har barnen påverkats?

Det är här House of Hope kommer in. Det är 
en plats där barnen med ryggmärgs bråck och 
hydrocefalus och deras förälder kommer för att 
få skydd, medicinsk behandling efter opera-
tion, lära sig kateterisering, få utbildning och 
det stöd man behöver.

FAKTA: RBU BARN-
HJÄLPEN TANZANIA
Ger stöd till barn  i Tanzania 
födda med ryggmärgsbråck 
och hydrocefalus. Arbetet ut-
går från barnkonventionen 
och FN:s konvention om rät-
tigheter för personer med 
funktionsnedsättning. 
Projektet finansieras av 
SIDA, Forum Syd, MyRight 
och RBU. Projektgruppen 
består av föräldrar och unga 
vuxna som själva har rygg-
märgsbråck och hydrocefa-
lus. De utför projektarbetet 
oavlönat. 
E-post: tanzania@rbu.se
Telefon: 070-4567 040
Läs mer: rbu.se/tanzania
Facebook: facebook.com/
rbutanzania

HOPPFULL VERKSAMHET. Lek, utbildning och vård istället för lidande och stigmatisering.
FOTO: RBU BARNHJÄLPEN TANZANIA

Med barnkonventionen som 
grund. Här får barnen den 
hjälp som så många andra 
i deras situation blir utan.
FOTO: RBU BARNHJÄLPEN TANZANIA
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Det här är Kornelia. Som alla andra barn har hon rätt till en bra skola.  
Men alla elever får inte det stöd och de insatser som behövs.  
Därför vässar RBU sitt utbildningspolitiska arbete.

RBU satsar på skolan

»

RBU:s heldagskonferens om skolan bjöd på ett 
späckat program. Fokus låg på alla barns och 
ungdomars rätt till en bra skola. Yngst bland ett 
70-tal deltagare var tioåriga fjärdeklassaren 
Kornelia som hade rest från Kallinge i Blekinge 
tillsammans med föräldrarna Kristin Petters-
son och Robert Nilsson. 

När Rörelse frågar Kornelia om hur det är i 
skolan svarar hon med ett blygt ”bra” eftersom 
hon trivs fint i sin skola. För föräldrarna är  
bilden mer komplicerad. De får själva hålla sig 
informerade om Kornelias rättigheter och kämpa 
för att dottern ska få det stöd hon behöver i sko-
lan. Ibland är de motarbetade av skolans ledning 

och att som förälder alltid tvingas ligga på och 
ställa krav tar på krafterna.

–Det är tufft. Som förälder måste man lägga 
mycket tid och engagemang för att hennes rättig-
heter ska tillgodoses i skolan, säger Kristin  
Pettersson.

Robert Nilsson nickar instämmande. Han  
berättar att allt tar tid att få på plats, som att det 
finns hiss och ramper som gör att Kornelia kan 
ta sig fram i skolans lokaler. 

Att frågan om tillgänglighet är aktuell genom 
hela utbildningssystemet är Marie Remmert 
från Eskilstuna väl medveten om. Hennes  » 

RBU:S SKOLKONFERENS
RBU:s heldagskonferens om 
skolan hölls den 15 november 
på hotel Scandic Victoria Tower 
i Kista i västra Stockholm.  
SPSM:s generaldirektör Fredrik 
Malmberg invigningstalade och 
regeringen representerades av 
statssekreterare Erik Nilsson, S.  
En rad experter från organisa
tioner och skolmyndigheter 
medverkande under dagen. 
Kunde du inte vara på plats? 
Hela dagen filmades och finns 
inom kort tillgänglig på rbu.se
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» bonusson har börjat på högskolan och 
siktar på att bli journalist. Men högskolans 
lokaler är dåligt anpassade för studenter 
med rörelsenedsättningar.

– Man kan tänka att nu är han vuxen och 
ska kunna leva sitt liv, men det är många 
praktiska hinder för honom och jag skulle 
önska att det finns en beredskap inför 

övergången till högskolan, säger Marie 
Remmert.

Rörelse skrev om RBU:s skolenkät i nr 4 
2019 (tidningen finns tillgänglig på rbu.se). 
Enkäten visar bland annat att 42 procent 
av föräldrarna inte anser att deras barn får 
tillräckligt stöd i skolan.

Margaretha holMqvist

Marie Remmert från Eskilstuna i samspråk med Denise Renström, Oxelösund.

Nu öppnar  
RBU:s skolwebb
På den nya skolwebben  
enlektionomskolan.se hittar 
du praktiska råd och tips 
kring ditt barns skolgång och 
information om vilka krav 
RBU ställer.
Webbplatsen riktar sig till för-
äldrar som har barn med 
funktionsnedsättning och 
ska fungera som stöd i mötet 
med skolans värld.
– Att varje dag få hem ett barn 
som är förtvivlat för att det 
inte fungerar i skolan sliter på 
hela familjen. Föräldrar för-
väntas att för egen kraft hålla 
sig informerade om rättig-
heter, stödinsatser, åtgärds-
program och annat avgörande 
för barnets skolgång. Vi har 
tagit fram en webbplats med 
viktig information som hjälper 
föräldrarna att navigera rätt, 
säger RBU:s ordförande  
Maria Persdotter.

Kornelia Pettersson från Kallinge trivs bra i 
sin skola men hennes föräldrar är inte nöjda 
med hur kontakterna med skolan fungerar. 
FOTO: MARGARETHA HOLMQVIST

RBU:s skolwebb  
presenterades på  
skolkonferensen  
i Kista.

» RBU:S SKOLKONFERENS
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SPSM:s generaldirektör konstaterar att det i 
dagens hårda samhällsklimat höjs alltfler röster 
som ifrågasätter en inkluderande skola. Därför 
behöver en skola för alla försvaras, menar han.

– Det är viktigt att de värderingar som finns 
om en skola för alla inte tas för givna. Idag har vi 
ett tufft samhällsklimat där många ifrågasätter 
det och istället förespråkar särlösningar. Det får 
inte bli så att särlösningar blir grundtanken, 
även om det kan vara motiverat vid vissa tillfäl-
len, säger Fredrik Malmberg, som var invignings-
talare vid RBU:s skolkonferens. 

Han har en bakgrund som BO, Barnombuds-
man, och mötte i den rollen barn och ungdomar 
som berättade om sina skolmisslyckanden och 
vilka svåra konsekvenser det kan få i form av so-
ciala problem och psykisk ohälsa. Hur skolan 
fungerar kan vara livsavgörande och Malmberg 
menar att elever med funktionsnedsättningar 
riskerar att bli de stora förlorarna när skolan 
kämpar med bristande resurser.

– Det är bekymmersamt att våra målgrupper 
betalar det högsta priset. Det är också långsik-
tigt oklokt att inte tillgodose elevers rättigheter 
när vi vet hur viktig utbildning är för individen 
och samhället, fortsätter han. 

SPSM vill vara en kunskapsbank inom speci-
alpedagogik. Det finns en mängd utbildningar 
och material som skolorna kan använda sig av. 
Myndigheten kan bidra med konkret stöd och 
förmedla kunskap till lärare, rektorer och per-
sonal inom elevhälsa. 

– Det stöd vi ger är väldigt uppskattat men 
som generaldirektör kan jag inte bara slå fast 
att allt är bra. Vi vet att de föräldrar som kontak-
tar oss inte alltid är nöjda. Det finns mycket 
kvar att göra och det är genom kunskap som 
förståelsen för elevernas behov och perspektiv 
kan öka, konstaterar Fredrik Malmberg. 

Han vill att SPSM ska arbeta ännu mer före-
byggande och uppsökande än idag. Bli som han 
säger ”mer proaktiva” i förhållande till skolor 
och huvudmän som är fullt upptagna med att 
hantera budgetunderskott och personalbrist.  
Så upptagna att de kanske inte alltid fångar upp 
det stöd som finns att få. 

– Vi måste ”knacka på” hos skolhuvudmän-
nen som ofta befinner sig i en trängd situation 
och nästan inte har näsan över vattenytan.

SPSM: Skolan ska vara för alla
Försvara alla elevers rätt en likvärdig skola. Det uppmanar SPSM:s generaldirektör  
Fredrik Malmberg som reagerar mot skoldebattens hårda tonläge.

– Det handlar oerhört mycket 
om att skaffa sig kunskap och 
att intressera sig för elevernas 
behov och perspektiv, säger 
Fredrik Malmberg, general
direktör för SPSM, Special
pedagogiska skolmyndigheten. 
FOTO: MARGARETHA HOLMQVIST

FAKTA:  
SPECIALPEDAGOGISKA 
SKOLMYNDIGHETEN 
SPSM
Specialpedagogiska skol-
myndigheten arbetar för att 
barn, unga och vuxna oavsett 
funktionsförmåga ska få för-
utsättningar att nå målen för 
sin utbildning. 
Myndigheten riktar sig genom 
kunskap, stöd och kompetens-
utveckling inom det special-
pedagogiska området till alla 
skolformer, från förskola till 
vuxenutbildning. Stödet är 
främst för skolor och skol-
huvud män. Även föräldrar 
kan ta kontakt med rådgivare 
Hos SPSM och på myndig-
hetens webb finns tips och 
råd som vårdnads havare kan 
ta del av.
SPSM har verksamhet över 
hela landet och driver även 
special skolor för elever i  
behov av anpassad undervis-
ning, bland annat för döva 
elever.
Läs mer på spsm.se

För att lättare nå ut satsar SPSM på 16 lokala sam-
verkanskontor från Luleå i norr till Malmö i söder. 
Myndigheten vill också bidra med kompetens 
kring utformningen av helt nya skolor och försko-
lor. I våra nordiska grannländer finns speciella 
lärcentra som samlar kunskap om hur en skola 
ska byggas och utformas för att vara tillgänglig. 
Något liknande behövs även i Sverige, anser Fred-
rik Malmberg. Att varje kommun ska kunna skaffa 
sig den kunskapen är inte realistiskt och det är lätt 
att göra fel.

– Vi vill komma in redan innan man bygger en 
skola så att den utformas rätt från början. Där be-
hövs ett mycket större grepp än idag. I dag byggs 
massor av nya skolor och förskolor och det är dyrt 
att bygga fel, säger han.

I RBU:s skolenkät berättar föräldrar om hur de 
kämpar för sina barn. De får själva upplysa skolan 
om barnets behov och vilket stöd som finns.  Att 
det är så är ingen nyhet för Fredrik Malmberg som 
samtidigt framhåller att det är en fight som inte 
alla föräldrar orkar ta.

– Vi måste se till att vi har en rättvis skola även 
för de elever vars föräldrar saknar förmåga att 
slåss för sina barns rättigheter, avslutar han.

Margaretha holMqvist
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Noterat

ABBA fortsätter att inspirera
Skolor från hela landet har deltagit i projektet Make Music Mat-
ter! I Have A Dream som drivs av Linnéuniversitetet. Skolklas-
serna har ställts inför utmaningen att skriva en ny vers till ABBAs 
låt I Have A Dream och berätta om sina drömmar med barnkon-
ventionen som grund. Som en del ingick även att beskriva hur 
skolklassen arbetat med Barnkonventionen under hösten och 
motivera varför just deras klass skulle få med verka när konven-
tionens 30 år firades på ABBA The Museum. 

Vinnare blev Gemöskolans årskurs fem från Älmhult i Små-
land. En jury med representanter för ABBA The Museum, UNI-
CEF Sverige och Linnéuniversitetet utsåg bidraget. 

Juryns motivering löd:
”Klassen har på ett grundligt sätt tagit sig an uppgiften och  

arbetat ämnesöverskridande. Samtidigt som de har fått lära sig 
mer om barnkonventionen har de utvecklat sina kunskaper och 
färdigheter i andra ämnen och på ett kreativt sätt skapat musik 
genom projektets digitala verktyg.”

Älmhultseleverna har arbetat med allt från NO, SO och svenska 
till musik och bild. Eleverna har fått kunskap om hur villkoren 
för barn skiljer sig åt i olika delar av världen och i hur FN och 
UNICEF arbetar. 

Projektet återkommer under hela nästa år med nya utman-
ingar. Alla skolor som vill får delta och det utan kostnad.

RBU utställare vid  MR-dagarna
Temat för årets MR-dagar var Rätten till hälsa och RBU 
var en av utställarna. I år var Linköping kommun sam-
arbetspartner till arrangemanget och lokal värd.  
MR -dagarna kallas Nordens största forum för mänsk-
liga rättigheter.

Mänskliga Rättighetsdagarna har arrangerats varje år 
sedan år 2000. Syftet med dagarna är att öka kunskapen 
om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på 
den politiska dagordningen. Dagarna hölls den 14 till 16 
november och ett 90-tal organisationer deltog.

Österåkers kommun mins-
kar bidragen för särskilda 
stödinsatser för en stor ma-
joritet av eleverna på resurs-
skolan Helleborusskolan.

– Smockan kommer att bli 
stor och vi kan inte trolla 
med knäna, säger skolans 
rektor Johan Danielsson till 
tidningen Skolvärlden. 

Nedskärningarna gäller 
elevernas tilläggsbelopp,  

det vill säga ersättningen för 
särskilda stödinsatser i sko-
lan för elever med omfattan-
de behov av särskilt stöd.

Skolan är en NPF-inriktad 
fristående resursskola där 
det går totalt 131 elever. Av 
skolans elever kommer 115 
stycken från Österåkers 
kommun. Nästan alla, 113 
elever, ska få sänkt tillägg  
eller totalt avslag för läsåret.

ABBA:s låtklassiker I have dream hjälper barn att arbeta ämnesöver
skridande med Barnkonventionen som grund. Konventionen firades 
på ABBAmuseet november. FOTO: ABBA THE MUSEUM

RBUs förbundsjurist Nawfal Naji under MRdagarna i Linköping. FOTO: RBU

En vådlig färd
En chaufför som kör skolskjuts i Borås har stängts av.  
Bakgrunden är en resa i september i år där han körde  
i 140 kilometer i timmen och samtidigt tittade på film 
med skolbarn i baksätet.

– Oacceptabelt, säger Christer Norberg, chef för skol 
skjut s enheten i Borås stad till P 4 Radio Sjuhärad.

Minskat stöd till resursskola
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Skytteholmsv. 2, 171 27 Solna
Tel: 08-735 53 30

www.adena-assistans.se

Din trygghet i centrum!

Adena Personlig Assistans

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

genom att ge dig i särklass bästa service 
med all respekt.
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0456-151 15 / www.valjeviken.se

Du vet väl om att du som är med-

lem i RBU kan söka om stipendium 

på Valjeviken? Stipendiet täcker 

kost och logi under ett läsår.

Valjevikens folkhögskola
Utveckla dina intressen, lär dig 
mer tillsammans med andra

eller läs in behörigheter!

Vi önskar er alla en god 
och fridfull jul!

Vildmark som ska öppnas för fler
I Ore älv i Dalarna planeras en båtiläggningsplats och ett  vild-
marksläger. Bakom projektet står föreningen Allmogen –
landskap, djur, natur och kultur som vill tillgängliggöra den 
del av älven som idag kan vara svår att  nå.

– Det är en lätt paddlad och lugn älv med oerhört vacker 
natur. Genom iläggningsplatsen kommer även båtar att  kunna 
ta sig i älven och därmed kan även personer med funktions-
nedsätt ning komma ut på älven, berätt ar föreningens Susanne 
Strohl i ett  pressmeddelande. 

Vildmarkslägret som får ett  vindskydd ska möjliggöra att  
man kan stanna uppe i älvområdet några dagar. Allt beräknas 
vara klar till våren 2020.

Tidningen Norra Halland upp-
ger att  förvaltningen för indi-
vid- och familjeomsorg i Kungs-
backa låtit bli att  söka fl era 
miljoner  i bidrag. Resurser 
som var tänkta  till extra habi-
literingsersätt ning för perso-
ner med funktionsnedsätt -
ningar.

Det statliga bidraget kom 
2018 och Kungsbacka tilldela-
des 1,9 miljoner. Men Kungs-
backa tog bara ut 655 000 
kronor som täckte en redan 

beslutade höjning av bidraget.
Man förstärkte därmed bara 
sin budget.

Skälet var enligt förvalt-
ningen att  man var rädd för 
att  dela ut pengar, eft ersom 
man riskerade en svekdebatt  
om bidraget nästa år drogs in.

Grannkommunen Varberg 
kollade däremot med Social-
styrelsen och fi ck klartecken 
att  dela ut pengarna som en 
tillfällig förstärkning.

Avstod från extra bidrag

En vacker men delvis otillgänglig älv ska bli 
tillgänglig för fler. FOTO: STIG DAHLSTRÖM
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Noterat

Fattiga barn utsätts för övergrepp

Musikhjälpen på plats i Västerås
Musikhjälpen sänds den 9 till 15 december från Stora 
torget i Västerås. 

Hon utreder förskolan
Lotta Edholm, skolborgarråd och gruppledare för 
Liberalerna i Stockholms stad, har utsetts till rege-
ringens särskilda utredare. Hon ska lämna förslag 
som syftar till att öka deltagandet i förskolan och 
att förskolans arbete med barnens språkutveck-
ling i svenska förbättras.

Uppdraget har särskilt fokus på nyanlända barn, 
barn med annat mo ders -
mål än svenska och 
barn i socioekonomiskt 
utsatta grupper. Edholm 
ska även undersöka hur 
nyanländas barn ska ha 
rätt till en obligatorisk 
språkförskola från tre 
års ålder med minst 15 
timmar i veckan.

Uppdraget bygger på 
en överenskommelse 
mellan regeringen,  

Centerpartiet och Liberalerna och ska redovisas 
senast den 30 oktober 2020.

Lotta Edholm ska utreda 
förskolan. FOTO: STOCKHOLMS STAD

Daniel Hallberg, Farah Abadi och Miriam Bryant är programledare för årets  
Musikhjälpen. FOTO: MATTIAS AHLM/SR

Årets tema sätter fokus på sexu-
ellt våld i krig och konflikter värl-
den över. P3-profilen Farah Abadi 
hoppas enligt ett pressmedde-
lande på en magisk vecka, fylld 
med allvar, humor och musik.

– Det är såklart superroligt 
men också nervöst. Dels för att 
jag inte känner Miriam och  

Daniel sedan innan, dels för att 
jag vill att alla där hemma ska 
förstå hur viktigt årets tema är 
och välja att engagera sig, säger 
Farah Abadi, som leder Musik-
hjälpen för tredje gången till-
sammans med debutanterna 
Miriam Bryant och Daniel  
Hallberg.

Vårdföretagarna: Låt staten ta över!
Enligt Vårdföretagarna tvingas alltfler assistans-
anordnare tacka nej till kunder. Organisationens 
näringspolitiska talesperson Ida Ingerö skriver i 
en debattartikel i Alltinget att kommunens ersätt-
ning inte räcker för att anställa kompetent perso-
nal och ge dem rimliga arbetsvillkor. Bakgrunden 
är att kommunerna har rätt att sätta sitt eget tim-
pris på den assistans de betalar för och att fler 
kommuner väljer att göra så. 

Ingerö uppmanar politikerna att renodla huvud-
mannaskapet så att staten tar hela ansvaret.

En grundskola för barn 
med funktionsnedsätt-
ningar barn i Malmö 
har blockerade utrym-
ningsvägar och en toalett 
används som elevrum. 
Det uppger Kvällsposten.

Biträdande rektor på 
Lindänge grundsärskola, 
Anna-Kersti Stjernfeldt, 
säger till tidningen att 
det råder brist på lokaler.

– Vi försöker anpassa 
hela tiden, använda de 
rum vi har. Det finns inte 
utrymme till alla. Vi mås-
te tänka nytt, säger hon.

Flera lokala politiker 
reagerar kraftigt på upp-
gifterna. Enligt kommu-
nalrådet Sara Wettergren 
är lokalerna är ”jätte-
dåliga” och inte standard 
för skolor i Malmö.

Toalett blev elevrum

Polis och människorättsorgani-
sationer varnar för att livestrea-
made övergrepp på barn sprider 
sig. Det uppger Ekot i Sveriges 
Radio.

Brottsligheten, där förövare i 
väst sitter vid en dataskärm och 
regisserar sexövergrepp på barn 
via en webbkamera, har främst 
förekommit i Filippinerna, men 
sprider sig till fler fattiga länder.

Fler och allt yngre barn riske-
rar att bli utsatta för denna typ 
av sexuella övergrepp, menar 
Lucille Degito, från organisatio-
nen International Justice Mis-
sion i Filippinerna.

– Priset för att titta på live strea-
made övergrepp på barn är mel-
lan 20 och 100 dollar. Priset går 
upp ju yngre barnen är och ju fler 
som deltar, säger hon till Ekot.
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RBU:s valberedning inleder sitt arbete 
inför kongressen. Den som har förslag på 
ledamöter i förbundsstyrelsen är välkom-
men att höra av sig. Kom med förslag på 
medlemmar som har ett brinnande intresse 
för frågor som rör RBU:s barn och ungdomar. 
Kompetens inom något specialområde 
som till exempel ekonomi, marknadsföring, 
LSS eller påverkansarbete är den merit 
men absolut inget krav. 

– Viktigast är att du har vilja och engage-
mang för RBU:s frågor. För dig som ledamot 
är styrelsearbetet både intressant och läro-
rikt och kan även vara en merit även i andra 
sammanhang, säger valberedningens ord-
förande Stefan Gustavsson.

Förutsättningar för uppdraget: RBU beta-
lar ledamöternas resekostnader. Därutöver 
får styrelseledamöter och suppleanter 

styrelse arvode per sammanträdesdag man 
deltar på.

Styrelsen sammanträder omkring sex 
gånger per år, oftast på förbundskansliet i 
Stockholm. Vanligast är att sammanträden 
är en dag men tvådagarsmöten kan före-
komma.

Vid tvådagarsmöten bekostar förbundet 
övernattning. Det kan även förekomma 
enstaka telefonmöten, för dessa utgår inte 
arvode.

Nomineringar: Om du själv är intresserad 
eller vill nominera någon maila namn, 
email, telefonnummer samt lite kort info 
om den du nominerar. Ange vilken RBU- 
för ening den nominerade tillhör. Utöver 
ledamöter och suppleanter till styrelsen 
kan du även nominera förslag till revisorer 
och valberedning.

Efterlysning: 

Jobba i FS
I maj nästa år håller RBU kongress i Uppsala. Inför den söker 

valberedningen förslag på ledamöter i förbundsstyrelsen.

Stefan Gustavsson, sammankallande 
Mobil: 070 965 11 11
E-post: stefan.gustavsson@rbu.se 

Inga Wulf, ledamot 
Mobil: 070 787 51 58 
E-post: inga.wulf@rbu.se  

Maria Norrman, ledamot
Mobil: 070 291 29 09 
E-post: maria.norrman@rbu.se 

Helena Ekvall Karlsson, suppleant 
Mobil: 070 809 94 94 
E-post: helena.ekvall.karlsson@rbu.se 

Kontakta valberedningen!

Valberedningen vill vara väl förberedd och tar emot nomineringar 
redan nu. Absolut sista dag är den 1 februari 2020. 
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Hårda paket? Javisst. Rörelse väljer läsning inför julen och hittar  
såväl nykomlingar som klassiker i barnboksfloden.

Text: Margaretha Holmqvist

Klassiker i nytt format
Pelles ficklampa
Jan Lööf 
Bonnier Carlsen

Jan Lööf är en av Sveriges mest uppskat-
tade barnboksförfattare och illustratörer. 
Generationer av barn har läst hans böck-
er, en riktig klassiker är Sagan om det 
röda äpplet. I år har hans bok Pelle och 
ficklampan kommit i nytryck. Säkert kän-
ner många av dagens föräldrar igen Pelle, 
som ursprungligen dök upp i en Pixibok 
på 1970-talet. Nu finns den i stort bilder-
boksformat med restaurerade bilder och 
fler uppslag.

Jan Lööf är konstnär, författare och serietecknare. FOTO: STEFAN TELL

Boken handlar om Pelle ska gå till mor-
bror Sven med pannkakor. Pelle är lite 
rädd för mörkret, men han har sin fick-
lampa att lysa med när han tar en genväg 
över skrotupplaget. Men så ser han ett 
läskigt troll! Nej, när han lyser med fick-
lampan visar det sig bara vara några 
gamla tunnor och en kran. Till slut kom-
mer Pelle ändå fram till morbror Sven, 
som blir glad över pannkakorna. 

Massor av  
läsning i jul
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Allt börjar med 
big bang
Världens första människa
Carin Hjulström
Bonnier Carlsen

Trollet är inte hemma
Lars Lerin
Bonnier Carlsen

Akvarellmålaren Lars Lerin tar med 
sig sonen Rafael och katt erna Mimi och 
Silling på en promenad. Det blir en sen-
vårvandring bland björkar, hav och 
stränder och med en lysande blå him-
mel. Boken är tänkt för åldern tre till 
sex år men alla kan njuta av denna vand-
ring med fantastiska bilder.

”Dörren till källaren står på glänt. Hallå!
ropar Rafael och kikar in i det svala 
mörkret. Hallå trollet! Men ingen sva-
rar. Allt är tyst, bara småfåglarna som 
kvitt rar och en skata som skratt ar ur ett  
snår. Trollet är nog inte hemma, kanske 
ligger det och sover. Kanske, kanske 
inte. Det är väl så, säger pappa, att  troll, 
liksom spöken, måste sova hela dagen 
för att  orka vara vakna om natt en. Om 
solen skiner på ett  troll så spricker det, 
sägs det i sagorna. Ingen vet, man får tro 
vad man vill. Man får gärna tro att  det 
bor ett  troll i skogen.”

Athena: Strålkastare tack
Elin Ek
Bonnier Carlsen
Den här boken som främst 
vänder sig till mellanstadie-
barn handlar om Athena som 
startade Rädda Jorden-klub-
ben när hon såg en hemsk 
film om polarisarna. Klubben 
vill de ändra skolans köttfria 
måndagar till köttmåndagar 
så att det bara serveras kött 
på måndagar och vegetariskt 
alla andra dagar. 

Hej alla monster
Jenny Bergman
Bonnier Carlsen
Pojken och hans mamma 
verkar alldeles vanliga. Men 
de går på nattliga monsterpro-
menader. Vargar och spöken 
lurar i skogen, och till och med 
mamma blir elak. Blir allt för 
läskigt går det ju att springa 
hem. Så länge man springer 
snabbt, så att ingen får tag i en. 

Jordens fakta
Jens Hansegård
Bonnier Carlsen
Fullmatad faktabok om jor-
dens tuff aste djur, försvunna 
skatter, mystiska platser, 
utdöda djur och rekord av
 olika slag – allt knutet till 
geografiska platser på jorden. 
Hårda fakta blandas med 
spännande berättelser. 

Puck hos tandläkaren
Karin Garhamn
Bonnier Carlsen
Berättelse om hur det är att 
gå till tandläkaren för första 
gången. Puck får sitta i en stol 
som rör sig uppåt och bakåt 
ända tills hon ligger alldeles 
platt! Nu kan hon titta i spe-
geln och se när tandläkaren 
räknar alla hennes tänder. En 
ny bok i serien om Puck som 
tycker att det är spännande 
att lära sig och upptäcka 
nya saker.

Den välkände konstnären 
Lars Lerin debuterar som 
barnboksförfattare.

Carin Hjulström är författare, 
journalist och programledare och 

gör här sin barnboksdebut. 

Hur började allting? 
Många barn undrar och 
för vuxna är det inte lätt  
att  förklara. Nu fi nns den 
här interaktiva faktabo-
ken om mänsklighetens 
utveckling.  Speciellt 
lämplig för högläsning 
där både barn och vuxna 
blir delaktiga i berätt elsen.
Boken tar sin början i big 
bang och universums ska-

pelse.  Läsarna får bekan-
ta sig med lilla Ia som föds 
som den första människ-
an på jorden. Det hela ut-
vecklar sig till en spän-
nande resa in i den fram-
tid som väntar. Upplevel-
sen förstärks när barnen 
får göra de olika ljud som 
tas upp i berätt elsen: Reg-
net smatt rar, vargen ylar 
och magen kurrar!

FO
TO

: GABRIEL LILJEVALL

Den välkände konstnären 

Alla tre julbakar
Maria Nilsson Thore
Bonnier Carlsen
Kompisarna Valle, Idde och 
Ester ska baka pepparkakor på 
förskolan Ärtan. Deras gose-
djur är också med. Det finns 
många kakformar att välja 
mellan. Valle väljer hästen, för 
den ser ut som hans enhör-
ning. Grisformen ser ut som Id-
des gosegris! Men Ester vet inte 
vad hon ska välja.  Den senaste 
boken serien om Alla tre, som 
utspelar sig i förskolemiljö.

FO
TO

: FÖ
RFATTAREN

Alla tre julbakar
Maria Nilsson Thore
Bonnier Carlsen

Promenad i vacker vår 
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Forskning pågår

Paralympics:

Tävlingar med mervärde
Alla kan inte bli idrottare. Men Paralympiska spelen inspirerar till fysisk aktivitet. 
Det är forskaren Carla Nooijen övertygad om.

Spjutkasterskan Irada Aliyeva  
vid Paralympics i Rio de Janeiro 2016.
FOTO: COMMONS WIKIMEDIA
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Paralympics:

Tävlingar med mervärde

 Carla Nooijen har fått stor uppmärk-
samhet för sin forskning om sport 
och fysisk aktivitet hos människor 
med rörelsenedsättning. Hon har 
tilldelats Sveriges Centralförening 

för Idrottens Främjandes (SCIF) lilla veten-
skapliga pris på 50 000 kronor för sina insatser.

– Min forskning handlar om sport och fysisk 
aktivitet i både vardagen och på professionell 
nivå. Ambitionen är att bidra till att fler blir 
aktiv eller börjar idrotta. Alltmer forskning vi-
sar att människor med rörelsehinder generellt 
sätt är väldigt inaktiva, trots att det är allmän-
kunskap att fysisk aktivitet är enormt viktigt 
för de här grupperna, säger Carla Nooijen.

Hon är forskare vid GIH, Gymnastik-och 
idrottshögskolan och Karolinska institutet 
och i SCIF:s motivering av priset står det att 
hennes forskning har ökat kunskapen om 
idrott och rörelse för barn och vuxna med 
funktionshinder, exempelvis rullstolsburna 
personer eller människor som har drabbats av 
stroke eller cerebral pares.

Några av Carla Nooijens senaste slutsatser är 
att barn och vuxna med ryggmärgsskada, rygg-
märgsbråck eller CP-skador som använder 
manuell rullstol, är mindre än hälften så fy-
siskt aktiva jämfört med jämnåriga utan funk-
tionsnedsättning. För barn och ungdomar gäl-
ler det särskilt under helger. Här var åtta pro-
cent av barnen med ryggmärgsbråck aktiva 
medan motsvarande siffra för andra barn var 
19 procent. 

Just nu är hon mitt uppe i ett forskningspro-
jekt med fokus på det klassificeringssystem 
som används i grenen paracykling i Paralym-
piska spelen. En av delarna i studien består av 
mätningar av muskelstyrka och cykelprestation 
på personer som är med i Sveriges landslag. 
En annan del i studien bygger på en data insam-
ling vid världscupstävlingar. Totalt deltar 74 
elitidrottare i studien.

– Målet med det här projektet är att göra 
klassificeringssystemen för paralympiska 
sporter så rättvisa som möjligt. I dagsläget  
tävlar paracyklister med väldigt olika funk-
tionsnedsättningar. Människor med förlorad 
muskelstyrka, spasticitet eller andra typer av 
koordinationsproblem tävlar mot varandra 
och vi är övertygade om att ett mer utvecklat 

klassificeringssystem skulle öka intresset för 
den här sporten, säger hon och fortsätter:

– Alla kan ju inte bli professionella idrottare, 
så klart! Men jag tror att Paralympiska spelen 
kan vara en stor inspiration för alla att börja 
idrotta och bli mer fysiska i sin vardag. 

Carla Nooijen konstaterar att Paralympiska 
spelen har bidragit till en förändrad inställ-
ning i samhället till vad det innebär för en per-
son att ha en funktionsnedsättning. Hon refe-
rerar till en rapport från den Internationella 
Paralympiska Kommittéen.

– Efter Paralympiska spelen i London 2012 
var 3,85 miljoner personer med funktionsned-
sättning i arbete, vilket var en miljon mer än 
året innan. Det är ju helt otroligt, och ett bevis 
på att paralympiska sporter kan hjälpa till att 
förändra människors uppfattning om funk-
tionsnedsättning, avslutar hon.

aNNa-KariN halloNsteN

Carla Nooijen forskar om sport och fysisk aktivitet,  
med ambitionen att bidra till ett större intresse  
för fysisk träning. 
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Fråga juristen

Nawfal Naji är förbunds jurist 
hos RBU.

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

Valfrihet gäller  
alla elever

FO
TO

: STEFAN
 N

ILSSO
N

Fråga: Min son ska börja skolan snart. Vi har en särskild skola i åtanke 
som vi vill att han ska gå i, det är en kommunal grundskola inom vår 
hemkommun.  Kan vi välja den skola vi önskar?

 Av första stycket framgår att 
kommunen vid placering av 
en elev vid en viss skolenhet i 
första hand ska utgå från 
vårdnadshavares önskemål.

 *
I lagtexten förtydligas att ett 
önskemål om placering vid en 
viss skolenhet inte får gå ut 
över ett annat barns berätti-
gade krav på placering vid en 
skola nära hemmet. Det är 
delvis närhetsprincipen som 
kommer till uttryck. Stadgan-
det blir aktuellt i situationer 
när vårdnadshavare till en  
annan elev inte har framställt 
något önskemål om place-
ring. Det normala är att elev-
er och hem gör ett aktivt val, 
men det finns familjer som 
inte väljer skola för sitt barn. 
För dessa elever ska kommu-
nen, med hänsyn till berörda 
elevers skolväg, finna den 
bästa samlade lösningen. 
Eleven har rätt att, om det 
finns en skola nära hemmet, 
bli placerad där. Om det inte 
finns någon skola nära hem-
met måste kommunen ändå 
beakta vad som för lämpligt 
för eleven. I vissa fall kan  
flera skolor bedömas som l 
ikvärdiga ur kommunika-
tionssynpunkt även om de 
inte ligger på samma avstånd 
från hemmet. Eleven får dock 
inte drabbas av en allvarlig 
försämring beträffande sin 
skolväg. 

I situationer då fler elever än 
det finns plats i önskar en 
skola, ska samma principer 
vid urvalet gälla som då något 
önskemål inte framställts. En 
elev som inte kan beredas 
plats i den skola som vård-
nadshavaren valt kan komma 
att påverka urvalet till en an-
nan skola. I sådana situatio-
ner måste kommunen hitta 
den bästa lösningen för alla 
berörda elever.

*
Enligt andra stycket får kom-
munen frångå en vårdnads-
havares vilja i de situationer 
som beskrivs där. Första 
punkten möjliggör för kom-
munen att frångå en vård-
nadshavares önskemål om 
den önskade placeringen 
skulle medföra att betydande 
organisatoriska eller ekono-
miska svårigheter uppstår 
för kommunen.

 *
Att mot elevens vilja neka en 
elev placering eller flytta en 
elev kan givetvis vara ett 
mycket ingripande beslut för 
den enskilde. Beslut om att 
frångå vårdnadshavarens 
önskemål på grund av att den 
önskade placeringen skulle 
innebära betydande organisa-
toriska eller ekonomiska  
svå righeter för huvudmannen 
kan därför överklagas till 
Skol väsendets överklagande-
nämnd.

Svar:  I och med att skolan är 
en grundskola med en offent-
lig huvudman  gäller skolla-
gen  (2010:800) tionde kapit-
let. I paragraf 30 står följande:

 ”En elev ska placeras vid 
den av kommunens skolenhe-
ter där elevens vårdnadshav-
are önskar att eleven ska gå. 
Om den önskade placeringen 
skulle medföra att en annan 
elevs berättigade krav på pla-
cering vid en skolenhet nära 
hemmet åsidosätts, ska dock 
kommunen placera eleven 
vid en annan skolenhet inom 
sin grundskola.

Kommunen får annars 
frångå elevens vårdnadshava-
res önskemål endast om 
1.  den önskade placeringen 

skulle medföra betydan-
de organisatoriska eller 
ekonomiska svårigheter för 
kommunen, eller

2.  det är nödvändigt med  
hänsyn till övriga elevers 
trygghet och studiero.

Beslut enligt andra stycket 
två gäller omedelbart, om 
inte annat beslutas.”

 När det gäller uttrycket  
betydande organisatoriska  
eller ekonomiska svårighe-
ter har det inte preciserats i 
detalj i lagen hur dessa ska 
vara beskaffade för att få be-
aktas. Det ankommer istället 
på kommunerna att pröva 
detta från fall till fall. Det kan 
dock betonas att svårigheter-
na ska vara av sådan art att de 
kan anses som betydande för 
kommunen. Att stödbehovet 
skulle medföra betydande 
ekonomiska eller organisato-
riska svårigheter för en sär-
skild skolenhet kan därför 
inte i sig anses tillräckligt för 
att en elev ska kunna flyttas. 
Således torde bestämmelsen 
bara kunna användas om en 
placering eller förflyttning 
mot vårdnadshavarnas vilja 
sparar märkbara summor för 
kommunen.  *
Det är värt att förtydliga att 
valfriheten i grundskolan gäl-
ler alla elever, även dem med 
funktionsnedsättning. Elever 
ska inte på grund av sitt stöd-
behov undantas från den fak-
tiska möjligheten att välja 
skola. Lagstiftaren har sär-
skilt betonat att elever med 
funktionsnedsättning har 
samma rättigheter som alla 
andra elever.
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Skolan är ett viktigt område för RBU. Våra barn och 
ungdomar får inte alltid den goda utbildning de har rätt 
till enligt lag. Krav och förväntningar kan vara för lågt 
ställda eller så kommer rätt stöd och hjälpmedel inte 
på plats. När skolan brister missar eleven chansen att 
lära sig och visa vad den kan.

RBU:s nya webbplats enlektionomskolan.se möter 
de  frågor och tankar som du som förälder funderar över. 
Vilka skolformer fi nns? Vad kan vi kräva av skolan? 
Vilket stöd kan mitt barn få?

Besök enlektionomskolan.se

Ny webb om skolan

enlektionomskolan.se 
– ett viktigt stöd 
för dig som förälder!
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2020
Kalendarium

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

E-post: fsdirekt@rbu.se

Mer information finns på 
www.rbu.se

Kontakt
Kansliet telefon 08-677 73 00

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

               

  

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

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

Daniella Ås 
kommunikatör
Telefon: 070-934 91 78   
daniella.as@rbu.se 

Nawfal Naji
Förbundsjurist
Telefon: 076-947 75 76
nawfal.naji@rbu.se

Håll utkik efter mer information om aktiviteterna på rbu.se

Uppsala väntar! Den 29 – 31 maj 2020  
är det dags för RBUs kongress. 
FOTO: MARGARETHA HOLMQVIST

VÅREN 2020

Januari  Ansökan till RBU:s fonder har öppnat

31 januari  Förbundsstyrelsen sammanträder

1 februari  Sista nomineringsdag till RBUs valberedning

10 februari   Sista dag för medlem att inkomma med  
motion till sin förening

31 mars   Sista ansökningsdag till RBU:s fonder

1 april   Sista datum för föreningar att skicka in  
motioner till kongressen

3 – 4 april  Förbundsstyrelsen sammanträder

29  maj      Förbundsstyrelsen sammanträder

29 – 31 maj  RBUs kongress i Uppsala

Rörelse 6-19_Lottie.indd   34Rörelse 6-19_Lottie.indd   34 2019-11-28   15:022019-11-28   15:02

mailto:fsdirekt@rbu.se
http://www.rbu.se/
mailto:marita.lyemark@rbu.se
mailto:tomas.marklund@rbu.se
mailto:rorelse@rbu.se
mailto:daniella.as@rbu.se
mailto:nawfal.naji@rbu.se
http://rbu.se/


välj oss för allt som inte har med assistansen att göra

Låt oss bli 
Din Förlängda Arm och 

på köpet får du mer-
värden utöver det vanliga.

Idag finns en uppsjö av lösningar för 
din assistans. Vi är en av alla hundra-
tals anordnare som erbjuder dig en 
anpassad, fungerande och kvalitativ 
assistanslösning. Men av egen per-
sonlig erfarenhet av att ha levt med 
personer med funktionsvariationer så 
vet vi att livet måste få handla om mer 
än bara assistans. Som kund i vår verk-
samhet har du kostnadsfri tillgång till 
800 kvm aktivitet och social samvaro, 
anpassat och helt på dina villkor.

RIKSTÄCKANDE ANORDNARE  ·  BARN OCH VUXNA  ·  EVENEMANG  ·  DIGITAL TIDRAPPORTERING OCH JOURNALFÖRING I COORDINARE

www.dfarm.se ·  Tel. 0920-155 10                         Vi finns också på www.facebook.com/DinForlangdaArm www.coordinare.se
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POSTTIDNING B
AVS: RBU
SOLNA TORG 19
171 45 SOLNA

Vi kan inte bara assistans, 
vi kan så mycket mer!

Vill du ha en anordnare som förstår mer än 
assistans? Som ser helheten och kan hjälpa 
dig skapa en roligare vardag? Där skratt, 
aktiviteter, umgänge och miljöombyte är 
en självklarhet?

Vi har många års erfarenhet av att leva 
med anhöriga med funktionsvariationer. Vi 
vet hur de är att vara anhörig och vi vet hur 
de är att ha assistans. Vi har också år av er-
farenhet av att skapa mervärden i assistan-
sen. För oss är helheten viktig. Du är viktig.

Som kund hos oss har du fri tillgång till vårt 
DFA-center, en kostnadsfri verksamhet för 
kunderna i vår verksamhet.

RIKSTÄCKANDE ANORDNARE  ·  BARN OCH VUXNA  ·  EVENEMANG  ·  DIGITAL TIDRAPPORTERING OCH JOURNALFÖRING I COORDINARE

www.dfarm.se ·  Tel. 0920-155 10                         Vi finns också på www.facebook.com/DinForlangdaArm www.coordinare.se
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