
Assistans på dina villkor 
är självklart och lagstadgat. 

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

Närmast hjärtat bär vi känslan av 
vad personligare assistans innebär 

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

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

Kontakta oss idag, vi finns här för dig.

Vi har gått i dina skor

tel. 0920-155 10
www.dfarm.se

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

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

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

En tidning från RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn & Ungdomar 

5 •18

Nicola kräver respekt

Hon vet 
vad hon vill

Tema: Diskriminering

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

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

• Rikt utrustade lokaler

• Habiliteringspedagog

• Rehab och sjukgymnast

• Vita rummet

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

tel. 0920-155 10
www.dfarm.se

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

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

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

Personligare assistans hos oss: DFA Närhet och DFA Riks

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

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

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

Gratis för våra kunder!
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18 TESTPILOTERNA
 Full fart på Grönan

4  MARIA HAR ORDET

6

20 DET OMÖJLIGA BLEV MÖJLIGT
 RBU påverkade valet

En dag i en 
redaktörs liv
Allt kändes väl sådär. Att  ge sig i väg till Gröna 
Lund en sen hösteft ermiddag var inte  direkt  
lockande. Speciellt som det redan varit en 
hyfsat lång dag framför datorn i hemmakon
toret. Ville jag inte hellre kura framför Netfl ix 
och invänta en god fredagsmiddag? Jo tack, 
gärna. Men plikten kallade, även på en frilans
ande redaktör.

Mörka moln tornade upp sig. Enligt säker 
källa (SMHi:s app) skulle det inte regna. Alltså 
öste regnet ned när jag kom in till stan. Det 
var bara att  spänna upp paraplyet som lyck
ligtvis låg i väskan. Eft er inköp av nästa nöd
vändighet, vantar, var jag så redo.

På Grönan väntade rBU:s testpatrull som var 
på plats för att  testa tillgängligheten. Det gjorde 
de, i full fart och med smitt ande entusiasm. 
En kaff e på det och allt kändes toppen. Jag 
hade det betydligt lugnare än mina medföljare, 
fotograferna Rogge och Stefan som skulle fota 
och fi lma det hela. De fi ck hänga med rBUung
domarna i allt från tekoppar till fl ygande 
matt or.  Jag kunde dricka mer 
kaff e och tina upp i den sol som 
följde på regnet. Att  det sedan 
kom fl er skurar gjorde mindre. 
För kul var det att  följa våra 
fartfyllda testpiloter! I alla fall 
på lagom avstånd och med varm 
dryck i beredskap.

Margaretha Holmqvist
Redaktör

22  NU LYFTER VI RBU
Forum för idéer

 26  NOTERAT

29  KRÖNIKA: ANNA PELLA
Tack till dina syskon

30 FORSKNING PÅGÅR

33 RBU-INFO

34 KALENDARIUM

14

20

22

Fotograferna fick jobba och 
redaktören slapp bli åksjuk.
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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.
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Maria har ordet

”Men det förstår du väl att  du inte kan 
göra det, du är ju fl icka”.

Känns det som ett  gångbart svar från en 
förälder till en dott er som vill börja spela 
fotboll? Nej knappast. Vi har kommit så 
mycket längre än så och även om fördo
mar fortfarande existerar i allra högsta 
grad så har vi i vårt land mycket att  vara 
stolta över när det gäller fl ickors möjlig
heter att  göra samma val som pojkar.
Men kan alla i vårt land göra fria val? 
Eller fi nns det begränsningar som hand

lar om fördomar, kanske till och med diskriminering? 
Visst gör det. Inte ens skolan är alltid en fristad från 
diskriminering. Både könsstereotyper och rasism 
förekommer i skolorna. 

Att  bli kallad hora har många unga tjejer varit med 
om, så många gånger att  ordet inte biter längre. Svart
skalle eller ännu värre får personer med invandrar
bakgrund fortfarande ta emot. Så mycket att  många 
väljer att  använda det ordet själva, det har helt enkelt 
blivit så urvatt nat att  det blivit helt neutralt. Ungefär 
som ordet bög, som numera med glatt  humör används 
av inte minst bögarna själva.

Allvarligare tror jag är det outt alade. Och där ham
nar barn och vuxna med funktionsnedsätt ning oft a i 
ett  träsk av förutfatt ade meningar och ren okunskap 
som inte alltid är så lätt  att  komma åt. Tjejen i rullstol 
som aldrig är med på skolgympan utan som uppmanas 
att  rulla ett  varv runt skolan istället, eft ersom gympa
salen ligger en trappa ner i skolhuset, utan hiss.

Eller killen som aldrig får chansen att  visa vad han 
kan eft ersom han kommunicerar med tecken och det 
fi nns det ingen i skolan som kan. 

Alla dessa ungar som underpresterande tar sig 
igen om skolsystemet, utan krav, utan förväntningar 
och med allt mer urholkat självförtroende.

Det fortsätt er in i vuxenlivet. Arbetslösheten bland 
personer med funktionsnedsätt ning är långt högre 
än i befolkningen i övrigt, trots många gånger god 
utbildning. Och visst, man ska naturligtvis akta sig 
för att  dra alla över en kam. Det kan fi nnas alla möjliga 
förklaringar till att  det kan vara svårt att  hitt a ett  jobb. 
Men jag är helt säker på att  en mycket viktig orsak till 
att  personer med funktionsnedsätt ning har så svårt 
att  ta sig in på arbetsmarknaden helt enkelt är för
domar som leder till diskriminering. 

Vi är så vana vid att  tala om alla människors lika vär
de, ändå sitt er vi många gånger fast i gamla unkna fö
reställningar om att  folk är på ett  visst sätt  bara för att  
de är tjejer/kommer från ett  annat land/sitt er i rull
stol eller något annat. Vad som helst som bitit sig fast 
i oss och får oss att  döma ohört. Eller vi och vi, jag ska 
egentligen bara tala för mig själv, annars gör jag mig 
skyldig till precis det jag vill komma åt: att  jag, vi, alla 
aldrig ska döma hunden eft er håren eller luta oss på 
våra fördomar i mötet med andra. Den dagen jag 
klarar av att  bemöta människor utifrån hur de är, inte 
vad de är, den dagen är jag fri. Och när hela vårt sam
hälle välkomnar alla, oavsett  hur de ser ut eller var de 
kommer ifrån, då kan vi alla leva ett  liv frihet. Den 
dagen hoppas jag att  jag någon gång får uppleva.

maria.persdotter@rbu.se.

Befria oss från fördomar

FO
TO

 LEIF R JAN
SSO

N
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Kompisar som gärna träffas, 
som här vid Liljeholmens  
centrum. Bea Lindholm och  
Nicola St Clair Maitland har 
känt varandra i flera år. 

Rörelse 5-18.indd   6 2018-10-11   23:16



RÖRELSE 5  2018 7

Hånad, mobbad och sparkad på. Så beskriver 
Nicola St Clair Maitland vissa dagar när hon gick i 
trean, på lågstadiet. 

– Det var fullständigt vidrigt. Ingen i skolan 
reagerade och barnen fi ck inte ens en ordentlig 
tillsägning. Och mamma och pappa fi ck inte veta 
något förrän jag själv berätt ade om vad som hänt. 
Sedan fi ck de själva ta initiativ till ett  möte. Borde 
det inte ha varit skolans ansvar att  meddela mina 
föräldrar vad som pågick? säger hon.

Nu går hon i nian på en internationell högstadie
skola och trivs förhållandevis bra. Hennes vän Bea 
Lindholm går i ått an på en annan skola och de har 
känt varandra så länge de kan minnas. 

Nicola St Clair Maitlands föräldrar har aldrig 
tvekat att  ge henne utmaningar, betonar hon. För 
hennes del har det mest handlat om klasskamrater 
som tror att  hon blir särbehandlad på grund av sin 
funktionsnedsätt ning. 

– Många tror att  det är anledningen till att  mina 
betyg är så bra. Flera gånger har jag blivit tillfrågad 
om jag får ”speciella betyg”. Och jag kan ju inte  »

Prata inte över huvudet på oss. 
Förstå att  vi vill vara med på 
gympan, inte sitt a på bänken. 
Kompisarna Nicola och Bea 
vet vad de vill. Men det är inte 
alltid omgivningen förstår 
och lyssnar.
Text:  Anna-Karin Hallonsten 
Foto: Denny Lorentzen

LYSSNA  PÅ OSS!

BARN HAR RÄTT TILL TRYGGHET. Men det är ett 
faktum att barn med funktions nedsättningar utsätts 
för våld och diskriminering i högre utsträckning än 
andra barn, särskilt i skolan. FN:s barnrättskommitté 
uttrycker oro över att mobbningen fortsätter i svenska 
skolor. För domarna lever kvar. Hur är det nu och 
hur var det förr? 

tema: Diskriminering
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tema: Diskriminering

–Jag är en individ som alla andra, 
inte bara någon som sitter i rullstol, 
säger Nicola St Clair Maitland.  
Hon är duktig i skolan men det  
händer att klasskamrater tror att 
hon får ”speciella betyg” för att  
hon är rullstolsburen.
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» veta om jag har fått högre betyg för att lärarna 
tycker synd om mig. Det enda jag vet är att jag  
anstränger mig minst lika mycket som alla andra.

Men hon ger också ett väldigt konkret exempel 
på låga förväntningar. På gymnastiken har hon 
vid ett flertal tillfällen varit med om att lärare  
säger: ”Du kan sitta på bänken, du får högt betyg 
ändå”. 

– Jag tror att många tänker att det underlättar 
för mig. Men jag vill delta! Oavsett om jag får ett 
dåligt betyg eller inte. Jag älskar att röra på mig.

Många barn med funktionsnedsättning upp
lever att vuxna talar över deras huvud, vilket är 
Nicola St Clair Maitland har varit med om åtskil
liga gånger. 

– Jag möts ofta av människor som vänder sig till 
mina föräldrar eller annat sällskap och frågar om 
jag kan gå, resa mig eller om jag har ont någon
stans. 

Sedan understryker hon att hon är medveten 
om att ingen vill henne illa, att det snarare hand
lar om omvärldens fördomar. Och att många ver
kar tro att en fysisk funktionsnedsättning alltid 
medför en psykisk funktionsnedsättning

– Men framförallt känner jag att jag inte alltid 
får chansen att framföra hur jag är som person. 
För det redan finns en färdigmålad bild, och det är 
en bild som jag inte alltid kan identifiera mig med. 

Bea Lindholm nickar instämmande:
– Fast för mig är det mer en känsla. Jag tycker att 

det är svårt att sätta ord på. 
Hon tycker att samhället borde vara med till

gängligt. Även när det gäller rätten till fritid och 
att röra sig fritt ute på stan. För det är också en  
rättighet. 

– Jag sitter mest på mitt rum. Jag åker inte kom

munalt. Jag kan inte göra det själv och är rädd för 
att komma vilse, men jag skulle gärna vilja.

Nicola St Clair Maitland förklarar att hon har  
utvecklat egna strategier för att omvärlden ska ta 
henne på allvar. Men att det kan vara ganska  
krävande.

– När jag var yngre så försökte jag hela tiden att 
vara mognare än jag var och det är väl något som 
hållit i sig. Jag känner fortfarande att jag vill bevisa 
att jag kan mer än vad folk tror för att bli hörd och 
tagen på allvar. Jag är inte bara någon som sitter i 
rullstol. Jag är en individ och en kvinna precis 
som alla andra, fast lite annorlunda.

Bea Lindholm önskar att samhället ska bli mer tillgängligt, så att det blir lättare för henne  
att röra sig fritt ute på stan.

”Framförallt känner jag 
att jag inte alltid får 
chansen att framföra hur 
jag är som person. För 
det finns redan en färdig-
målad bild  …”
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tema: Diskriminering

Än idag drabbas barn med 
funktionsnedsättningar av 
omgivningens fördomar. Till 
och med FN:s barnrättskom
mitté har reagerat på hur barn 
och unga med funktionsned
sättning behandlas i det svens
ka samhället, än idag. 

FN:s barnrättskommitté har 
uttryckt oro över att mobb
ningen fortsätter i svenska 
skolor. Kommittén har rekom
menderat Sverige att förbättra 
åtgärderna mot kränkande be
handling av barn med funk
tionsnedsättning.

Anna Karin Hildingson  
Boqvist, tidigare vikarierande 
Barnombudsman, BO, konsta
terar att det här även är något 
som utmärker BO:s rapport  
Respekt där 97 barn och unga 
har fått dela med sig av sina er
farenheter av att leva med 
funktionsnedsättningar. 

– Tyvärr är det inte heller 
helt ovanligt att barn beskriver 
att vuxna inte alltid agerar när 

barnen berättar om vad de ut
sätts för. Det är fullkomligt 
oacceptabelt. Skolan måste 
vara en trygg plats. Det är 
omöjligt att lära sig saker om 
man är rädd och mår dåligt.

En annan aspekt som barnen 
lyfter fram är frågan om delak
tighet. Att de ofta känner en 
maktlöshet över beslut som 
kan få konsekvenser för deras 
vardag. Exempelvis val av as
sistent och att skolan inte lyss
nar på vilken hjälp eller vilka  
anpassningar barnen själva 
önskar och behöver för att 
kunna ta del av undervisning
en. Eller till och med att man 
inte får vara med och bestämma 
när man ska få gå på toaletten. 

– Vi har också träffat barn 
som har berättat att de har 
mött vuxna som sagt att de inte 
tror att deras framtidsdröm
mar går att uppnå på grund av 
deras funktionsnedsättning. 
Exempelvis när det gäller  

arbete och familjebildning, och 
det är något barn tar till sig av. 
Dessutom, poängterar Anna 
Karin Hildingson Boqvist, ut
tryckte många barn i rapporten 
att de känner att vuxna har för 
låga förväntningar på deras 
prestationer – att omgivningen 
inte ställer lika höga krav på 
dem som på andra barn. 

– Det finns mycket forskning 
som visar att vuxnas förvänt
ningar har väldigt stor betyd
else för barnens tilltro till sig 
själva. Så det här är väldigt all
varligt.

Barn är experter på sin egen 
situation, poängterar Anna 
Karin Hildingson Boqvist. Men 
trots det är det alltför sällan 
man tar vara på deras kunska
per. I det här fallet syftar hon 
på alltifrån utformning av kol
lektivtrafik, till tillgänglighet i 
det offentliga rummet och  
andra samhällsfunktioner som 
måste fungera för att barn med 

MER MAKT 
ÅT BARNEN

”Barn är experter 
på sin egen 
situation.”

Barnen rättigheter går först, brukar det heta. Men vuxenvärlden  
sviker sitt ansvar.

– Jag är förskräckt över att det inte har hänt mer, säger  
Ann-Marie Stenhammar, utredare av funktionshinderfrågor.
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– Arbetet med att förbättra 
villkoren för barn med 
funktions nedsätt ningar går 
för sakta, anser utredaren 
Ann-Marie Stenhammar.
FOTO: MARGARETHA HOLMQVIST

i kontakten med handläggare, 
andra myndighetspersoner, 
lärare eller med föräldrar,  
säger hon.

År 2011 tillkom ett förtydli
gande om barns rätt att kom
ma till tals och bli lyssnade på  
i LSS, men lagkraven är långt 
ifrån uppfyllda, anser hon. 

– Jag är förskräckt över att 
det inte har hänt mer. Särskilt 
med tanke på hur länge Barn
konventionens krav om barns 
inflyt ande över sitt eget liv har 
funnits. Det här är en av de 
viktigaste diskrimineringsfrå
gorna, för den hör så intimt 
ihop med den bild vi skapar av 
oss själva. Den som inte har en 
stark självbild får svårt att age
ra och ta egna initiativ och ris
kerar att bli ett offer för andras 
insatser.

Men för att kunna uttrycka en 
åsikt krävs det även informa
tion och kunskap, vilket är nå
got många unga efterlyser. Det 
är, exempelvis, omöjligt för ett 
barn att vara delaktig i beslut 
om barnet inte har adekvat 

funktionsnedsättning ska få 
samma förutsättningar som 
andra. Även när det gäller de
ras rätt till fritid och lek.

Ann-Marie Stenhammar  
anser att man inte nog kan  
betona att vuxna fortfarande 
har tolkningsföreträde om vad 
som är ”barnets bästa”, i all

deles för stor utsträckning. 
Hon är utredare och har  

arbetat med funktionshinder
frågor i många år. Ofta med 
barns delaktighet i fokus.

– Det är genom att bli tagen 
på allvar och bli behandlad 
som en person vars åsikter är 
betydelsefulla som vi växer 
som människor, vare sig det är 

kunskap om sin funktionsned
sättning.

AnnMarie Stenhammar an
ser att det finns ett stort behov 
av en attitydförändring.

– Vi måste ha större tilltro 
till barnen. De är kompetenta 
personer vars kunskap – om 
att vara barn idag – vi har nytta 
av. Visst, vi har alla varit barn 
men den kompetensen går 
inte att återskapa. Barn och 
vuxna tänker ofta på olika sätt 
om samma situation.

Så vad ska man göra? Vilka 
förändringar krävs det i sam
hället? 

Anna Karin Hildingson Bo
qvist, berättar att BO:s slutsats 
är att det krävs genomgrip
ande förändringar i attityder, 
kunskap och lagstiftning om 
barnkonventionen ska för
verkligas för barn med funk
tionsnedsättning. 

– I grunden handlar det om 
att barn med funktionsned
sättning har samma rätt till en 
egen identitet, till utveckling 
och skydd som andra barn, av
slutar hon. 

ANNA-KAriN HALLONSteN

Anna Karin Hildingson Boqvist, tidigare vikarierande BO, vill ge barnen mer 
makt över sina liv.  FOTO: BO

”Det krävs genomgripande förändringar i attityder, 
kunskap och lag stiftning om barnkonventionen ska 
förverkligas för barn med funktionsnedsättning.”
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tema: Diskriminering

 Domstolar och 
rätt stillämp are ska 
ta hänsyn till de 
rätt igheter som 

följer av barnkonventio nen. 
Det innebär att  barns rätt ig
heter ska beaktas vid avväg
ningar och bedömningar 
som görs i beslutsprocesser 
i mål och ärenden som rör 
barn. Lagen föreslås träda i 
kraft  den 1 januari 2020.

Barnkonventionen inne
håller regler för barns rät
tigheter. Med lagen vill re
geringen att  det ska bli tydli
gare att  barn har egna rätt ig
heter. Hur vuxna ska använ
da konventionen när de fat
tar beslut som rör barn ska 
även det förtydligas. 

Barnkonventionen  blir lag:

BARNS RÄTTIGHETER SKA  STÄRKAS
Vad är barnkonventionen?
Det var 1989 som FN röstade 
ja till barnkonventionen. 
Barnkonventionen innehåll
er regler om barns rätt ighe
ter. De här reglerna gäller 
alla barn som är under 18 år. 
Nästan alla världens länder 
har skrivit under konventio
nen. Reglerna i konventionen 
är uppdelade i olika artiklar. 
Barnkonventionen innehåll
er 54 artiklar som bland an
nat tar upp att  barn ska be
handlas lika, att  vuxna ska 
lyssna på barn och att  barn 
har rätt  att  gå i skolan. Barn 
har alltså särskilda rätt ighe
ter just för att  de är barn.

Vad säger konventionen 
om barn med funktions-

I somras röstade en 
majoritet i riksdagen för 
regeringens förslag att 
göra FN:s konvention om 
barnets rättigheter till 
svensk lag.

nedsätt ningar?
Barnkonventionens artikel 
23 tar upp situationen för 
barn med funktionsnedsätt 
ningar. De länder som skri
vit under konventionen ska 
se till att  varje barn med 
funktionsnedsätt ningar, fy
siska eller psykiska, har ett  
fullvärdigt och anständigt 
liv. Barnen ska ha möjlighet 
att  delta aktivt i samhället.
 
Varför ska barnkonventio-
nen bli lag?
En utredning som har stude
rat barnets rätt igheter i Sve
rige har visat att  vuxna inte 
alltid använder barnkonven
tionen på det sätt  som de 
borde. Genom att  göra kon
ventionen till lag är förhopp 
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ningen att  statusen på barns 
rätt igheter ska höjas och tas 
på allvar.

Med barnkonventionen 
som lag kommer alla regler i 
barnkonventionen att  sam
las i en och samma lag. Det 
ska bli tydligare att  barn ska 
ses som rätt ighetsbärare. 
Det betyder att  man ska se 
barn som personer som har 
egna rätt igheter.

Vad betyder lagen för 
barnen?
Det som står i barnkonven
tionen gäller redan i dag i 
Sverige. Med lagen blir det 
tydligare att  barn har egna 
rätt igheter och att  de rätt ig
heterna måste följas. Barn
konventionen betonar att  

barn ska vara delaktiga i de 
beslut som rör dem. Reger
ingen vill att  alla ska veta vil
ka rätt igheter barn har och 
hur barnkonventionen ska 
användas. Barnombuds
mannen, BO, har fått  i upp
gift  att  se till att  barn och 
unga har möjlighet att  lära 
sig om sina rätt igheter, till 
exempel i skolan. BO ska 
även bevaka att  vuxna som 
arbetar med barn lär sig 
mer om barns rätt igheter. 
Det här kan till exempel 
vara vuxna som arbetar i 
skolan, på sjukhus eller i 
kommunen.

Källa: regeringen.se

Barnkonventionen  blir lag:

BARNS RÄTTIGHETER SKA  STÄRKAS
Passivt eller

 
 

   aktivt med motstånd

Rörelseterapi

    

               

för Barn!

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

tema: Diskriminering

Lär känna historien, det hjälper 
er att påverka framtiden.  
Det rådet till dagens unga ger 
för fattaren Margareta Persson.

Det finns ett stort hål i historien. Hur människor 
med funktionsnedsättningar behandlats och  
betraktats genom tiderna är en närmast osynlig 
del. För dagens unga är det viktigt att hålet fylls, 
annars försvinner en stabil grund att stå på. Det 
menar författaren Margareta Persson. 

I sin bok Gamla synsätt spökar än (Instant Book) 
beskriver hon synen på funktionshinder genom 
tiderna.

– Man måste känna till sin historia för att kunna 
påverka framtiden. Jag hoppas att dagens unga 
som har funktionsnedsättningar tar reda på hur 
det varit och försöker förstå varför. Den kunska
pen behövs, annars kan de själva gå på nitar.

Även under starka och progressiva reformtider 
har det funnits en vilja att sortera människor som 
dugliga och mindre dugliga. Boken är en delvis 
nedslående läsning om vanvård och vidskepelse, 
aningslöshet och ibland missriktad välvilja. Som 
att barn ofta skiljts från föräldrar för att istället 
leva på institution. 

I boken pekar Margareta Persson på att historien 
inte är linjär och att framsteg kan följas av bakslag. 
Något som står i kontrast mot den starka övertyg

ETT  HÅL I

else om att samhället steg för steg blir bättre som 
hon är uppvuxen med. Under de optimistiska åren 
på 1960talet var honnörsorden i föräldrahemmet 
solidaritet och jämlikhet. På söndagarna köpte  
familjen gräddbakelser och pratade politik. Mest 
var det Margareta och pappa som pratade. Mamma 
var främst lyssnaren, den mer lågmälda. Hon som 
hade drabbats av polio och kunde känna sig friare 
en söndag än under vardagarna, då de ensamma 
timmarna hemma blev många. Mamman var, som 
hon själv sa, ”fjättrad” vid rullstolen. Det var långt 
före reformer som personlig assi s tans, men färd
tjänstresor och andra insatser hade börjat komma.  

Erfarenheterna hemifrån ko m att forma Mar
gareta Perssons liv. Hon har arbetat inom funk
tionshinderrörelsen och varit politiskt verksam, 
bland annat som socialdemokratisk riksdags
ledamot och inom partiets kvinnoförbund. 

När vi nu sitter vid hennes köksbord i Väster
torp i södra Stockholm en septemberförmiddag 
är framtidsoptimismen inte lika närvarande. På 
gatan utanför påminner några kvarglömda val
affischer om ett val som nyss slutat i ovisshet.

Att ledande socialdemokrater i flyktingdebatten 
ställt grupp mot grupp gör henne djupt besviken. 
Det är en farlig väg att gå, och personer med funk
tionsnedsättningar kan aldrig vinna på den, menar 
hon.  Besvikelsen blev samtidigt en drivkraft att 
skriva boken.  Hon har kvar sin tro på att samhället 
går att förändra till det bättre, men anser att  segrar 
aldrig kan tas för givna.  Att personlig   »  

”Funktionshinder-
rörelsen måste  
också börja prata 
klass och kön. Man 
är för rädd att bli  
för politisk men den 
dag du behöver sam-
hällets stöd möter 
du olika verkligheter 
beroende på vem  
du är och vad du 
kommer ifrån.”
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HIST          RIEN

I sin bok visar Margareta Persson  
att synen på personer med  
funktionsnedsättningar varierat  
genom historien.  
FOTO: MARGARETHA HOLMQVIST
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Kampen om 
aff ischerna
Utdrag ur Margareta Perssons bok 

– – –
I mitt en på 1960talet var jag och min bästa 
kompis Helena oft a på Eugeniahemmet på söndagarna, eft ersom 
vi lärt känna några jämnåriga tjejer som bodde där. Anledningen 
till det var att  min mamma tagit mod till sig och ringt till den om
talade syster Anita och frågat om det fanns några fl ickor i min 
ålder som sällan fi ck besök. Och ja, det fanns det och vi skulle få 
komma dit. 

*
Flickorna bodde i outhärdligt tråkiga stora sovsalar med vita 
väggar. Våra gemensamma idoler var Beatles, Tages och Hep Stars. 
Vi tog med oss några affi  scher från Bildjournalen, hoppade upp i 
sängarna och tejpade fast dem på väggarna. När vi kom nästa sön
dag var affi  scherna nedrivna, vi hoppade upp i sängarna igen och 
satt e fast dem. Nästa vecka hände samma sak. Nu var vi verkligen 
spända allihop, vad skulle hända? Fast vi förstod nog inte våra 
kompisars oro, vi hade ju egentligen ingen aning om hur systrarna 
behandlade dem. Det blev söndag igen och vårsolen lyste på Norr
tullsgatan när vi gick från Odenplan. Nyfi kna gick vi in i det dystra 
Eugeniahemmet. Våra kompisar tog emot oss med hemlighetsfulla 
miner och lotsade in oss i sovsalen. Där satt  allas våra idoler kvar 
på väggarna! 

*
Kampen om affi  scherna visar vilken oerhört inskränkt värld som 
Eugeniahemmet fortfarande var i mitt en av 1960talet, trots all 
uppmärksamhet i media som varit att  barnen inte behandlades 
väl. Nästan alla tonårsrum i Sverige var tapetserade med sådana 
affi  scher just då. Men tonårssalarna på gamla Eugeniahemmet 
skulle vara vita. Institutionerna levde sina egna liv. 

1971 stängdes Eugeniahemmet som institution. Rörelsehindrade 
barn kunde äntligen bo hemma och gå i skola på hemorten. 

»   assistans gått  från att  vara en respekterad 
frihetsreform till att  bli djupt ifrågasatt  under de 
senaste åren är ett  exempel. Men på den punkten 
ser hon en ljusning. 

– Kampen för assistans, som inte minst rBU 
driver, är framgångsrik och där har partierna 
lovat så mycket i valrörelsen.

Arbetet med boken har konfronterat henne med 
att  många fördomar och orätt visor består. Oft a 
har hon mött  inställningen att  det är framstegen 
som ska betonas. ”Allt har ändå blivit bätt re” sägs 
det med hänvisning till ett  pärlband av årtal när 
olika reformer har genomförts.  

–Men samhället för alla andra har ju också blivit 
bätt re! Sett  i det ljuset kanske framstegen inte alls 
är så stora. Att  bara nöja sig för inte utvecklingen 
framåt, menar Margareta Persson.

Hon fortsätt er:
–Funktionshinderrörelsen måste också börja 

prata klass och kön. Man är för rädd att  bli för
politisk men den dag du behöver samhällets stöd 
möter du olika verkligheter beroende på vem du 
är och vad du kommer ifrån. Det spelar roll om du 
är byggnadsarbetare eller professor. Dina möjlig
heter att  komma tillbaka till jobbet är också helt 
olika.

Hon lyft er fram ordens makt. Ett  förråat språk
bruk är ett  skadligt tidens tecken, och nedsätt an
de omdömen kopplat till funktionsnedsätt ningar 
är vanliga. Som när SDledaren Jimmie Åkesson i 
ett  tal liknar Moderaterna med ett  lag ”bestående 
av halta, lytt a, snedfotade.”

– Vi måste vara vaksamma med orden. I en parti
ledarutfrågning inför valet fi ck Jan Björklund 
frågan om personlig assistans och om det verkligen 
är rimligt med omfatt ande hjälp för fritidsändamål. 
Det är anmärkningsvärt att  den frågan ens ställs.

Det för oss tillbaka till kampen för allas lika värde. 
För den Margareta som växte upp var en mamma i 
rullstol det självklara. Hon kan minnas omgivning
ens påträngande blickar när familjen var ute till
sammans. Föräldrarna gjorde klart för henne att  
det var de som stirrade som betedde sig illa. Det är 
en inställning som hon kunnat bära med sig genom 
livet. Att  det som var hennes värld faktiskt är värl
den som den är. Ingen är perfekt, alla är olika men 
människovärdet är detsamma.

– Många tror att  människor som inte är perfekta 
får ett  sämre liv men så är det inte. Livet formas av 
så mycket annat, avslutar Margareta Persson.

MArgAretHA HOLMqviSt

I mitt en på 1960talet var jag och min bästa 

Hep Stars prydde många väggar…
… liksom konkurrenterna Tages.

Rörelsehindrade barn tvingades långt in i modern tid 
leva på institution. I sin bok berättar Margareta Persson 
om Eugeniahemmet i Stockholm. Där skulle väggarna 
vara vita och idolaff ischer var 
bannlysta.  FOTO: WIKIPEDIA

Hep Stars prydde många väggar…

Beatles i Stockholm 1963.

tema: Diskriminering
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RIKSGYMNASIER 
 med Rh-anpassad utbildning för unga med svåra rörelsehinder

Riksgymnasier finns i Stockholm, Göteborg, Kristianstad och Umeå. 
Sista ansökningsdatum 2019-01-15. 
Skicka ansökan till: Specialpedagogiska skolmyndigheten, Box 1100, 871 29 HÄRNÖSAND 
Tel: 010 473 50 00. www.spsm.se

• För dig som har avslutat grundskolan och vill fortsätta på gymnasiet

• För dig som behöver lugnare studietakt, stöd i undervisningen i en liten grupp eller vanlig klass

• För dig som behöver habilitering och personlig praktisk hjälp

• För dig som kanske också har behov av att bo i elevhem

Vår storlek är 
din styrka.

Att byta assistansbolag är enkelt. Allt du 
behöver göra är att ta kontakt med oss  
så hjälper vid dig. Välkommen till 
Humana assistans!

       020-70 80 87

Av alla assistansbolag har de flesta 
valt Humana. Själva anger kunderna 
att det är för tryggheten. Hos oss har 
du nära kontakt med ditt personliga 
team som gör allt för att förenkla din 
vardag. Vi finns här för dig. Varje dag. 
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Testpiloterna
Bara att åka, eller? Vi följde med när ett gäng från RBU  
testade tillgängligheten på Gröna Lund. Det blev fartfyllda 
och ganska kyliga timmar. Resultaten ska sammanställas 
och presenteras för Gröna Lund inför kommande säsong. 
Rörelse lovar att rapportera vidare i frågan!
Text: Margaretha Holmqvist  Foto: Roger Schederin

Nu gäller det för Leonardo Soldati  
att träffa rätt.

Trängsel och här och var svårt att 
ta sig fram med ”rulle.”

Ömsom regn, ömsom 
sol … vädret spelar  
mindre roll, tycker Isak 
Lagerman.

Äntligen! 
Einar Sandström  
gillar sockervadd.
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Testpiloterna

I vimlet träffar RBU:arna Thomas Fogdö,  
före detta utförsåkare, numera föreläsare 
och författare.

Mamma kan också.  
Maria Sandström och sonen Einar  

gillar när det går fort.

Tur att du är stark, mamma! Sofie Ohlson och hennes mamma Agneta Davidsson Ohlson testar Tekopparna. 

Lite krångligt att komma på plats, sedan blir det  
åka av för Leonardo Soldati ( till höger).
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 Modiga rBU 
föräldrar gjor
de det omöjli
ga möjligt. 
Att  så många 

famil   jer trädde fram i mass
media med sina berätt elser gav 
assistansfrågan tyngd och ja
gade politikerna ”ändå in i val
båset.” Det menar förbunds
ordför ande Maria Persdott er. 

– rBU gjorde en fantastisk 
kampanj om LSS och personlig 
assistans och den började re
dan för tre år sedan.  Vi var 
också bestämda med att  göra 
den här frågan till en valfråga 
och det lyckades vi med!

Flera väggar på rBU:s kansli 
är närmast tapetserade av 
rBUfamiljernas berätt elser 
om sin livssituation, som de 

förmedlats i massmedia. I en 
lång rad artiklar berätt ar 
familjer om hur det är att  leva 
med barn som behöver hjälp 
med andning, som inte kan äta 
själva och kräver passning 
dygnet runt. rBUfamiljer har 
även synts i fl era uppmärksam
made inslag i radio och tv.  
Oron för neddragen eller indra
gen assistans har varit en röd 

 RBU i valet:

Det omöjliga blev möjligt

RBU:s ordförande Maria Persdotter menar 
att både Socialdemokraterna och Moderaterna 
underskattade den sprängkraft  som finns i LSS-frågan.  
Här ser vi henne på RBU:s kansli i Solna, där tidningsartiklar 
om LSS fyller ett par väggar. FOTO: MARGARETHA HOLMQVIST

Trägen vinner. Assistansen blev en stor fråga i valrörelsen. Partierna lovar att 
göra om och att göra rätt. RBU gläds över framgången och kämpar vidare.
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tråd genom reportagen.  
– Jag är djupt tacksam över 

alla föräldrar som vågar berät
ta, det är inte enkelt att göra, 
fortsätter Maria Persdotter.

Förutom de rent opinions
mässiga framgångarna har 
rBUfamiljerna därmed bidra
git till att höja kunskapsnivån 
kring assistans, anser hon.

– Om man får möta en familj 
med barn med assistansbehov 
blir frågan verklig på ett annat 
sätt, den går att förstå. 

Till den massmediala sats
ning ska läggas annan opinions
bildning, som aktivitet i sociala 
medier, annonsering och mani
festationer runt om i landet. 

En annan insats var rBU:s 
Novusundersökning som pre
senterades kort före valet och 
som visade att svenska folket 
underkände regeringens han
tering av LSS och personlig as
sistans. Presentationen av un
dersökningen listas av tidning

en Fokus som nummer tre av 
tio ögonblick som avgjorde val
rörelsen.  Enligt Aftonbladet 
hamnar LSS på plats fyra av de 
frågor som avgjorde hur väljar
na röstade på. 

Den oklara valutgången inne
bär att det finns en osäkerhet 
kring många politiska frågor. 
Men i assistansfrågan har par
tierna gjort långtgående utfäs
telser. Vad det innebär prakti
ken återstår att se. Till exem
pel har ansvarig minister Lena 
Hallengren sagt att ” det kan få 
kosta en miljard” när det i själva 
verket kan kosta sju miljarder. 
Moderatledaren Ulf Kristers
son har antytt att bara ”fusket” 
försvinner så kan det finansiera 
assistansen.

Det oklara läget gäller inte 
bra riket. Ännu i oktober är 
majoritetsförhållandena osäkra 
i en rad kommuner, regioner 
och landsting. 

För kommunerna är det av

görande hur finansieringen av 
de olika insatserna som rör LSS 
ska hanteras. 

–Människor har en absolut 
rätt till insatser, vilket många 
kommuner inte kommer att 
klara av. Det måste det bli en 
lösning på, konstaterar Maria 
Persdotter.

Men trots allt: Nu finns långt
gående löften från partierna 
och det är en enorm framgång 
för rBU, anser hon.

Vi är duktiga och det ska vi 
vara stolta över just nu, sedan 
ska vi hålla kvar energin och 
fortsätta jaga politikerna i den 
här frågan.

När rBU drog igång kampan
jen ”Assistans är frihet – rädda 

LSS” sedan innebar det samtid
igt att andra viktiga frågor fick 
stå tillbaka. Inte så att de glöm
des bort, men för en organisa
tion som rBU med begränsade 
personella och ekonomiska  
resurser var det nödvändigt att 
göra en sådan prioritering. 

– Genom att lägga tyngdpunk
ten på en fråga blir det också 
lättare att tränga igenom i sam
hällsdebatten. Det är en fram
gångsfaktor men det krävs 
mod att våga göra det.

Inför nästa år framhåller 
Maria Persdotter att det ska  
bli mer utrymme för andra 
sakfrågor som berör rBUfamil
jerna. 

– Planeringen är inte klar 
ännu, men rBU kommer att få 
mer tid för andra prioriterade 
områden som skolan och sys
konens situation, avslutar hon.

MArgAretHA HOLMqviSt

0456-151 15 / www.valjeviken.se

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

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

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

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

Utveckla dina intressen, lär dig 
mer tillsammans med andra
eller läs in behörigheter!

”Genom att lägga tyngd-
punkten på en fråga 
blir det också lättare att 
tränga igenom i sam-
hällsdebatten.”
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Hur ska vi tillsammans utveckla RBU? Konsulten Annette Pettersson 
Faye guidade i demokratins konst. Fokus låg på delaktighet, inflyt-
ande och att bygga engagemang.

 Under några inten
siva dagar i slutet 
av september träf
fades rBU:are från 
hela landet på 

årets rBUforum. Dagar som 
delvis blev en fördjupning och 
uppföljning kring demokratiar
betet på kongressen förra året.

Det händer mycket i rBU.  
Organisationen har stor bredd i 
verksamheten. Barn och familje
aktiviteter som ridning och  
racerunning, bad och sommar
läger är viktiga inslag. Lika ange

läget är det intressepolitiska  
arbete kring de frågor som rör 
barns och familjers rättigheter. 

Deltagarna som samlades på 
hotell Scandic Klara i centrala 
Stockholm var överens om att 
opinionsbildningen kring LSS 
och personlig assistans blivit en 
viktig skjuts framåt för rBU under 
de senaste åren. Men alla som va
rit aktiva i en förening vet att 
verksamheten går upp och ned. 
Det kan vara tungt och tidskräv
ande att jobba i en styrelse. Så hur 
ska ”hjulet fortsätta rulla?” » 

 RBU forum 2018

Nu lyfter 
vi RBU! 
Idéer och människor ska mötas. Vi kan lära  
av varandra och utvecklas tillsammans. Det 
var bärande tankar vid årets RBU-forum.

Text och foto: Margaretha Holmqvist
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Tack till Henrik
RBU:s generalsekreterare Henrik Petrén 
avtackades under RBU-forum. Förbunds-
ordförande Maria Persdotter beskrev 
 honom som en viktig nyckelspelare och 
”världens bästa vapendragare,” inte minst 
i kampanjarbetet kring personlig assis-
tans och LSS.

Henrik Petrén slutade på RBU den sista 
augusti i år, för en tjänst på arbetsgivar-
organisationen KFO.

Henrik Petrén avtackades 
av förbundsordförande 
Maria Persdotter.

Inte vilken ”speed  
dating” som helst. Del-
tagarna  minglade runt 
och delade med sig av 
goda råd och tips. 
Många samtal blev det.
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» Vid en inledande träff för för-
troendevalda delade Maria 
Norrman från Halland och Vicki 
Skure-Eriksson från Västman-
land med sig av sina erfarenheter.  
Maria Norrman berättade om 
hur besvikelse vänts till fram-
gång i Halland. Distriktsfören-
ingen hade flera tuffa år. Bland 
annat tvingades föreningen av 
ekonomiska skäl sälja ett torp 
som varit en viktig träffpunkt 
för medlemmarna. När hon själv 
började arbeta som kanslist i 
föreningen möttes hon av ”en 
tom dator, några pennor och 
pärmar.” Sakta men säkert kom 
verksamheten igång igen. Förra 
året fick RBU Halland ett 40-tal 
nya medlemmar, en ökning med 
drygt 14 procent. Glädje och en 
positiv syn genomsyrar verk-
samheten, framhöll hon. Då 
trivs medlemmarna.

 – Vi bestämde oss för att till  
exempel inte bli besvikna om 
”bara fem” kom till en intressant 
föreläsning som vi arrangerat.

Maria Norrman poängterade 

betydelsen av att det finns ett 
bra klimat i styrelsen, att alla får 
komma till tals och att det finns 
en bredd av olika erfarenheter 
bland ledamöterna. Halland för-
söker också sätta tydliga mål för 
verksamheten. Ett är att satsa på 
att komma ut i massmedia minst 
tre gånger om året.

Vid Vicki Skure-Erikssons för-
sta kontakt med RBU hängde frå-
gan om det var dags att lägga ned 
föreningen i luften. Känslan var 
att RBU Västmanland befann sig 
på fallrepet.

– Men vi lyckades få med nytt 
folk i styrelsen och nu har vi ak-
tiviteter nästan varje veckodag. 
Vi är många olika personer som 
håller i aktiviteterna, därför 
fungerar det och vi samarbetar 
också med andra organisatio-
ner, bland annat kring bowling 
och ridning.

Ett populärt inslag i verksam-
heten är racerunning. Sedan 
några år finns även ett starkt en-
gagemang i flyktingfrågan. Vicki 
Skure-Eriksson menade att kon-

takten med nyanlända barn och 
föräldrar har blivit ett lyft för 
alla inblandade.  

–Det gäller att se möjligheterna! 
Barnen lär sig språket snabbt 
och vi har sedan tidigare arab-
isktalande medlemmar som kan 
hjälpa till att tolka. Vi lär oss 
jätte mycket av de här familjerna 
och det utvecklar vår verksam-
het, berättade hon.

Deltagarna vid RBU-forum fick 
också göra en rad handfasta öv-
ningar i demokrati och organi-
sationsutveckling under ledning 
av konsulten och demokratiut-
vecklaren Annette Pettersson 
Faye. 

Det spelar roll vad vi alla gör. 
Att vi tar hand om varandra och 
är rädda om medlemmarna, sa 
hon bland annat.

Fotnot: 
Läs mer om RBU Västmanlands en-
gagemang för flyktingar i nr 2 2018.  
Arbetet med racerunning presente-
ras i Rörelse nr 4 2017. Tidningarna 
finns att läsa som pdf på rbu.se

Koncentrerade miner. Maria 
Piscator Mäenpää, Ulrika 
Henriksson, Cathrine Mark-
lund, Malene Vikström och 
Johan Klinthammar deltog 
alla i årets RBU-forum.

 RBU forum 2018

Kul att ses! Maria Ludvigsson, 
till vänster, från Västerås  
träffade Annika Stridh från 
Stockholm.
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rBU Halland till
delades rBU:s årliga 
utmärkelse Guld
rullen. Föreningen 
var näst intill ut
räknad och belönas 
för sitt  målmedvet
na arbete med att  
vända utveckling
en. Idag blomstrar 
föreningen med 
många aktiviteter 
och en stadig till
strömning av nya 
medlemmar. Under 
fj olåret var rBU Halland den distrikts
förening inom rBU som ökade med
lemsantalet mest, procentuellt sett .

 Halland den distrikts

Grattis Halland! RBU:s ordförande Maria Pers-
dotter överlämnar priset Guldrullen 2018 till RBU 
Hallands ordförande Maria Norrman.

Halland knep 
Guldrullen

– Det är fantastiskt att man kan träff a ”hela RBU” så här. Det är väldigt bra ordnat. 
På det sättet kan vi medlemmar hjälpa varandra och få tips om hur vi ska jobba för att utveckla 
RBU, säger Chavia Ali (i blommig klänning) från Lund och RBU Skåne. Chavia har varit aktiv i 
RBU under två av de fem år som hon bott i Sverige, dit hon kom från Syrien. Här tillsammans 
med Sherin Mustafa och lilla Huner Samou.

Goda Exempel. Vicki Skure-Eriksson, RBU Västmanland och Maria Norrman, RBU Halland 
representerar föreningar som är ganska olika men lyckats få igång en bra aktivitet där hela 
familjen kan trivas. 
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 Noterat

P r o d u k t e r  f ö r  R e h a b  &  H a b i l i t e r i n g

www@aquaprodukter.se • telefon 0173-702 00

Nu är det dags för Pippi i Rinkeby. 
För fem år sedan startade författ a
ren Gunilla Lundgren en skrivar
verkstad med romska barn mellan 
sex och tolv år på Askebyskolan i 
Rinkeby. Ambitionen var att  skriva 
en bok. En av deltagarna, då 12åriga 
Felicia, kom på att  barnen kunde 
skriva en egen berätt else inspire
rad av Pippi, hennes favorit. Nu har 
projektet förverkligats – fast som 
radioföljetong i Barnradion. Resul
tatet hörs i Sagor i Barnradion på 
läslovet.

– Att  få göra vår egen version av 

Pippi har varit min dröm. Det är så 
häft igt att  andra barn ska få lyssna 
på det här, säger Felicia, som idag 
går första året på gymnasiet.

Gunilla och Felicia bestämde 
ganska snabbt att  Pippi i Rinkeby 
var hemlös och sov i en bil. De har 
arbetet fram texten gemensamt, 
och även tagit hjälp av de mindre 
barnen från Skrivarverkstaden. 
och berätt elsen kommer även att  
sändas på de fem nationella mino
ritetsspråken romska, fi nska, 
meänkieli, samiska och jiddisch.

Pippi flyttar till Rinkeby

Gunilla Lundgren och hennes medförfattare Felicia. Pippi i Rinkeby sänds i Sagor i Barn-
radion med start 29 oktober i P4 Sveriges Radio och även i appen Sveriges Radio Play. 
FOTO: SVERIGES RADIO

Kommun får bakläxa 
om avlastning
Nästan ett  år. När Kungälvs kommun beviljat 
avlastning för föräldrarna till ett  barn med funk
tionsnedsätt ning tog det lång tid innan hjälpen 
kom. Nu riskerar kommunen närmare en halv 
miljon kronor i straff avgift . Det uppger Svt Väst.

Föräldrarna i familjen ansökte om avlastning 
fem nätt er i veckan för att  få hjälp med barnets 
omvårdnad. Kungälvs kommun ansåg att  familjen 
endast hade rätt  till hjälp en natt  i veckan, vilket 
fastslogs av socialnämnden.

Men trots att  insatsen beviljades fi ck familjen 
vänta i nästan ett  år innan den verkställdes.

Beslutet har också överklagats av föräldrarna 
och kammarrätt en slog fast att  insatsen skulle 
ökas till två nätt er i veckan.

Enligt Inspektionen för vård och omsorg, ivO, 
var väntetiden inte acceptabel. Ivo anser att  kom
munen ska betala 450 000 kronor i straff avgift  
för att  inte ha inlett  stödinsatserna tidigare.

Enligt kommunen har föräldrarna tackat nej 
till insatsen under tiden, men något sådant fi nns 
inte dokumenterat och därför väljer ivO att  bort
se från uppgift erna.

Nu ska till förvaltningsrätt en fatt a beslut i 
ärendet.

Stöd RBU:s Kampfond!

Swish 90 00 712

Borås assistans kostnader 
växer
Sociala omsorgsnämnden i Borås stad räknar 
med ett  underskott  på 13 miljoner kronor i 
årets budget, jämfört med budget. Enligt P 4 
Sjuhärad är den största orsaken till underskot
tet att  kostnaderna för personlig assistans fort
sätt er att  öka.
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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.

 

Har du funderat på
att bli familjehem?

Kika in på www.familjehemsbanken.seKika in på www.familjehemsbanken.se

Hur förbereder sig kommuner, landsting och regio
ner för att  barnkonventionen blir lag 2020?  Dåligt, 
anser Rädda Barnen. Organisationen uppmanar de 
politiker som eft er valet tar plats i olika beslutande 
organ att  ändra på den saken.

Företrädare för Rädda Barnen kräver i ett  debatt 
inlägg i Kristianstadsbladet att  barns rätt igheter ska 
stå i centrum för det politiska arbetet under de kom
mande fyra åren. Ett  första steg är barn prioriteras i 
höstens budget, och att  det fi nns en barnkonsekvens
analys i budgetarbetet. Rädda Barnen betonar att  
det förebyggande arbetet inom skola, kultur och fri
tidsverksamhet och sjukvård behöver förbätt ras. 
Dett a för att  säkerställa att  barn får bra stöd och vård 
i tid, oavsett  var i landet man bor.

”Tänk på barnen, politiker”

–Tack Team Nordmark och Hugos stift else! En del av överskottet från 
loppet Glädjeruset tillfaller RBU. Så här såg det ut när RBU:s ordför-
ande Maria Persdotter tog emot 100 000 kronor.  FOTO RBU

Stort intresse för körkortslån

Lån för att ta körkort ska underlätta för arbetslösa att få jobb. FOTO: CSN

Centrala studiestödsnämnden, CSN, rapporterar om ett 
stort intresse för körkortslån. Det nya lånet infördes från 
den 1 september och redan eft er tre dagar hade CSN fått 
ta emot ansökningar från drygt 1750 personer.

De första ansökningarna kom 
in direkt eft er att  CSN öppnat 
upp etjänsten för körkortslån.

– Vi är positivt överraskade 
att  så många redan ansökt om 
stödet. Det har varit ett  högt 
tryck, säger Klas Elfving, press
sekreterare vid CSN.

Körkortslånet är ett  lån för 
den som är arbetslös och mel
lan 18 och 47 år. Låntagaren 
kan få låna högst 15 000 kronor 

för att  kunna ta ett  svenskt 
körkort med körkortsbehörig
het B, det vill säga för personbil 
och lätt  lastbil. 

Det fi nns även tankar om att  
även unga som inte är arbetslösa 
ska kunna ta körkortslån. Det 
gäller personer i åldern 19–20 
år som har avslutat en gymna
sieutbildning. Dett a kan bli ak
tuellt under 2019 och är något 
som regeringen beslutar om.
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Noterat

Idrott för barn ska vara trygg 
och rolig. I början av året lanse
rade Riksidrottsförbundet och 
Bris ett gemensamt initiativ för 
en utvecklande barn och ung
domsidrott.  Materialet heter 
”Barnens spelregler” och sam
manfattar barn och ungas rättig
heter i sju enkla regler. 

 ”Idrott ska var roligt! Alla 
barn har rätt att må bra, känna 
sig välkomna och utvecklas i en 
trygg gemenskap.” Så står det i 
inledningen till materialet som 
ska underlätta viktiga samtal i 
idrottsföreningen. Det ska ge 
stöd och kunskap till både unga 
idrottare och vuxna ledare om 
barns rättigheter.

Mer än 50 000 böcker har dist
ribuerats inom idrottsrörelsen, 

tillsammans med en stor mängd 
affischer, klistermärken och fil
mer. Materialet har använts vid 
utbildningar, barn och ung
domsturneringar, i skolor och 
på samlingsplatser för tränare 
och ledare. 

– Barnens spelregler har varit 
ett välkommet stöd i många för
bund och föreningar. Vi vill 
självklart att alla barn och unga 
ska ha en positiv upplevelse när 
de kommer till idrottsrörelsen 
så att de ska fortsätta idrotta 
hela livet. Det här materialet har 
varit en del i vårt spännande 
samarbete med Bris, säger Ste
fan Bergh, generalsekreterare 
för Riksidrottsförbundet i ett 
pressmeddelande.

Musikhjälpen  
om rätten att  
funka olika
Alla har rätt att funka olika. Det är Musikhjälp
ens budskap i år. I ett pressmeddelande skriver 
Sveriges Radio att personer med funktionsned
sättning är en av världens mest diskriminerade 
grupper. ”Utbildning är avgörande för att kom
ma ur fattigdom och utsatthet, men enligt upp
skattningar går 9 av 10 barn med funktionsned
sättning inte i skolan”.

Pengarna som samlas in genom årets går till 
att ge barn och vuxna med funktionsnedsätt
ning tillgång till skola, vård, stöd och hjälp.  
I fjol var temat ”Barn är inte till salu” och pro
grammet samlade in rekordsumman 74 410 363 
kronor.

Glasburen som programledarna bor i under 
veckan placeras på Stortorget i Lund och direkt
sändningen pågår den 10–16 december i radio 
och tv.

I år sänds Musikhjälpen från Lund. Bilden från 2013 då Göteborg stod som värd.  FOTO: WIKIPEDIA

Spelregler för trygg idrott
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Till dina syskon
Krönika: 

Anna Pella

 Det var så självklart.
Att  du var du.
Men så små

ningom började de 
upptäcka omgiv
ningens blickar. 
Förstå att  deras 

storasyster var född med andra för
utsätt ningar.

Dina syskon har sett  på när vi 
sprungit till ditt  rum för att  hjälpa 
assistenterna att  rädda ditt  liv.

När vi gett  dig hjärt och lung
räddning.

När ambulanspersonal stormat 
in här hemma. 

De har sett  oss oroliga, ledsna, 
stressade, trött a.

De har utvecklat ett  extra sinne 
för att  känna av hur deras mamma 
och pappa mår.

Tidigt insett  att  vi inte alltid mäk
tat med att  fi nnas tillhands för dem. 

Smärtsamt förstått  att  de, oft are 
än andra barn, behövt resa sig själva 
när de trillat.

De har sett  assistenter komma 
och gå, i sitt  eget hem, på den plats 
där de ska kunna vara helt trygga 
och slappna av.

De har sett  omgivningens blickar, 
sett  föräldrar dra undan sina barn, 
hört gamla människor säga hur 
synd det är om dig och oss.

Men de har också fått  rätt visepatos 
med modersmjölken. 

Utvecklat en sällsam känslighet 
på gott  och ont. 

Då och då kommit hem ledsna 
när någon i deras närhet eller de 
själva blivit trampade på. 

Men också utvecklat ett  starkt 
engagemang för att  vilja påverka 
orätt visorna i vårt samhälle.

Jag läser att  syskon i högre grad 
riskerar att  utveckla psykisk ohälsa.

Jag vill så gärna ge dem det själv
förtroende som krävs för att  växa 
upp med dig.

Särskilt nu, när de är på väg in i 
tonåren, där ingen får sticka ut el
ler vara annorlunda.

Jag önskar att  jag kunde ge dem 
din självklarhet, din bekymmers
löshet och din livslust. 

Att  prata om det som är svårt är inte 
lätt . Jag tror det är så i många familjer.

Därför är jag så glad att  jag fått  
skriva en bok om tankar och känslor 
som kan fi nnas i en funkisfamilj.

En bok som kan vara något att  
hålla i handen, prata kring, skratt a 
och gråta med. 

Tillsammans.

Till dina syskon vill jag säga:
Tack för all inspiration.
Tack för ert mod att  berätt a om 

era känslor och tankar.
Tack för att  ni låter mig skriva om 

vårt liv.
Denna bok är till er och alla andra 
som lever i familjer som vår, som 
lever en dag i sänder.

Där ingenting är självklart eller 
kan tas för givet.

Jag älskar er.

Anna Pella är mamma till Agnes, 15 år, som 
har en fl erfunktionsnedsätt ning. I augusti 
kom hennes första barnbok i serien Funkis
familjen. Den heter Operation slutstirrat och 
handlar om syskonens tankar och känslor 
kring omgivningens bemötande. Läs mer 
på www.funkisfamiljen.se

och slappna av.
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Forskning pågår

Unga som utsätts för trakasse
rier på nätet och skolmobb
ning har oftare psykisk ohälsa. 
Mest drabbade av mobbning är 
elever med funktionsnedsätt
ningar. Forskaren Maria 
Fridh, doktor i medicinsk ve
tenskap vid Lunds universitet, 
har nyligen lagt fram en av
handling som pekar på situa
tionens allvar.

– Det är alarmerande att så 
många unga mår dåligt. Förut
om det lidande som psykisk 
ohälsa i sig innebär, så riskerar 
problem i unga år ge allvarliga 
konsekvenser längre fram i  
livet. Det visar tidigare forsk
ning inom fältet, säger hon i en 
artikel publicerad på Lunds 
universitets hemsida.

Maria Fridh är även läkare 
med folkhälsoinriktning.  
Hennes avhandling bygger på 
flera tusen enkätsvar från skol
elever och unga vuxna i Region 
Skånes folkhälsoenkäter. 

Avhandlingen visar att elever 
med funktionsnedsättning har 
sämre hälsa och utsätts för 
mobbning och nättrakasserier 
ungefär dubbelt så ofta som 
klasskamrater utan funktions

Mobbning ger sämre  hälsa
Elever med funktionsnedsättningar utsätts för mobbning 
och nättrakasserier dubbelt så ofta som andra. Det visar  
aktuell forskning. 

Maria Fridh har nyligen  
disputerat på en avhandling 
om sambandet mellan 
mobbning och psykisk hälsa.  
FOTO: LUNDS UNIVERSITET

FAKTA: AVHANDLING OM MOBBNING  
OCH PSYKISK HÄLSA
Avhandlingen ”Bullying, violence and mental distress among 
young people. Cross-sectional population- based studies in  
Scania, Sweden” lades fram vid Lunds universitet 2018.

Avhandlingen innehåller fyra delstudier som bygger på enkätsvar 
från folkhälsoenkäterna i Skåne 2008, 2012 och 2016. Enkätsvar från 
mellan 5 900 och 8 500 unga eller unga vuxna har inkluderats,  
beroende på delstudie.

Svaren har justerats utifrån sociodemografiska faktorer (som  
födelseland och föräldrars yrke), livsstilsfaktorer (rökning, alkohol, 
narkotika) och psykosociala faktorer (ensamhet, kommunikationen 
med föräldrarna, studiesvårigheter och liknande).

nedsättning. Bland mobbade 
elever med funktionsnedsätt
ning uttryckte pojkar stor 
ohälsa framför allt i form av  
fysiska besvär, som ont i huvu
det. Flickorna lyfte främst 
fram psykiska besvär som oro, 
dåligt humör eller sömnsvårig
heter. De trakasseras oftare än 
pojkar på nätet.  Hos äldre 
elever med psykisk ohälsa sågs 
ett samband mellan självskade
beteende och att ha varit in
blandad i nätmobbning. Det 
gällde både offer och mobbare. 

Maria Fridh är enligt pre
sentationen av avhandlingen 
på universitetets hemsida 

överraskad av de tydliga köns
skillnaderna. Det var också 
oväntat att det fanns en kopp
ling mellan psykisk ohälsa och 
att ha varit utsatt för nättrakas
serier vid endast ett tillfälle.

Hon pekar på att nätets karak
tär med stor spridning, till
gång dygnet runt och möjlig
heten att uppträda anonymt 
bidrar till ohälsa hos dem som 
utsätts för trakasserier. Maria 
Fridh vill samtidigt betona att 
nätet även har fördelar. Till  
exempel kan likasinnade och 
specialintresserade knyta kon
takter och hitta en gemenskap. 
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Vad är 
frihet för dig?
Bilen är för många en symbol för  
frihet – friheten att kunna ta sig dit 
man vill, när man vill. Men för många  
är denna friheten begränsad.

Handikappanpassning anpassar och installerar 
produkter för att alla ska kunna köra eller åka bil, 
oavsett funktionshinder.
Som kund får du inte bara unika och skräddar- 
sydda installationer utan du möter också personer med 
lång erfarenhet och stor lyhördhet inför dina behov och 
önskemål. Vi är inte nöjda förrän du är nöjd. I nära  
30 år har vi hjälpt människor till en större frihet i sina liv.

Installatörvägen 4, 461 37 Trollhättan
Tel: 0520-200 130
E-post: info@handikappanpassning.se
Webb: www.handikappanpassning.se

Peter Ojala,
Svenska kälk-
hockeylandslaget.

Höstnytt 2018

3524, 3524ES
Stabil och varm vinterkänga 
med pälsfoder.  Dragkedja på 
insidan för extra lätt påtagning.                    
Finns i normal alt ortosläst            
Stl 27-41           

3918, 3918ES
Stabil sportkänga med 
QLS-funktion (Quick lacing system)

Finns i normal alt ortosläst
Stl 27-41

Stabil och varm vinterkänga 
med pälsfoder.  Dragkedja på 
insidan för extra lätt påtagning.  
Finns i normal alt ortosläst

3918, 3918ES3918, 3918ES3918, 3918ES
Stabil sportkänga med 
QLS-funktion (Quick lacing system)

Finns i normal alt ortosläst

Höstnytt 2018

Birstavägen 23,  863 33 SUNDSVALL   
   Tel. +46 (0)60-53 89 20,  Fax +46 (0)60-53 89 21
E-mail: order@materialconsult.com
Homepage: www.materialconsult.com

Mobbning ger sämre  hälsa

FO
TO

: ADO
BESTO

CK

Bakgrund: Psykisk ohälsa bland unga
Den psykiska ohälsan bland unga i Sverige är ett  stort och 
växande problem. Enligt en rapport från Socialstyrelsen 
(december 2017) har den psykiska ohälsan hos barn och 
unga mellan 10 och 17 år ökat med över 100 procent på tio 
år. För unga vuxna mellan 18 och 24 år är ökningen när
mare 70 procent. Rapporten ger inga säkra svar på varför 
psykisk ohälsa bland unga ökat. Det kan delvis ha att  göra 
med ökad medvetenhet och med att  fl er vågar berätt a, 
men det kan också ha att  göra med ungas livsvillkor. 
Källa: Socialstyrelsen
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Malin Tjernell är advokat och 
ledamot av RBU:s förbunds-
styrelse. 

Fri juridisk rådgivning 
för medlemmar i RBU. 
Kontakta RBU:s jurist  
tisdagar och onsdagar  
kl 9.00 – 12.00.

Du kan också ställa frågor  
via  e-post: 
fragajuristen@rbu.se

Fråga juristen

Fråga: Jag undrar över det så kallade sondmatningsmålet. Vad handlar det om? 
Vad säger domen från Högsta förvaltningsdomstolen? 

hov. Kammarrätten avslog 
överklagandet och sa följande. 
Egenvård kan utgöra ett 
grundläggande behov om den 
kan knytas till något av de be
hov som avses i 9 a § första 
stycket LSS. Sondmatning 
måste innefattas i begreppet 
måltid och alla aktiva moment 
vid manuell matning med 
sondspruta är av sådan privat 
karaktär att de utgör grundläg
gande behov. Även tid för 
sondmatning med maskin ska 
beaktas med hänsyn till den 
övervakning som krävdes i fal
let. Kammarrätten gav flickan 
rätt till assistansersättning. 

Försäkringskassan överkla
gade till Högsta förvaltnings
domstolen, som meddelade 
prövningstillstånd gällande 
frågan om sondmatning är ett 
sådant grundläggande behov 
som avses i 9 a § första stycket 
LSS. 

*
Högsta förvaltningsdomstolen 
kom fram till följande (mål nr 
682–17, meddelad den 13 april 
2018). Egenvård som avser nå
got av de grundläggande behov 
som anges i 9 a § första stycket 
LSS kan beaktas inom ramen 
för bedömningen av hjälpbe
hovet. Sondmatning ska be
traktas som intag av en måltid 
och utgör därmed ett grund
läggande behov som kan  om 
den hjälp som erfordras är av 
tillräckligt integritetskänslig 
karaktär  ge rätt till insatsen 
personlig assistans enligt LSS.  

I den utsträckning sondmat
ningen berättigar till person
lig assistans kan den också 
ligga till grund för prövning
en av rätten till assistanser
sättning enligt socialförsäk
ringsbalken. 

Högsta förvaltningsdom
stolen meddelade inte pröv
ningstillstånd i målet i övrigt. 
Kammarrättens dom stod 
därmed fast. 

*
För rBU:s medlemmar är  
domen mycket viktig. Många 
barn som får sin mat via 
sondmatning har nämligen 
blivit av med personlig assis
tans på senare tid. Försäk
ringskassan har menat att 
sondmatning är egenvård 
och inte ett grundläggande 
behov som ger rätt till insat
sen. Domen från Högsta för
valtningsdomstolen slår nu 
fast hur man ska se på egen
vård i förhållande till assis
tans. Egenvård är rent rätts
ligt i grunden en sjukvårdan
de insats. Men att någonting 
är egenvård diskvalificerar 
det inte från att ligga till 
grund för assistans
ersättning. Även andra sätt 
att tillgodose en persons  
näringsbehov än att föra mat 
till munnen innefattas i be
greppet måltid. Hjälp med 
sondmatning är således ett 
grundläggande behov, enligt 
Högsta förvaltningsdom
stolen.

MALiN tjerNeLL

Sondmatning är ett 
grundläggande behov

Svar: I det aktuella fallet hade 
Försäkringskassan avslagit en 
ansökan om assistansersätt
ning för en flicka som på grund 
av sin funktionsnedsättning 
bland annat behövde sondma
tas fem gånger per dag. Sond
matning utförs av andra än 
hälso och sjukvårdspersonal 
och utgör så kallad egenvård. 
Ansökan om assistansersätt
ning avsåg skötsel av personlig 
hygien, måltider, av och på
klädning, kommunikation 
samt aktiv tillsyn. Försäkrings
kassan menade angående 
hjälpbehovet för sondmatning
en att det bara var på och av
koppling samt justeringar av 
sondslagen som var integri
tetsnära och därmed utgjorde 
grundläggande behov. Hjälp
behovet översteg inte 20 tim
mar per vecka och ansökan  
avslogs.

*
Flickan överklagade till För
valtningsrätten, som ansåg att 
själva matningen med sond
sprutan var integritetskänslig 
och att matningen i sin helhet 
därför skulle beaktas vid be
dömningen av rätten till assis
tansersättning. Flickan be
dömdes ha rätt till assistanser
sättning då det grundläggande 
hjälpbehovet översteg 20 tim
mar per vecka.

Försäkringskassan överkla
gade till Kammarrätten och 
anförde att sondmatning utgör 
egenvård och därför inte kun
de vara ett grundläggande be

FOtNOt: Försäkringskas
san fastslår i sitt rättsliga 
ställningstagande att det 
enbart är i och urkopp
ling av sondslangen som 
ska betraktas som ett 
grundläggande behov, inte 
den tid det tar för maten 
att passera in i magen. Det 
innebär att barn med 
sondmatning fortfarande 
kommer att få svårt att få 
assistans beviljad.
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Information till RBU:s föreningar

Enkelt att beställa:

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

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

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

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

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

(åttasidig broschyr)

Pris: kostnad för frakt

M E D L E M  I  R B U

Få råd, tips  
och vägledning

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

R B U : S  M Å L

Alla har rätt
att maxa livet

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

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

Gemenskap, 
kunskap och 
påverkan

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

Tips! 
Beställ RBU:s informationsbroschyrer
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2018
Kalendarium

HÖSTEN 2018

25 oktober  Internationella ryggmärgsbråcksdagen

9   november Förbundsstyrelse Solna

15–17 november MR-dagarna, Älvsjö

3  december Internationella funktionshinderdagen

14 december Förbundsstyrelse Solna

VÅREN 2019

1 januari till 1 mars  Ansökningsperiod för RBU:s fonder

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

E-post: fs-direkt@rbu.se

Mer information finns på 
www.rbu.se

Hösten är här. Håll koll på fler datum i  kalendariet  på rbu.se  Där  finns även  aktuella  aktiviteter   
i  RBU:s  distriktsföreningar.  FOTO: MARGARETHA HOLMQVIST

Kontakt
Kansliet telefon 08-677 73 00

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

               

  

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

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

Daniella Ås 
kommunikatör
daniella.as@rbu.se
 

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

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

• Rikt utrustade lokaler

• Habiliteringspedagog

• Rehab och sjukgymnast

• Vita rummet

  DFA-center
 – här finns något för alla!

tel. 0920-155 10
www.dfarm.se

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

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

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

Personligare assistans hos oss: DFA Närhet och DFA Riks

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

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

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

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

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

Närmast hjärtat bär vi känslan av 
vad personligare assistans innebär 

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

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

Kontakta oss idag, vi finns här för dig.

Vi har gått i dina skor

Assistans på dina villkor 
är självklart och lagstadgat. 

Men alla vi som lever med barn eller 

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

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

tel. 0920-155 10
www.dfarm.se

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

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

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

POSTTIDNING B
AVS: RBU
SOLNA TORG 19
171 45 SOLNA
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