
En tidning från RBU, Riksförbundet för 
Rörelsehindrade Barn & Ungdomar 

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!

2•19

Lokes  nya 
 kompis
tema:Hundliv

LSS: Utrett 
men olöst
HBTQ: Att 
få vara den 
man är
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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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En fyrbent 
kompis
Välkommen till ett  nummer med många 
tassar och svansvift ningar! 

Redaktörstillvaron bjuder på det mesta. 
Som när jag nyligen åkte till Linköping för att  
bekanta mig med den spralliga glädjesprida-
ren Svea. En valp som bara är ått a månader 
men redan är ett  stöd i livet för matt e Michelle
och hennes son Loke.  

Vårt tema handlar om människans bästa 
vän och om hur hundar kan vara till hjälp för 
barn med olika funktionsnedsätt ningar.  
Hundar kan tränas till mycket. Jag har ingen 
erfarenhet av just det men vet att  en hund 
förmedlar värme och trivsel till alla i familjen.  
Plus rofyllda stunder, tänker jag när min 
dott ers hund håller mig sällskap på hemma-
kontoret. Rätt  vad det är hörs snarkningar 
bakom min rygg. Eller så påminner några 
gnyenden om att  det är dags att  ta en paus 
från skrivandet och gå ut på promenad. 
Ibland är det skönt att  bli avbruten, om än 
inte alltid bra för arbetsmoralen…

Läs också om RBU:s stora LSS-konferens. 
Kanske rätades några frågetecken ut, men 
massor av oklarheter kring den personliga 
assistansen och andra LSS-frågor återstår. 
Rörelse fortsätt er att  bevaka frågan, var så 
säker.

Margaretha Holmqvist
Redaktör

28 HBTQ-HÄNGET
 Att få vara den du är

31 FORSKNING PÅGÅR
32 FRÅGA JURISTEN
33  INFORMATION TILL RBU:S 

FÖRENINGAR

34 KALENDARIUM

6 TEMA: HUNDLIV
 • En hjälpande tass
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 • Smarta hundar

18 LSS UTRETT OCH OLÖST
 Vad händer, ministern?
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Redaktör på 
uppdrag träff ar 
hunden Svea. 
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Hemsida: www.rbu.se

Rörelse finns också som webbtidning på rbu.se

Prenumeration: 294 kr (utland 399 kr)

Annonser: Bengtsson & Sundström Media
Tjärhovsgatan 32, 116 21 Stockholm
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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

Hur inkluderande och jämlikt ska 
Sverige vara? Hur stort ansvar ska för-
äldrar själva ta för barn med omfatt an-
de funktionsnedsätt ningar? Om sam-
hället behöver fl er arbetade timmar, är 
då inte det mest eff ektiva att  föräldrarna
får till exempel personlig assistans till 
barnet, så att  de kan ut och jobba utan-
för hemmet?

Man skulle kunna tro att  det är jag 
som ställt de här frågorna i någon debatt .
Men nej, det är frågor som Annika Wal-

lenskog, chefsekonom på SKL, Sveriges kommuner 
och landsting, retoriskt ställde i sin föreläsning vid 
RBU:s stora LSS-konferens. Hon var noga med att  po-
ängtera att  hon talade som ekonom, inte som debatt ör.
Men hon rev ner applåder med dett a uppenbara: det 
eff ektiva är också det mest människovärdiga. 

Vad är det för samhälle vi vill ha? Jag tänker att  man 
måste börja från början. Oft a hamnar politiker rakt 
ner i den så kallade verktygslådan med en gång, och 
börjar prata konkreta förslag och kostnader. Och 
visst, vi behöver konkreta förslag, inte minst när det 
gäller assistanskrisen. Men vi behöver också en ideo-
logisk diskussion, de konkreta förslagen behöver en 
kontext, en vilja, en riktning. Ska människor med 
omfatt ande funktionsnedsätt ningar och deras anhö-
riga kunna leva självvalda liv med full delaktighet i 
samhället? Eller är människor olika mycket värda? 
Ska barn med funktionsnedsätt ning få växa upp i sin 
familj eller bli tvungna att  fl ytt a in på barnboende för 
att  föräldrarna inte orkar längre eft ersom de inte får 

något stöd alls? Ska vuxna människor med funktions-
nedsätt ning kunna arbeta och betala skatt  (tack vare 
att  de har personlig assistans) eller ska de hänvisas 
till passivitet hemma?

Annika Wallenskog från SKL beskrev tydligt vilken 
enorm brist på arbetskraft  vi har i Sverige och hur 
den bristen kommer att  förvärras kraft igt de närmas-
te åren. Är det då rimligt att  personer med funktions-
nedsätt ning och deras anhöriga, som kan jobba tack 
vare assistansen, inte ska kunna göra det? Annika 
Wallenskog är ekonom. Hon tycker inte att  det är rim-
ligt. Jag är mamma till en dott er med funktionsned-
sätt ning. Jag tycker inte att  det är rimligt. 

Det handlar om människosyn, det handlar om vilket
samhälle vi vill ha och det handlar om det så kallade 
samhällskontraktet. Av var och en eft er förmåga, åt 
var och en eft er behov. Pengar är en viktig faktor för 
att  kunna förverkliga visioner, men först av allt måste 
samhället bestämma sig för hur vi ska ha det tillsam-
mans. Och samhället, det är vi det. Man kan vara 
besviken ibland på politikerna, men vi får de politiker
vi förtjänar och de politiska besluten blir däreft er. 
Vi har alla ett  ansvar att  bevaka de politiska besluten 
och med kraft  tala om när det blir fel. Och det ansva-
ret kommer RBU att  fortsätt a att  ta!

Samhället, det är vi!

Maria Persdotter,
maria.persdotter@rbu.se
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Samhället, det är vi!
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Många av oss vill leva med hund och gillar 
närheten och samspelet. Men hundar har 
också unika förmågor som kan göra 
männi skors vardagsliv tryggare och bättre.

tema: Hundliv

Åttamånadersvalpen Svea skutt ar runt, nöjd och glad. 
Michelle Jansson berätt ar om hur Svea snabbt blev en i 
familjen. Numera kan hon inte tänka sig en tillvaro utan 
hund. Bara det att  se Loke och Svea ligga nära varandra 
och sova är värt allt det praktiska jobb som krävs av en 
hundägare.

–Det var ett  bra val, det bästa jag har gjort, säger Michelle
och klappar om Svea, en golden retriever.

Hon har alltid älskat hundar men att  Svea blev en del 
av familjen beror delvis på att  en läkare pushade på. 
Läkaren menade att  familjen behövde en hund som » 

Hinner jag, orkar och vågar jag?  
Valet att  skaff a hund var inte själv-
klart. Men nu sprider valpen Svea
glädje hemma hos Loke och hans 
mamma Michelle.  
Text: Margaretha Holmqvist  Foto: Jeppe Gustafsson

Numera är valpen Svea en viktig familjemedlem för Michelle Jans-
son och hennes son Loke i Linköping. Loke som är sex år har Dravets 
syndrom, vilket orsakar flera svåra funktionsnedsättningar.

En hjälpande tass
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KVÄLLSPROMENAD I SKÄGGETORP.  
Loke börjar bli ordentligt trött men 
tycker att det är mysigt att komma ut 
tillsammans med mamma Michelle. 
hunden Svea och Jessica Gyllander, 
personlig assistent (till vänster).
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tema: Hundliv

Frågan är vem som har roligast när det är lekstund 
hemma hos Loke. Michelle Jansson tycker att  
hunden Svea har fört in mycket glädje och bus  
i familjen. Svea kan också larma om Loke drabbas 
av ett epileptiskt anfall. Om hon också kan tränas 
upp till annat återstår att se.
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”Svea är en  
familjehund  
först och  
främst, allt  
annat är ett  
plus.

» larmar om sexårige Loke, som har Dravets syndrom, 
får ett av sina svåra epileptiska anfall. Det kan Svea 
göra och hon reagerar om något inte är som det ska. 
Om det innebär att Svea har förutsättningar att bli en 
assistanshund i framtiden återstår att se. Det är heller 
inte det viktigaste, menar Michelle.

– Svea är en familjehund först och främst, allt annat 
är ett plus.

”I will always keep fighting” Tatueringen på Michelles 
arm finns där för att påminna om den kamp som hon 
för sin pojke.  Något som Loke är lyckligt omedveten 
om där han sitter hemma vid köksbordet i lägenheten 
i Skäggetorp, Linköping.  Han har sin Ipad i ett stadigt 
grepp och släpper inte blicken från farbror Melker 
som på välkänt manér ramlar i vattnet med kläderna 
på. Saltkråkan är en av de stora favoriterna. Loke gillar 
Astrid Lindgren, men bryr sig inte om tecknat, med 
undantag av katten Gustaf. 

Svea stryker sig nära Loke och Michelle. Viftar på 

Middagsdags för Loke, som är mer intresserad av film än mat.  Hunden Svea vill däremot gärna smaka av korven. 

svansen, vill bli klappad och uppmärksammad. En 
doft av stekt korv sprider sig över köket och valpen 
som börjar bli fullvuxen placerar sig strategiskt på 
köksgolvet. 

När det är middagsdags doppar Loke korvbitar i vit-
lökssås men verkar inte speciellt hungrig. Han är en 
glad och viljestark kille som utvecklades normalt fram 
till ungefär ett och ett halvt års ålder. Men han drabba-
des av svåra kramper och stannade i utvecklingen. När 
han sedan fick Dravets syndrom konstaterad sa läkarna 
till Michelle att ” inte gå hem och googla.” 

– När man får höra någonting sådant är det förstås 
det första man gör, berättar Michelle som ställdes  
inför det svåra. Hon vet att Lokes ovanliga sjukdom är 
livshotande och att botemedel saknas, 

I Sverige finns bara ett 60-tal barn och unga med sjuk-
domen. Michelle vill göra det bästa för sin pojke, i varje 
stund de har tillsammans. Det har inneburit en tuff 
kamp för Lokes rättigheter. Mot Försäkringskassan  »  
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tema: Hundliv

» och mot Linköpings kommun som inte 
ansåg att Loke behövde personlig assis-
tans, trots svår epilepsi och grava kognitiva 
svårigheter. Vid ett tillfälle sas det att han 
var som ”alla andra fyraåringar.” Men efter 
hård fight fick Loke  sin assistans beviljad. 

–Jag har ett bra assistansbolag och deras 
jurist har hjälpt mig, annars hade det inte 
varit möjligt, jag hade inte klarat det själv, 
säger Michelle.

När Rörelse kommer på besök är hennes 
arbetsdag hos kommunala Servicebostä-
der där hon är platsansvarig precis slut.  I 
jobbet möter hon personer som behöver 
särskilt stöd enligt LSS, som bor i egna bo-
städer med olika insatser för att klara av 
vardagen. Hon har jobbet nära bostaden 
och på något sätt fungerar livet. Loke som-
nar tidigt, redan på vid 17-tiden men vaknar 
ofta och det kan bli oroliga nätter.

– Jag brukar säga att jag har två jobb och 
jag sover inte så mycket, men det går. Jag 
måste kämpa för Loke och för andra barn 

FAKTA: DRAVETS SYNDROM 
Dravets syndrom kännetecknas av 
långdragna feberutlösta epilepsi-
anfall från första levnadsåret,  
temperaturkänslighet och skakig-
het hos ett från början friskt barn 
De flesta barn utvecklar beteende-
avvikelser och utvecklingsstörning.
Sjukdomen är ovanlig och beräknas 
finnas hos cirka tre till fem barn per 
100 000 nyfödda i Europa. I Sverige 
känner man till drygt 60 barn och 
unga vuxna med Dravets syndrom.
Det finns inte något botemedel mot 
Dravets syndrom, men symtomen 
kan behandlas på olika sätt.
Källa: Socialstyrelsen

Glad för det mesta. Loke kollar på Saltkråkan hemma i köket. Han går i förskolan fyra timmar om dagen, mer än så 
orkar han inte på grund av sin sjukdom. 

som har det svårt, säger hon.
Michelle är en av de RBU:are som brukar 

ställa upp i massmedia för att berätta om 
sin situation, och om hur konsekvenserna 
blir för barn som förlorar sin personliga 
assistans.

Vid ett tillfälle erbjöd Linköpings kom-
munplats i barnboende för Loke, men det 
är inget alternativ för Michelle som vill ha 
sin pojke hos dig. 

– Ingen ska få ta ifrån Loke hans rättigheter, 
men tyvärr är inte samhället anpassat efter 
den här gruppen utsatta människor. Jag 
skulle önska att fler utomstående förstod 
hur det är. Alla kan drabbas av sjukdom  
eller olyckor, säger Michelle Jansson och 
klär på sin son ytterkläderna. Det är dags 
att ta ut Svea och Loke på en liten tur innan 
sovdags.  Mörkret har ännu inte sänkt sig 
över Skäggetorp. 

När Rörelse säger hej då ser sig Loke nyfi-
ket omkring med trötta ögon medan Svea 
skuttar fram på gångvägen.

TAR STRID FÖR SIN SON. Michelle Jansson  
vill göra allt för att Loke ska ha det så bra som 
möjligt. Nu har han personlig assistans och  
Michelle kan arbeta.
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Våra hjärtan klappar för dig.

Titta in i vår värld:
noass.se

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. Med hjärtat på rätt ställe strävar vi alltid efter att ge dig  

den bästa personliga assistansen du någonsin har haft. Välkommen till NOA.

Vi sänker trösklar
Intressepolitik:

Gemenskap:

Rådgivning:

Påverka, debattera, demonstrera

Var med i en kamp för lika rätt!
Barn och unga med nedsatt rörelseförmåga stängs ute från 
samhället idag. Därför finns Förbundet Unga Rörelsehindrade. 
Vi är ett förbund som drivs av och för unga.

Du behövs - bli medlem! Är du mellan 0 och 32 år kan du bli 
medlem. Första året är gratis, nu även 2019. Därefter betalar 
du en symbolisk summa på 60 kronor/år. Just nu lottar vi ut tio 
stycken biobiljetter till nya medlemmar!

Gå på läger och aktiviteter

Få juridisk rådgivning och tips

Gå in på ungarorelsehindrade.se/bli-medlem

Välkommen att bli medlem!
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tema: Hundliv

Djur kan väcka barns motivation på 
ett sätt som människor inte alltid 
förmår. Det menar Sara Karlberg, 
vd för Svenska Terapihundskolan.

Det framgångsrika samarbetet mellan hundar och 
människor har pågått i många tusen år och har tjänat 
många olika syften. I dagens samhälle fyller sociala 
tjänstehundar en viktig funktion för människors  
motivation, välbefinnande och hälsa. 

– Den icke-verbala kommunikationen med en hund 
kan vara extremt givande för den som inte har talat 

språk och samarbetsövningar med djur kan väcka mo-
tivationen att tänja på de egna gränserna, säger Sara 
Karlberg.

Som terapihund är det viktigt att vara social, ha lätt för 
att slappna av i olika miljöer och vara trygg med ovän-
tade mänskliga handlingar, som en kram. En del egen-
skaper går att träna fram, medan andra är en fråga om 
personlighet. 

– Hundar som kan ta på sig den här arbetsrollen 
tycker om att bli klappade av vem som helst och trivs 
med att umgås med människor utanför den egna fa-
miljeflocken. Det finns många säkerhetsaspekter att 
ta hänsyn till, särskilt när det gäller barn, och det är 

Fyrbent kompis och 
samarbetspartner
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viktigt att hunden och föraren har gått igenom rätt  
utbildning, fortsätter hon. 

Sara Karlberg har två egna blandrashundar som hon 
också arbetar med, en collie/schäfer och en pudel/co-
ton de tulear. Hundarnas olika storlek innebär att de 
lämpar sig för olika ändamål: den stora kan exempel-
vis dra barn i en skrinda och tycker om att kramas, 
medan den lilla är smidigare och kan sitta i knäet. 

– Hundar har en fenomenal förmåga att nå fram till 
barn och motivera dem. Aktiviteter med hund kan få 
barn med nedsatt rörlighet att utveckla sina motoriska 
förmågor, barn som har svårt att fungera i grupp kan 
tillgodogöra sig gruppaktiviteter genom att samarbeta 

med hund och barn som saknar talat språk kan kom-
municera med hundar genom tecken, menar hon.

Hon anser att hundar kan fungera som en extra re-
surs i skolan. Hunden skulle vara en viktig faktor för 
inkludering, men det är något som en utbredd okun-
skap kring allergi och hundar i offentliga miljöer för-
hindrar.

– Självklart måste vi ha respekt för dem som är aller-
giska men de hårda hygienkrav som finns möjliggör 
för oss att jobba även i miljöer där det finns allergiker, 
men det finns fortfarande de som menar att hundar 
inte alls hör hemma i skolan. 

Forskning har visat att relationen mellan hund och 
människa innebär många hälsofördelar, bland annat 
frigörs må-bra-hormonet oxytocin som ökar känslan 
av välbefinnande. De som vill utöka sin familj med en 
fyrfota medlem gör klokt i att lära sig hundens språk  
– en hund som känner att den blir förstådd är en hund 
som mår bra och vill arbeta tillsammans med sin 
människoflock. Det finns många roliga samarbets-
övningar som både stärker bandet mellan barnet och 
hunden samtidigt som de främjar barnets utveckling.

– Barn med nedsatt rörelseförmåga kan tycka att det 
är roligt att bilda kroppshinder för hunden att hoppa 
över eller krypa under och att skära korv till hunden 
är ett bra sätt att träna på att använda kniv och gaffel. 
Att det finns någon där som lyssnar på en när man  
har haft en dålig dag, kan behålla hemlisar och dela 
ens glädje innebär en vänskap som kan vara oerhört 
betydelsefull för barnet, konstaterar Sara Karlberg.

Hennes hundar kan en hel del tecken utöver grund-
läggande kommandon som ”sitt”, ”ligg” och ”kom”.  
De förstår exempelvis tecken för olika föremål som  
de kan hämta och de kan ge en kram när någon ber om 
det. En hund behöver leka och att leka med en hund 
stimulerar barns förmåga till samspel och fysisk  
aktivitet.

– Att göra läxor tillsammans kan vara ett utmärkt till-
fälle att kombinera nytta med nöje: att öva högläsning 
för hunden ger ett lugn och bidrar till bättre koncen-
trationsnivå. Som förälder kan man ge hunden i upp-
drag att apportera uppdrag i vitaminrör som barnet 
får lösa: vad blir 2+3? Vad står det på lappen att hunden 
ska göra för trick? Hunden är en ovärderlig resurs i  
arbetet med barn i allmänhet och barn med funktions-
variationer i synnerhet, säger Sara Karlberg.

NicoLe KLiNg

Hunden stimulerar 
både till lek och  
lärande, anser Sara 
Karlberg, vd för 
Svenska Terapi-
hundskolan. Hen-
nes egna hundar 
förstår flera olika 
kommandon och 
tecken. FOTO: PRIVAT

FAKTA: TERAPIHUND
Terapihund är en typ av social tjänstehund som tillsam-
mans med en utbildad förare arbetar i olika verksamhe-
ter inom exempelvis vård, skola och omsorg. Till skillnad 
från assistanshundar som enbart arbetar för en person, 
jobbar terapihunden tillsammans med sin förare med 
många olika människor i olika situationer. 

Hundar har en fenomenal förmåga att nå fram 
till barn och motivera dem. Aktiviteter med hund 
kan få barn med nedsatt rörlighet att utveckla 
sina motoriska förmågor.”
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MÅNGA DRÖMMAR OM  
FRAMTIDEN. Alfons vill bli  
polis eller insatspolis  
när han blir stor.

Foto: Yrsa Franzén- Görnerup

SMART: ETT 3-ÅRIGT PROJEKT,  
FINANSIERAT AV ALLMÄNNA  
ARVSFONDEN.
SMART står för att struktur, mätbara,  
anpassande, realistiska och tidssatta 
mål ska gen omsyra utbildningsplan, 
utbildningsmaterial och allt arbete 
inom projektet.
Syftet: Att skapa en individanpassad 
hundutbildning för personer med en 
funktionsnedsättning och familjer vars 
barn har en funktionsnedsättning. Del-
tagare: 20 personer per år, över hela 
landet. 
Målet: Att ta fram en utbildningsmetod 
som ger varje enskild person möjlighet 
att sätta sina egna mål om vad hunden 
ska lära sig och hur hunden kan hjälpa 
dem i hemmet för att öka oberoende, 
trygghet och frihet.
Läs mer: www.smarthund.nu

Ester, golden retriever,  
hjälper matte att stänga  
dörrar och hämta  
assistenten.

Håller koll på tiden.  
Erik och hans Unni som 
håller reda på när tim-
stocken piper. Unni är en 
Bichon Havanais.

En hund kan hjälpa till 
med rutiner i vardagen 
Rufus, Havanais, påmin-
ner om när det är dags 
att ta medicin.
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tema: Hundliv

Hundar ger trygghet och glädje  
– och gör stor skillnad för barn med 
funktionsnedsättningar. Nu kan du 
och din hund gå en skräddarsydd 
utbildning som passar just er.

Hundinstruktören Yrsa Franzén- Görnerup är projekt-
ledare för SMART, en hundutbildning som är anpassad 
för personer med en funktionsnedsättning. Familjer 
vars barn har en funktionsnedsättning är en viktig 
målgrupp och hon hoppas att RBU-familjer ska känna 
sig manade att delta.

– Vi skapar en utbildningsmetod där deltagarna sät-
ter egna mål för vad hunden ska lära sig att göra och 
hjälpa till med, berättar Yrsa Franzén- Görnerup när 
Rörelse når henne i hemmet utanför Lund. I bakgrun-
den hörs glada skall, det är lunchdags för hundarna. 

Grundtanken att deltagarna själva bestämmer vad 
de vill att hunden ska lära sig är stor skillnad jämfört 
med att utbilda en fullfjädrad, certifierad assistans-
hund.

– Alla har heller inte behov av att hunden är certifierad 
och kan arbeta i offentlig miljö. En certifiering innebär 
också en massa ”måsten” med regelbundna kontroller 
varje år, ungefär som att besiktiga bilen. I SMART är det 
istället ägaren som sätter målet. Kanske räcker det att 
hunden jobbar hemma och till exempel hjälper till 
med att plocka upp saker, hunden behöver inte kunna 
lägga den i ditt knä. 

Redan idag finns barnfamiljer i projektet men Yrsa » 

Hunden  
– smartare än  
du tror

Hoppas att fler RBU:are ska nappa på den nya utbildningen. Yrsa Franzén- Görnerup är 
hundpsykolog, hunduppfödare och assistanshundsinstruktör. Hon har skrivit flera böck-
er om hundar och driver sedan 1994 företaget Hand med hund AB. FOTO: PRIVAT
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»   Franzén- Görnerup saknar RBU:arna. 
Hon kan förstå att många familjer lever 
under hård press och har svårt att priori-
tera husdjur. Då kan en att utbildningen 
upplevas som ytterligare ett ”måste” men 
så behöver det inte alls vara, menar hon. 
Familjen bestämmer alltid takten.

– En hund vill att du ska må bra och skapar 
värme och trygghet. Men den kan också 
göra jättestor skillnad som ett stöd i var-
dagen.

Hon berättar om en familj med ett barn 
som inte ville ta sin medicin.  En situation 
som hunden kunde överbrygga. Det blev 
roligt och spännande när hunden också 
fick ”medicin” i form av hundgodis i en 
dosettlåda samtidigt som barnet tog sina 
läkemedel. 

En hund kan även bidra till att göra ett 
barn mer självständigt. Hunden kan till 
exempel hjälpa till att plocka upp saker 
som ett barn med rörelsenedsättning an-
nars har svårt att nå. Barnet behöver då 
inte fråga föräldrar eller syskon om hjälp.  

TRYGGHET OCH GLÄDJE. Lucia och hennes bästa vän Krutov, en Borzoi.

FAKTA: SVENSKA SERVICE- OCH  
SIGNALHUNDSFÖRBUNDET 
•  Drivs av förare och instruktörer gemen-

samt. Ideell organisation
•  Har utbildat mer än 300 certifierade  

assistanshundar sedan starten 1999.
•  Internationellt ackrediterade genom 

Assistance Dogs International (ADI).
Läs mer www.soshund.se

Idén till utbildningen föddes ur Svenska 
Service- och Signalhundsförbundets så 
kallade förträning för blivande assistans-
hundar. Träningen ges i väntan på att hun-
darna ska bli gamla nog för alla hälsokon-
troller och lämplighetstester som krävs  
inför utbildning till certifierad assistans-
hund. 

– Det kändes dumt att be folk vänta tills 
hunden blev omkring 1,5 år och vi började 
erbjuda förträning med målet att hundarna 
skulle bli certifierade, berättar Yrsa Fran-
zén- Görnerup

Förträningen i hemmiljö visade att riktigt 
unga hundar kan göra nytta i vardagen. 
Även hundar som sedan inte visade sig ”kvala 
in” som assistanshundar hade mycket att 
komma med. Sammantaget är det erfaren-
heter som tagits tillvara i SMART.

– Vi har ett coachande arbetssätt och del-
tagarna får en egen instruktör som kom-
mer hem till dem en gång i månaden i tio 
månader, berättar Yrsa Franzén- Görnerup 
avslutningsvis.

MARgAReThA hoLMqviST
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Bodil Basset möter Tilda Tax
Lisa Kindberg
Funkibator förlag

Bassethunden Bodil har för lorat sina 
bakben. Det känns inte alls bra. Allt 
förändras när Tilda kommer in i bild-
en. Tilda är grannens hund som bara 
skrattar och far runt omkring.  Tilda 
gör den mest gråa och regniga dag 
till ett äventyr. Historien om Bodil 
och Tilda är en berättelse om för-
ändring och vänskap.
Lisa Kindberg är gymnasie lärare och 
självlärd illustratör med en verklig-
hetstrogen och detaljrik stil. Boken 
är hennes debut.

Bodil Basset möter Tilda Tax

Julias hundskola för barn
Stefan Johansson och Pia Hammargren
Funkibator förlag

Julias hundskola för barn riktar sig till 
de yngsta som har eller kommer att få 
hund. I boken finns exempel på träning, 
bemötande och hur hunden kan göra 
nytta och hjälpa till. Julias hund Messi 
kan stänga lådor och dra av strumpor. 
Illustratören Pia Hammar-
gren har skapat karaktärerna 
Julia och Messi som före-
kommer i flera barnböcker. 
Hon illustrerar både till egna 
berättelser och på uppdrag 
från andra. Pia Hammargren 
har ett stort hundintresse, 
är själv rullstolsburen och har 
tränat upp bichonhundar som
hjälper henne i vardagen. 
Stefan Johansson arbetar 
som social entreprenör och 
verksamhetsutvecklare. 
Både han och Pia Hammar-
gren är engagerade i rättig-
hetsfrågor för personer med 
funktionsnedsättningar.

Boktips 

Julias hundskola lär ut 
hur du och din hund ska 
uppträda för att alla 
ska trivas. 
ILLUSTRATION: PIA HAMMARGREN

FUNDERSAM. Golden retrivern 
Nova är inte så van vid böcker…  
FOTO: MARGARETHA HOLMQVIST
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 Det var en överlag för-
siktig minister som 
utfrågades av RBU:s 
förbunds ordförande 

Maria Persdotter. På frågan om 
vad som ska hända med utred-
ningen blev svaret svävande.

– Vi har inte riktigt bestämt 
hur vi ska hantera utredning-
en, som verkligen är omfattan-
de, sa Lena Hallengren, som 
inte heller var säker på om  
utredningen ska ut på någon 
remissrunda. ”Så fort vi har 
bestämt oss kommer ni att 
märka det.”

Hon hänvisade till att janua-
riöverenskommelsen mellan 
Socialdemokraterna, Miljö-
partiet, Liberalerna och Cen-
terpartiet ska vägas in i den 
fortsatta beslutsprocessen. 

En hårt kritiserad del i utred-
ningen är förslaget att slopa 
personlig assistans för barn 
upp till 16 år som istället ska få 
andra, kommunala, insatser. 

LSS: Utrett och olöst? Det var rubriken 
på RBU:s tredje stora konferens om  
personlig assistans. Ett ämne som fort-
sätter att ha brännande aktualitet. 

På den punkten var ministern 
tydlig.

– I just den frågan är jag  
väldigt glad över att jag har en 
partiledare och Sverige en 
statsminister som har sagt att 
barn ska ha rätt till assistans. 
Det har upprepats flera gånger 
och gäller fortsättningsvis.

Maria Persdotter tog upp allt 
det negativa som hänt med  
assistansen parallellt med att 
utredningen arbetat. Under 
närmare tre år har 1700 perso-
ner blivit av med sin statliga 
assistansersättning och nöd-
ropen från familjer som står 
utan stöd och hjälp har avlöst 
varandra. Att i den situationen 
presentera en utredning som 
inte ger några svar på oron kan 
tyckas vara dålig tajming, men 
Hallengren försäkrade att  
regeringen gör vad den kan för 
att förbättra situationen.

– Det var ett annat klimat när 
utredningen tillsattes för näs-

LSS: UTRETT OCH 
OLÖST?
Konferensen med 140 delta-
gare hölls den 15 till 16 mars 
på Quality Hotel Friends i Sol-
na. Några av före läsningarna 
kan ses i efterhand på rbu.se 
LSS-utredningen presentera-
des i Rörelse nr 1 2019, som 
även den finns på rbu.se

tan tre år sedan. Jag är glad  
att jag kunde vara med och ta 
bort besparingskraven. Assis-
tansen kostar vad den kostar 
och jag möter inga politiker 
som säger att assistansen inte 
behövs. 

Hon fortsatte:
– Vi vill göra olika saker. Nu 

ska vi se till att få en bättre 
LSS-lagstiftning, vi har slopat 
tvåårsomprövning, och vänte-
tid och beredskap räknas in i 
det grundläggande, sa Lena 
Hallengren.

Hon tillade att rätten till  
assistans vid egenvård, andning 
och sondmatning kommer att 
återställas.

– Att utredningen i sig skulle 
ändra på hur vi tillämpar lagen 
det stämmer inte. Lagen ska 
följas och utredningsdirektiv 
kan aldrig ändra lagstiftningen, 
underströk socialministern.  

Socialministern:

Barn har rätt  
till assistans
Socialminister Lena Hallengren tvekar. Hon 
vet ännu inte hur LSS-utredningen ska hante-
ras. Men tycker att barn även i framtiden ska 
kunna få personlig assistans.

Text & foto: Margaretha Holmqvist
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Här är mitt liv, ministern!
– Jag gav Lena Hallengren tydliga bilder av 
hur det är. Hon lyssnade och det är viktigt, 
säger Anna Eklund Tarantino.

Hon en av de föräldrar som fick möjlighet att träffa socialminis-
tern vid LSS-konferensen.

Ministern fick höra om den verklighet som Anna och hennes 
familj möter. Den äldste sonen har autism och Downs syndrom. 
Sonen är 24 år och bor i egen lägenhet. Han behöver lugn och 
struktur i livet och det har han nu.

– Hans liv fungerar jättebra tack vare assistansen. Det är en 
effektiv insats, även ekonomiskt. Utan den kan han inte leva 
det aktiva liv han gör idag. Han kommer inte heller att kunna 
bo själv.

Anna Eklund Tarantino har även en 13-årig son som drabbats 
av cancer och nyligen tvingades amputera ett ben. Något som 
gör att han kommer att behöva mycket stöd från samhället  
under sitt liv. Nu närmast för att kunna gå i skolan. 

– Jag kan inte tänka mig något finare än att samhället erbjuder 
hjälp till dem som mest behöver den. Det vill jag gärna vara 
med och bidra till, genom att kunna fortsätta arbeta och betala 
skatt, säger hon.

Anna Eklund Tarantino konstaterar att det svenska samhället 
gett henne möjlighet att gå en av de allra dyraste högskoleutbild-
ningar som finns, till operasångerska. Det är en investering som 
hon gärna vill betala tillbaka genom att arbeta och tjäna pengar.

Laddad utfrågning:  Socialminister  
Lena Hallengren, S, fick svara  
på frågor från RBU:s ordförande 
Maria Persdotter. 

Assistansen betyder allt,  
menade Anna Eklund Tarantino  
som är ny medlem i RBU.

–Det är svårt att veta hur politikerna tänker använda utredningen. Jag 
är avvaktande och vet inte om jag litar på det Lena Hallengren säger, 
funderade Jessica Smaaland. 
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SKL: Kommunerna 
får ta notan
Staten sparar pengar och kommun -
erna får ta över assistanskostnaderna. 
Det irriterar SKL:s chefsekonom  
Annika Wallenskog. 

 När staten inte vill betala för personlig assistans 
hamnar kostnaderna i kommunernas knä. Det 
är en utveckling som Annika Wallenskog, chefs-

ekonom på SKL, Sveriges kommuner och landsting, vill 
få stopp på. 

Redan idag har 75 procent av kommunerna under-
skott i socialtjänsten, där merparten av LSS-kostnader-
na ligger. Sedan 2015 har kommunernas utgifter för 
personlig assistans ökat från 9,5 till 11 miljarder.

– Jag tycker lite synd om mina kommuner. Säg att 
Försäkringskassan tar bort assistansersättningen för 
kanske tre eller fyra personer i kommunen. Det blir en 
jättesmäll för en kommun.

SKL vill att staten ska hela ansvaret för den personliga 
assistansen. Det skulle enligt Wallenskog skapa större 
likvärdighet över landet och få slut på bollandet mellan 
stat och kommun.

– Det är från början helt fel att en huvudman kan 
skjuta över ansvaret på en annan, menade hon under 
sin medverkan på konferensen.

Annika Wallenskog konstaterade att många små barn 
ligger kvar på sjukhus för att familjen inte får assistans.  
Det är varken kostnadseffektivt eller 
mänskligt, framhöll hon.

– Som ekonom pratar jag alltid om kostna-
der och vi har siffror som visar att ett dygn 
på sjukhus kostar 7000 kronor om det är en 
äldre person. Ett barn kostar troligen mer, 
hur effektivt är det?

SKL:s chefsekonom verkade inte ha myck-
et till övers för LSS-utredningen. Man har 
utrett ” i små rutor” istället för att se till hel-
heten och hur verkligheten ser ut.

– Felet är att utredningen inte kollat vad 
som funkar rent praktiskt, det behövs en 
större flexibilitet. 

Maria Persdotter efterlyste att kommun-
erna måste säga ifrån och protestera över 
hur assistanskostnaderna läggs över dit.

– Vi kommer att skrika till när det behövs, 
försäkrade Annika Wallenskog. 

LSS: Utrett och olöst?

Slopad assistans för barn upp till 16 år skulle 
enligt Annika Wallenskog, SKL, kosta kom-
munerna stora pengar. FOTO: SKL
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Revan Hana, Magdalena Korpela, Shila 
Ghelichkhan och Anna Eklund Tarantino 
hade många frågor till Nawfal Naji, för-
bundsjurist på RBU (längst till höger).

Konferensen bjöd på  
livepodd med Nina Olsson 
och Maja Ödmann som  
har podden Ett sjukt liv. 
Ninas son Viggo och  
Majas son Roy är båda  
tre år och har samma 
ovanliga muskelsjukdom, 
SMA 1. Hur fungerar livet 
då? Ibland inte alls men 
det händer att klyschor 
som ”carpe diem”,  
fånga dagen, faktiskt blir 
på riktigt. 

Statlig assistans-
ersättning:  
Stora regionala 
skillnader
I vissa län beviljas inte 
en enda ansökan om 
statlig assistans.  
Det visar färska siff-
ror från Försäkrings-
kassan som RBU har 
bearbetat.

I Västernorrland, Västerbotten, 
Jämtland och Gotland, bevilja-
des inte en enda nyansökan 
under förra året. I Värmlands 
län fick 41 procent av dem som 
ansökte om statlig assistans 
för första gången ja. I Öster-
götland, Södermanland, Väst-
manland och Kalmar län var 
motsvarande andel tio procent 
eller lägre.

– De stora skillnaderna över 
landet är helt orimliga. Att sta-
ten genom Försäkringskassan 
hanterar assistansersättningen 
ska borga för en likvärdighet 
över landet. Statistiken visar 
att det inte alls fungerar, nu 
måste regeringen ta sitt ansvar 
och styra upp Försäkringskas-
san, säger RBU:s förbundsord-
förande Maria Persdotter.

Riksgenomsnittet när det gäl-
ler beviljade förstagångsan-
sökningar för statlig assistans 
låg förra året på 17 procent. 
Det innebär att 83 procent av 
alla som söker för första gång-
en får avslag.

– Att det ser ut som det gör är 
en skam för ett välfärdsland. 
Det är människor det handlar 
om, människor med mycket 
omfattande funktionsnedsätt-
ningar. Rätten till personlig  
assistans måste återupprättas, 
avslutar Maria Persdotter.
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RBU har stora möjligheter att utvecklas. 
Det tycker Nawfal Naji som trivs som fisken i vattnet  

på nya jobbet.

Håller koll på juridiken  
och brinner för rättvisa. Nawfal 

Naji är ny jurist hos RBU.  
 FOTO: STEFAN NILSSON
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 Han ser riktigt nöjd ut där han 
sitter. RBU:s nye jurist Nawfal 
Naji tar emot vid skrivbordet på 
kansliet i Solna. Efter en dryg 
må  nad på jobbet känner han sig 
redan hemmastadd. Han säger 

att mott agandet från RBU:s personal och förtro-
endevalda har varit det bästa tänkbara.

– Det känns bra och roligt att vara på plats här 
med nya kollegor, som är underbara människor 
att jobba med. 

Nawfal Naji ser goda utvecklingsmöjligheter 
för RBU. Att få fler att engagera sig är möjligt, men 
kräver en hel del när det gäller att utveckla orga-
nisationen, konstaterar han. De frivilliga kraft -
erna som finns i RBU behöver växa med stöd av en 
stark organisation i ryggen. Samtidigt gäller det 
att bredda gruppen som förstår och vill driva 
frågor som berör personer med funktionsned-
sättningar. 

– Det RBU jobbar med handlar om mänskliga 
rättigheter och det är något som berör oss alla, 
men många tänker nog att ”det där handlar inte 
om mig.”

Nawfal Naji påminner om att Sverige som land 
har förbundit sig, genom FN:s konventioner och 
lagstiftning, att alla medborgare har lika värde 
och ska behandlas utifrån det, med samma rät-
tigheter och skyldigheter. Men rättigheter som 
finns enligt lag efterlevs långt ifrån alltid. Att det 

Ny jurist  
på plats

är så påmindes han om i sitt tidigare arbete som 
jurist på ett assistansbolag. Där mötte han dagli-
gen människor som behövde juridiskt stöd i 
kontakten med olika myndigheter. 

– Nu ser jag fram emot att få arbeta bredare 
och intressepolitiskt med de frågor som RBU dri-
ver och det är många, som assistansen, att sko-
lan fungerar och är tillgänglig, hjälpmedel…

Juridiken är ett stort fält men Nawfal Naji har 
alltid haft sitt engagemang i just rättighetsfrå-
gor. Orättvisor och maktmissbruk gör honom 
upprörd. Han tror att det har med den egna bak-
grunden att göra. Föräldrarna lämnade diktatu-
rens Irak och det var början till flera år på flykt. 
Först till Iran, där Nawdal föddes och senare till 
Syrien och Jemen innan familjen kunde forma 
sig en ny tillvaro i Malmö.

– Det där har nog satt sina spår. I Irak fick män -
niskor inte tänka och agera fritt, mänskliga rät-
tigheter kränktes och oliktänkande förföljdes. 
Det borde vara självklart att människor får vara 
sig själva, säger Nawfal Naji.

MARgAReThA hoLMqviST

Nu ser jag fram emot att få  
arbeta bredare och intressepolitiskt  

med de frågor som RBU driver.”
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Mellan åren 1924 till 1957 ut-
kämpades en bitter strid mel-
lan två tivolin på Djurgården. 
Det ambulerande, folkliga 
Nöjesfältet parkerade sig ut-
anför det mer exklusiva Grö-
na Lund. Trots ovänskap mel-

lan de konkurrerande tivolidi-
rektörerna blev deras barn 
Ninni Nilsson från Gröna 
Lund och John Lindgren från 
Nöjesfältet förälskade och gif-
te sig. Deras kärlekshistoria 
skildras på bio i långfilmen 

Eld & Lågor. Samtidigt pågår 
en stor ombyggnad där en 
tredjedel av Gröna Lunds yta 
kommer att byggas om.

När delar av Gröna Lund 
spärras av till säsongen 2019 
byggs ett tillfälligt tivoliområ-

de med spel, mat och den nya 
attraktionen Snakeupp. Som 
en hyllning till historien för-
vandlas området till Nöjes-
fältet för en säsong. Området 
kommer att ramas in av porta-
ler mot övriga Gröna Lund. 
Bland annat byggs två helt nya 
5-kampsspel upp på området; 
Bonanza, ett nytt gevärsskytte 
och Släggan, ett klassiskt styr-
keprov.

– Det Gröna Lund som alla 
känner till idag formades av 
både Nöjesfältet och Gröna 
Lund genom John och Ninni. 
Därför känns det helt rätt att 
låta det som ändå måste bli ett 
tillfälligt tivoliområde för-
vandlas till Nöjesfältet för en 
säsong, säger Magnus Widell, 
vd på Gröna Lund.

För få specialpedagoger, logo-
peder och brister i kunskap. 
Det är hinder när skolor ska 
ge elever med språkstörning 
rätt anpassningar och stöd, 
enligt en kartläggning från 
Specialpedagogiska skolmyn-
digheten, SPSM.

Elever med en språkstör-
ning behöver mycket stöd i 
skolan eftersom kommunika-

tion är så av-
görande för lä-
randet. 

– Kartlägg-
ningen tyder 
på brister i lik-

värdigheten när det gäller den 
här elevgruppen. Skolor har 
olika tillgång till den kompe-
tens de behöver för att ge dem 
rätt stöd. Vi ser också att ruti-
ner för att följa upp hur det 
går för elever med språkstör-
ning saknas på många håll, sä-
ger Fredrik Malmberg, gene-
raldirektör på Specialpedago-
giska skolmyndigheten i ett 
pressmeddelande.

Kvaliteten på insatserna kan 
förbättras om det finns till-
gång till ett centralt stöd i 
kommunen, så kallade centra-
la elevhälsoteam, med funk-
tioner som specialpedagog 
och logoped. Skolor med tyd-
liga rutiner har en högre 
måluppfyllelse för den här 

elevgruppen jämfört med sko-
lor som saknar rutiner. 

– Vi ska som myndighet ar-
beta mer uppsökande för att 
erbjuda vårt stöd. Kartlägg-
ningen visar att skolor med 
begränsad tillgång till stöd 

från kommunen inte heller 
vänder sig till oss, fortsätter 
Fredrik Malmberg.

Specialpedagogiska skolmyn-
digheten utökar nu stödet till 
skolorna, främst med olika ty-
per av fortbildning till lärarna. 

TIVOLINOSTALGI. En gång i tiden 
fanns två konkurrerande tivolin på 
Djurgården i Stockholm. I sommar 
får besökare på Gröna Lund möjlig-
het att uppleva stämningen från 
förr.  FOTO: GRÖNA LUND

En rival återuppstår på Gröna Lund

Otillräckligt stöd till elever  
med språkstörning

SPSM erbjuder landets skolpersonal utbildning för att elever med språk-
störningar ska få bättre hjälp. FOTO: MARGARETHA HOLMQVIST

Fredrik 
Malmberg,  
generaldirektör 
för SPSM. 
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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!

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.

IS-medlemmars barn lever 
under svåra förhållanden i 
olika läger. Barnrättsorgani-
sationen Rädda Barnen me-
nar att barnen måste få kom-
ma hem.

– Det är viktigt att komma 
ihåg att det är barnen som är 
utgångspunkten, de är inte 
skyldiga till sina föräldrars 
eventuella brott. Vi menar att 
Sverige har skyldighet enligt 
barnkonventionen att möjlig-
göra för de här barnen att 
komma hem, säger Ola Matts-
son, Sverigechef för Rädda 
Barnen.

Enligt Rädda Barnen befin-
ner sig minst 2 500 barn som 
inte har syriskt medborgar-
skap i läger i nordöstra Syrien. 
Många beskrivs som så under-
närda att de är i svälttillstånd 
och många barn dör.

–  Jag tycker det är en kon-
stig debatt som förs i Sverige  
i dag. Vi har en rättsordning 
som IS vill störa, vilket de 
lyckas med nu. Den här ord-
ningen innebär bland annat 
internationell humanitär 
rätt. Här har vi regler och 
strukturer för att hantera 
krigsförbrytare, det är ingen 
nyhet, och därför borde alla 
politiker stå upp för att vi har 
den här ordningen, säger Ola 
Mattsson till tidningen Metro.

Rädda Barnens ställnings - 
tag ande om utländska barn 
i syriska läger:
•  Berörda stater måste ta ansvar 

för sina respektive medborgare. 
Det betyder att Sverige ska  
säkerställa att svenska barn, 
deras mödrar och i förekom-
mande fall fäder, får det konsu-
lära stöd som krävs för att de 
utan risk för sina liv ska kunna 
ta sig till Sverige.

•  Många av barnen lever med 
sina mödrar i lägren. Det finns 
också barn som är utan föräld-
rar samt barn som själva är 
mödrar.

•  Barn har individuella rättighe-
ter och Sverige som stat är an-
svarig för att tillförsäkra dessa 
barn sina rättigheter, oavsett 
föräldrarnas agerande. Även 
om en förälder misstänks för att 
ha sympatiserat med eller stri-
dit för terrororganisationen IS.

•  Precis som miljontals syriska 
barn har många av dessa barn 
drabbats av och uthärdat kon-
flikt och akuta umbäranden. De 
flesta av dem har levt nära ter-
rororganisationen IS brutala 
förtryck. 

•  Givet situationen i nordöstra 
Syrien behöver deras skydd sä-
kerställas och de behöver pro-
fessionell hjälp för att kunna 
återhämta sig från det de gått 
igenom och få ett normalt liv. 
Rehabilitering kan inte ske i lä-
ger mitt i en mycket instabil 
krigszon. Det internationella 
samfundet och enskilda stater 
måste agera, nu.

Barn till IS-medlemmar  
hårt drabbade

Rädda Barnens Sverigechef Ola Mattsson. FOTO: THOMAS OHLSSON
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  Noterat

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.

Flykt över haven då och nu
På Stadsbiblioteket i Göteborg visas utställningen Min flykt 
över havet. I utställningen möter du människor som flytt 
över olika hav och tagit sig till Sverige – från andra världs-
kriget till idag.  Men skynda: sista dag är den 14 april.

Utställningen kommer från Sjöfartsmuseet Akvariet i  
Göteborg, som under några år håller stängt för en omfattande 
om- och tillbyggnation. Under den perioden kommer museet 
att synas på andra ställen i stan. 

Finska flyktingbarn går ombord på fartyg till Sverige 1941. 
FOTO: FINLANDS SJÖHISTORISKA MUSEUMS BILDSAMLING, MUSEIVERKET FINLAND

Flyktingar anländer till den grekiska ön Lesbos 2015. 

Moha Frikrafts blogg  
går att läsa på  
https://nouw.com/assis-
tansmedfrikraft

 barn står i kö till operationer på Nya  
 Karolinska i Solna. Det är en fördubb-
ling jämfört med situationen innan flytten till det nya sjuk-
huset 2016. Vårdplatsbrist och problem med sterilcentra-
len drabbar barnsjukvården extra hårt och många opera-
tioner ställs in med kort varsel. Det uppger Dagens Nyheter.
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Moha bloggar om assistans

Moha Frikraft är aktuell med en nystartad 
blogg. Det är en assistansblogg med syftet att 
sprida kunskap och bryta fördomar om hur 
ett liv med assistans ser ut. 
Hon föddes med en svår dyskinetisk CP-skada och har i 
vuxen ålder fått diagnoserna adhd och autism.

”Jag ser mina funktionsvariationer som styrkor. Dagligen 
möts jag av värderingar och okunskap ute i samhället. Ett 
aktuellt ämne som behöver synliggöras. Jag lever med per-
sonliga assistenter dygnet runt och jag har varit med om 
mycket spännande i mötet mellan andra människor” skri-
ver Moha Frikraft bland annat.
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Krönika: 

Nora Eklöv

 När jag tänker tillbaka på min uppväxt och vilka fritidsintres-
sen som jag ägnade mig åt kommer jag att tänka på hur 
mycket som hängde på att mina föräldrar eller jämnåriga 
vänner kunde hjälpa mig. Jag höll mig aldrig till ett och 

samma fritidsintresse. I lågstadiet var det kören och ridning, i mellan-
stadiet, högstadiet och gymnasiet var det bordtennis och politik. 

*
Innan jag tog studenten fick jag inte någon personlig assistans för fri-
tid eller avlastning hemma. En klasskompis i samma ålder hade kun-
nat åka till bordtennisen eller till det politiska ungdomsmötet själv, 
men jag fick alltid ta med mamma eller pappa, vilket så klart inte alltid 
var så roligt. Om jag absolut inte ville ha någon förälder med mig in så 
hängde mycket på att jag skulle kunna hålla mig från att gå på toaletten 
eller att inget annat akut behov skulle uppstå.

*
Det var först när jag tagit studenten och började studera på universitet 
och fick rätt till assistans som jag upplevde helt annan frihet. Plötsligt 
kunde jag bestämma själv. Varva studierna i statsvetenskap med poli-
tiska uppdrag på dagtid, ägna lediga dagar åt att träna eller min största 
hobby: fiske. 

Samtidigt skötte jag all tidsbokning av läkarbesök och regelbunden 
behandling på sjukhus helt själv. Jag lärde mig att planera, prioritera, 
arbetsleda och att skapa mig en bild över hur jag ville leva och vilken 
framtid som jag ville ha. Jag lärde mig att bli vuxen.

*
När jag skulle flytta och förlorade assistansen på grund av att den nya 
kommunen inte ville bevilja, raserades allt detta. Möjligheterna att be-
stämma över mitt eget vuxenliv blev som bortblåsta och jag fick flytta 
hem till mamma och pappa igen. Det kändes som ett dåligt skämt. Nå-
gonstans förväntade jag mig att den nya kommunen skulle be om ur-
säkt och säga att någonting missförståtts eller att Förvaltningsrätten 
genast skulle reagera. Det kändes så fel, i Sverige, 2016. Men det har 
bara fortsatt.

*
Mellan 2016 och 2018 förlorade närapå 1 700 personer sin personliga 
assistans enligt siffror från Försäkringskassan, många av dem var just 
barn och unga. Att bara tänka på hur många som, liksom jag, fått sina 
drömmar krossade eller haft de känslor som jag haft, upplevt den oro 
som jag har upplevt, är helt ofattbart. Det borde aldrig få hända någon.

NoRA eKLöv

Hur mycket är ungas  
framtid värd?

Nora Eklöv är generalsekreterare i Unga Rörelse-
hindrade.  Förbundet vänder sig till barn och 
unga med nedsatt rörelseförmåga och medlem-
marna arbetar tillsammans för att stärka sina 
rättigheter. FOTO: LINNEA BENGTSSON
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 Gruppen träff as en gång i månad-
en i RFSL Stockholms lokaler vid 
Danvikstull. Terminens sista 
träff  ska strax börja. Revar, 27, 
sitt er redan i soff an och 
hälsar på de andra deltagarna 

som droppar in en eft er en. Han är uppväxt i en 
familj med sju syskon men bor numera i grupp-
bostad i Husby. Till vardags jobbar han som 
djurskötare på en daglig verksamhet. 

Revar tänker mycket på fördomar och hur 
man kan göra för att  få bort dem. 

– Jag vill att  folk ska sluta säga taskiga saker 
till mig för att  jag är gay. Jag tänker mycket på 
det. Jag vill bli accepterad som jag är. 

Hos hBTq-hänget känner han sig trygg. Här 
kan han vara öppen med den han är.

– Jag kan vara öppet gay här. Jag har fått  nya 
vänner och blir gladare av att  vara här. Nu har 
jag hitt at styrka att  säga ifrån när andra har för-
domar om mig. Här kan jag vara den jag är.

Det bästa är när alla fi kar tillsammans, tycker 
Revar, som tycker om att  dricka kaff e och prata 
om olika saker. 

HBTQ:

Häng som ger 
tryg�het

På HBTQ-hänget kan Revar vara 
öppen med den han är.
    – Det känns nice att det finns fler 
som jag, som kämpar, då behöver 
jag inte vara rädd.

En plats att mötas .Grupp ledaren Eva Hansson berättar 
om de regler som gäller för träff arna.

I kväll dyker fem deltagare upp, oft ast är det 
fl er som kommer. Gruppledarna Eva Hansson 
och Gabriel Leo inleder med att  berätt a att  de 
ikväll har besök av Tobias Holmberg från RFSU
som ska prata om sex och relationer.

Men först ska alla presentera sig. Så börjar alla 
träff ar. Man säger sitt  namn och däreft er sitt  
pronomen. För att  förtydliga vad det sistnämn-
da är ger Eva och Gabriel förslag på hon, han, 
hen eller den. När rundan är avklarad går Eva 

De bryter mot normer om funktionalitet, 
könsidentitet och sexualitet. Här är hänget 
där alla får vara precis som de är. 
Välkommen till HBTQ-hänget!
Text & foto: Anna Pella
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går igenom regler som gäller under träffarna, 
för att alla ska kunna känna sig trygga. Det 
handlar bland annat om nolltolerans mot dis-
kriminering och trakasserier. Att det inte är 
okej att säga fel pronomen om någon fast man 
vet vilket som är rätt. Att det är inte okej att säga 
något dumt om någons hudfärg, funktionalitet, 
kläder eller smink. 

Därefter tar Tobias Holmberg från RFSU vid. 
Tobias är en av projektledarna för projektet  
Sex i rörelse, som arbetar för att öka den sexuella 
hälsan bland personer med normbrytande  
rörelsevariationer.

– Jag heter Tobias och mitt pronomen är han. 
Min assistent där borta i hörnet behöver ni inte 
bry er om. Idag ska vi prata om sex, relationer, 
kropp och lust, samtycke och hur man har sex 
på ett säkert sätt.

För att skapa en trygg och öppen stämning 
börjar Tobias med en övning där deltagarna i 
tur och ordning får avsluta de meningar han  
påbörjar. 

”Den senaste filmen jag såg är…” 
– Livet är en schlager.
”Jag blir glad av…”
– Hundar. 
”Det är mysigt att…”
– Kyssas.

När alla har fått avsluta varsin mening är det 
dags att röra på sig lite, förklarar Tobias och  
pekar på tre olika platser i rummet. 

– Den här övningen handlar om olika påståen-
den. Om du håller med om det jag säger ställer 
du dig här, om du inte håller med ställer du dig 
där, och om du är tveksam ställer du dig här i 
mitten. 

”Skolan har bra sexualundervisning”.  »

HBTQ-HÄNG I VÅR
För dig som är HBTQ-person, 
har någon form av funktions-
nedsättning och är över 18 år.

STOCKHOLM
Onsdagar 24 april, 29 maj  och 
26 juni  klockan 18.00 -20.30
Plats: RFSL Stockholm, Al-
snögatan 7
Anmäl dig till  
hbtq-hanget@stockholm.rfsl.
se eller telefon 073-6704421

DALARNA
Torsdagar 25 april, 23 maj och 
13 juni klockan 18.00-20.00
Plats: Kulturhuset tio14, 
Klubbrum 1  
i Falun, Myntgatan 10-14
Anmäl dig till gunvor.lind-
kvist@dalarna.rfsl.se eller  
telefon: 023-16125

 Att umgås med andra bara för 
 att man bryter samma norm 
är lite kluvet för mig. Varför ska jag 
träffa andra bara för att de har hjul 
som jag? Jag vill själv välja vem. Idag 
är det inte lika laddat. 

Tobias Holmberg från Unga rörelsehindrades och RFSU:s projekt Sex i rörelse är på plats. 

En gång i månaden är det 
HBTQ-häng i RFSL Stockholms 
lokaler vid Danvikstull.
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»   De flesta håller inte med och ställer sig i ena 
änden av rummet. Tobias fortsätter:

”Kärlek och sex hör ihop.” 
De flesta håller inte med denna gången heller.
– Det måste inte vara så, men det är en bra 

kombo, säger någon, när Tobias vill veta hur 
deltagarna resonerar.

”Det är lätt att berätta för en kompis vem man 
är kär i.”

Nu ställer sig många i mitten, och någon säger 
att det beror på vilken kompis och vem man är 
kär i. Revar håller med.

– Det är lätt om man har en kompis man kan 
lita på.

Sedan säger Tobias: 
”Jag tycker att det är lätt att vara öppen med 

min sexuella läggning.”
De flesta väljer mitten även på denna. Här 

inne är det lätt, enas gruppen om. Men i de fles-
ta andra miljöer antas man vara hetero, och då 
är det svårare.

Förutom HBTQ-hänget i Stockholm finns även 
grupper i Dalarna, Gävle och snart även i Ny-
kvarn. Eva Hansson säger att man kan kontakta 
sin lokala RFSL-förening och fråga om de kan 
starta ett häng där man bor.

En tanke med hänget är att även icke hetero-
sexuella personer med funktionsnedsättningar 
ska känna sig inkluderade i hBTq-samman-
hanget.  

– När man känner att man får vara en del av 
ett sammanhang så känner man sig mindre en-

sam. Man vet att det 
finns andra där ute 
som är som jag. Så 
var det för mig.

Även inom HBTQ 
hamnar vissa grup-
per i skymundan, 
menar Eva, efter-
som normen inom 
hBTq är vita homo-
sexuella män.

Gabriel Leo nick-
ar. Han har arbetat 
inom olika LSS-verk-
samheter och tilläg-
ger att han upplevt 
att många hBTq-per-

soner blir isolerade.  Det är inte självklart att få 
uttrycka sin sexualitet, särskilt inte om den är 
normbrytande.

På tunnelbanan  
av Revar

Det började på tunnelbanan.
Jag var uppsminkad
på väg till DV, daglig verk-
samhet.
Jag skulle möta personalen 
där.

Så var det några som började 
stirra på mig.
Det var ett ungdomsgäng.
De ville komma närmare mig
och prata med mig.

Vi hatar bögar, sa de.
Varför har du smink på dig?
Jag blev ledsen
när de kallade mig tokfia.

Då sa jag: Nej stopp!
Jag får vara den jag vill vara.
Det är helt okej att vara  
annorlunda,
oavsett kön eller religion.

Och ja sa till dem: Jag är en 
funkisperson.
Med all rätt.

Ur boken Jag är berättaren
(RFSL 2018)

Gabriel Leo arbetar på en 
gruppbostad. Han anser 
att många HBTQ-personer 
med funktionsnedsätt-
ningar blir isolerade.

” Det var underbart att få vara med  
 i boken. Jag tycker att det behövs fler 
böcker och filmer om det här. Det kan stoppa 
fördomar som andra har om mig.”

Tobias Holmberg har en kombinerad 
funkis/HBTQ-tatuering på armen. 
Ovanför skymtar en semla!
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Forskning pågår

Ny mekanism för bentillväxt
Hur bildas broskceller hos möss? Den frågan ställde sig en grupp forskare 
vid KI, Karolinska institutet. Forskningen kan få betydelse för behandlingen 
av barn med tillväxtproblem.

 Bentillväxt hos möss sker en-
ligt samma princip som för 
vävnader där nya celler stän-
digt produceras, som blod och 
hud, enligt forskning vid  

Karolinska institutet. Om det visar sig att 
samma sak gäller för människor kan det 
få betydelse för behandling av tillväxt-
problem hos barn. Forskningen presen-
terades nyligen i tidskriften Nature.

*
Tillväxt hos barn är beroende av så kall-
ade tillväxtplattor som ligger nära ändarna 
av alla långa ben i kroppen. Dessa tillväxt-
plattor består av broskceller (kondrocy-
ter). Plattorna bildar en form av ”bygg-
nadsställning” som stödjer bildandet av 
ny benvävnad. Broskcellerna genereras 
från stamcellsliknande förfäder celler.

För att långa ben ska kunna växa krävs 
att broskceller genereras konstant under 
hela tillväxtperioden. Den allmänna upp-
fattningen har varit att det finns ett be-
gränsat antal förfäderceller som depone-
ras under den embryonala utvecklingen 
och sedan konsumeras för bentillväxt till 
dess att de tar slut och vi slutar växa. Det 
internationella forskarlaget, som leds av 
forskare vid Karolinska Institutet ville ta 
reda på om detta verkligen stämmer. 
Forskarna bestämde sig därför för att ut-
forska bildandet av broskceller i möss.

*
– Vi såg då att det genererades små ”klo-
ner” av celler från samma förfäderceller 
under den embryonala utvecklingen, vil-
ket stämmer överens med tidigare fynd. 
Men efter födseln skedde det drastiska 
förändringar i celldynamiken och det 

bildades stora, stabila kloner som visade 
sig vara en följd av att broskcellernas för-
fäderceller hade fått förmågan att nybil-
das, säger Andrei Chagin, docent och 
forskargruppsledare vid institutionen 
för fysiologi och farmakologi på Karolin-
ska Institutet i ett pressmeddelande.

Ett sådant beteende hos förfäderceller 
är typiskt för vävnader som ständigt pro-
ducerar många nya celler, som hud, blod 
och tarm. För dessa vävnader har det vi-
sat sig att förfädercellerna är belägna i en 
specifik mikromiljö, en så kallad stam-
cellsnisch, som hjälper dem att generera 
de nödvändiga cellerna (till exempel hud-
celler eller blodceller), men också att för-
nya sig själva. Om nischen störs eller inte 
fungerar ordentligt blir förfädercellerna 
utarmade och vävnaden förstörs.

*
Forskarna har kunnat visa att det finns 
en stamcellsnisch även i tillväxtplattor, i 
alla fall hos möss, och att bentillväxten 
upphör om denna lokala mikromiljö störs. 
Upptäckten innebär att benen växer  
enligt en helt annan princip än vad man 
tidigare trott.

– Om det visar sig att även människor 
har den här tillväxtmekanismen kan det 
leda till en väsentlig omprövning av 
många av de behandlingsprinciper som 
används för barn med tillväxtproblem. 
Den här mekanismen skulle också kunna 
förklara några fenomen som tidigare  
varit gåtfulla, såsom den obegränsade 
tillväxt som ses hos vissa patienter med 
genetiska mutationer, säger Andrei Cha-
gin i pressmeddelandet.

BAKGRUND:  
STUDIE OM BENTILLVÄXT
Forskningen finansierades av  
Vetenskapsrådet, StratRegen 
(Karolinska Institutet), Stiftelsen 
Konung Gustaf V:s 80-årsfond, 
Cancerfonden, Swiss National 
Science Foundation, EMBO,  
Stiftelsen Frimurare Barnhuset, 
Sällskapet Barnavård och Grant 
Agency of the Czech Republic.
Publikation: ”A radical switch 
in clonality reveals a stem cell 
niche in the epiphyseal growth 
plate”. Phillip T Newton, Lei Li, 
Baoyi Zhou, Christoph Schwein-
gruber, Maria Hovorakova, Meng 
Xie, Xiaoyan Sun, Lakshmi Sand-
how, Artem V Artemov, Evgeny 
Ivashkin, Simon Suter, Vyache-
slav Dyachuk, Maha El Shahawy, 
Amel Gritli-Linde, Thibault Bou-
derlique, Julian Petersen, Anne-
lie Mollbrink, Joakim Lundeberg, 
Grigori Enikolopov, Hong Qian, 
Kaj Fried, Maria Kasper, Eva Hed-
lund, Igor Adameyko, Lars Säven-
dahl, Andrei S Chagin. Nature, 
online 27 februari 2019,  
doi: 10.1038/s41586-019-0989-6.
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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

Malin Tjernell är  
advokat och ledamot 
av RBU:s förbunds-
styrelse. 

inte kommer att räcka, ska det 
skyndsamt utredas av rektor. 
Särskilt stöd brukar vara mer 
omfattande och pågå under en 
längre tid. När det gäller sär-
skilt stöd så innebär det att ett 
åtgärdsprogram ska utarbetas 
och beslutas av rektor (se 3 kap 
8–9 §§ skollagen).

Av ett åtgärdsprogram ska be-
hovet av särskilt stöd och hur 
det ska tillgodoses framgå. Vi-
dare ska framgå när åtgärderna 
ska följas upp och utvärderas 
och vem som är ansvarig för 
uppföljningen respektive utvär-
deringen. Er dotter och ni för-
äldrar ska ges möjlighet att del-
ta när ett åtgärdsprogram utar-
betas (se 3 kap 9 § skollagen). 

*
Vid mindre ingripande stöd i 
form av extra anpassningar ska 
åtgärdsprogram inte upprättas. 
Men när det är utrett att eleven 
behöver särskilt stöd ska ett så-
dant alltid upprättas. Åtgärds-
program ska dokumenteras 
och beslutas skriftligt. Beslutet 
ska ange vem det gäller, vilket 
lagrum beslutet grundar sig på 
och datum för när beslutet fat-
tades. Det ska också innehålla 
skälen för beslutet samt under-
tecknas av beslutsfattaren. Ett 
beslut om åtgärdsprogram un-
dertecknas av rektorn eller den 
i personalen som har fått i upp-
drag att fatta beslut om åtgärds-
programmet (se Skolverkets 
allmänna råd om extra anpass-
ningar, särskilt stöd och åt-
gärdsprogram, sid 37).

*
I första delen av åtgärdspro-
grammet ska de behov av sär-
skilt stöd som eleven har anges. 
I andra delen ska de åtgärder 

som bedöms vara relevanta 
anges. Åtgärderna som sko-
lan utarbetar och dokumen-
terar ska vara kopplade till 
elevens behov av särskilt stöd 
och till kunskapsmålen i lä-
roplanen, eller de kun-
skapskrav som minst ska 
uppnås. Åtgärderna ska vara 
konkreta och utvärderings-
bara. Det måste framgå på 
vilket sätt och i vilken omfatt-
ning som eleven ska få stöd.

*
Skolan ska samverka med er 
vårdnadshavare. Inget med-
givande behövs från er för 
den pedagogiska bedömning-
en. Däremot krävs ert med-
givande när läkare eller psy-
kolog ska göra bedömningar i 
samband med utredningen. 

Om ni har invändningar 
mot de insatser skolan gör för 
er dotter kan innehållet i ett 
åtgärdsprogram överklagas 
till Skolväsendets överkla-
gandenämnd (se 28 kap 13 § 
skollagen). Det går också att 
överklaga rektorns beslut att 
en elev inte behöver särskilt 
stöd. 

Hänvisa till skollagen och 
bestämmelser om extra an-
passningar, särskilt stöd och 
åtgärdsprogram. Skolan har 
ansvar för att er dotter får 
den undervisning hon behö-
ver och får aldrig ge upp om 
en elev! 

Källor: Skollagen (2010:800),  
Skolverket (www.skolverket.se) 
samt Skolverkets allmänna råd 
om extra anpassningar, särskilt 
stöd och åtgärdsprogram (https://
www.skolverket.se/publikatio-
ner?id=3299)

Skolan ska ge stöd
Fråga: Vår dotter går i vanlig 
kommunal skola. Hon har fått 
svårt att hänga med i undervis-
ningen och får inte den hjälp 
hon på grund av sin funktions-
nedsättning skulle behöva.  
Ingenting händer trots att vi 
föräldrar har påpekat detta 
många gånger. Det känns som 
om skolan har gett upp! Vi und-
rar vilka krav vi kan ställa på 
skolan och vilka rättigheter vår 
dotter har?

Svar: I skollagen (2010:800) 
står att alla barn och elever ska 
ges den ledning och stimulans 
som de behöver i sitt lärande 
och sin personliga utveckling. 
Eleven ska utifrån sina egna 
förutsättningar kunna utveck-
las så långt som möjligt enligt 
utbildningens mål. Elever som 
till följd av en funktionsned-
sättning har svårt att uppfylla 
olika kunskapskrav eller krav-
nivåer ska ges stöd som syftar 
till att så långt som möjligt mot-
verka funktionsnedsättningens 
konsekvenser (se 3 kap).

*
Er dotter har rätt att få det stöd 
och den stimulans som hon be-
höver. En av skolans huvudupp-
gifter är att anpassa undervis-
ningen så att varje elev får möj-
lighet att lära på det sätt som 
passar eleven bäst.

Om er dotter inte når målen, 
eller riskerar att inte nå målen, 
ska hon få stöd i form av extra 
anpassningar inom ramen för 
den ordinarie undervisningen 
eller särskilt stöd. Beslut om 
extra anpassningar tas av hen-
nes lärare. Om det inte räcker, 
eller om det finns särskilda skäl 
att anta att extra anpassningar 
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Information till RBU:s föreningar

I sommar kan du vara med och testa RBU:s nya läger-
koncept tillsammans med Funkibator. Mitt i Växjö 
arrangerar vi en kreativ och inspirerande lägervecka 
med en bred variation av ledarledda aktiviteter inom 
språk, kultur, spel och teknik.
Tillsammans med de andra deltagarna får du under 
dagtid utforska spännande teknik så som Virtual 
Reality, sköta om djuren i minifarmen och spela in din 
egen podd i Funkibators innovativa Kreativitetshus. 
Med på programmet finns en gemensam restaurang-
utgång, skrivarworkshops, intressant prat om interna-
tionella frågor med besök av europeiska volontärer.
Sommarlägret Träning med ny teknik vänder sig till 
ungdomar över 12 år med funktionsnedsättning samt 
medföljande assistenter.

Ur programmet
• Spel
• Skrivande
• Filmande
• Poddinspelning
• Workshops
• Virtual Reality
• Utflykter och studiebesök

Tänkta datum
5–11 augusti 2019
Plats
Aktivitetshuset Mästeriet 
Infanterigatan 10, 352 35 Växjö

Information om pris och anmälan 
kommer att finnas på rbu.se/sommar-
lager inom kort.

Årets lägernyhet! 

Träning med ny teknik 
– ungdomsläger i Växjö
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2019
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: fs-direkt@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

Det ska börjas i tid! RBU:s valberedning vill redan nu så ett frö och påminna om att  
RBU håller kongress i maj nästa år. Valberedningens sammankallande Stefan Gustavsson
 stefan.gustavsson@rbu.se uppmanar föreningarna att börja fundera över lämpliga  
kandidater till förbundsstyrelsen. Mer info kommer i nästa nummer av Rörelse. Bilden från 
kongressen 2017. FOTO: MARGARETHA HOLMQVIST

VÅREN 2019

5 – 6 april Förbundsstyrelse, idédygn

8 maj    Heldagskonferens: Lågaffektivt bemötande, 
Stockholm

24 maj Förbundsstyrelse Solna

SOMMAR 2019

30 juni – 7 juli  Almedalsveckan , Visby

1 – 6   juli  Musikläger, Mättinge 

8 – 13 juli Läger fritid och äventyr, Mättinge 

15 – 20 juli Familjeläger tema: syskon, Mättinge 
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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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