
En tidning från RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn & Ungdomar 

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

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

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

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

tema:Skolan

 Racerunning:

Träning som 
gör nytta
 Bilstöd:

Reform som
kört i diket
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välj oss för allt som inte har med assistansen att göra

Låt oss bli 
Din Förlängda Arm och 

på köpet får du mer-
värden utöver det vanliga.

Idag finns en uppsjö av lösningar för 
din assistans. Vi är en av alla hundra-
tals anordnare som erbjuder dig en 
anpassad, fungerande och kvalitativ 
assistanslösning. Men av egen per-
sonlig erfarenhet av att ha levt med 
personer med funktionsvariationer så 
vet vi att livet måste få handla om mer 
än bara assistans. Som kund i vår verk-
samhet har du kostnadsfri tillgång till 
800 kvm aktivitet och social samvaro, 
anpassat och helt på dina villkor.
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Skola för alla
– visst går det
”Jag står inte ut med att  sko-
lan har blivit alltmer olikvär-
dig.” Det säger utbildnings-
minister Anna Ekström i 
Rörelses stora intervju med 
henne i vårt skoltema. Hon 
utvecklar resone manget om 
vad hon anser krävs för att  
vända utvecklingen: Mer 
resurser och fl er vuxna i sko-
lan. En stark gemensam välfärd och mindre 
av marknadsstyrning.

Skolan ska ge kunskap och rusta eleverna 
för vuxenlivet. Det förutsätt er en lugn och 
trygg arbetsmiljö, elever som trivs och mår 
bra lär sig mer. RBU:s nya  skolenkät visar 
att  vägen dit fortfarande är lång för många 
barn och ungdomar. Föräldrar får kämpa, 
trycka på om hjälpmedel och anpassningar.  
Resurser är självklart viktigt och bra men 
det är även intresse och lyhördhet från sko-
lans sida.  Om en skola – för att  ta ett  exem-
pel ur enkäten – erbjuder en så otillgänglig 
miljö att  en rullstolsburen elev inte hinner 
komma i tid till lektionerna är det förstås 
helt uppåt väggarna. 

Eller att  en idrott slärare aktiverar alla 
i klassen utom eleven med begränsad 
rörelse förmåga som får klara sig själv med 
en boll. Samtidigt visar vårt tema också på 
ljuspunkter och att  det går att  hitt a rätt  i 
skolans ibland så snåriga värld. 

Att  det varit en aktiv sommar för RBU av-
speglas i dett a nummer. Utspel i massmedia,
medverkan under Järvaveckan och i Alme-
dalen, läger och andra aktiviteter. Med allt 
dett a i ryggen är det bara att  välkomna 
hösten och hoppas att  den inte blir alltför 
grå och mörk. 

Väl mött  till ett  nytt  nummer!

Margaretha Holmqvist
Redaktör

Vad vill du läsa 
mer om? Maila 
rorelse@rbu.se
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Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.
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Maria har ordet

Visste du att  det nästan inte betalas ut 
något bilstöd längre? Alltså de pengar 
man kan söka från Försäkringskassan 
för att anpassa bilen så att den funkar 
för personer med funktionsnedsätt-
ning, både vuxna och barn. 2018 
betalades bara 94 miljoner kronor ut, 
jämfört med toppåret 2013 då summan 
var 364 miljoner. Det diff ar på 270 mil-
joner. Pengar som skulle ha gått  till att  
underlätt a livet för vuxna och barn 
som många gånger inte kan resa med 

kollektiva färdmedel. 
Orsaken till dett a ras stavas Försäkringskassans 

nya tolkningar. Igen. 2017 gjordes regelverket för bil-
stödet om och Försäkringskassan har ånyo visat stor 
kreativitet när det gäller att  spara pengar. Till exem-
pel beviljas inte längre stöd för att  köpa en special-
anpassad bilbarnstol. Många barn med funktions-
nedsätt ningar kan inte sitt a i en vanlig bilbarnstol 
och en specialstol kan kosta 40 000 kronor eller mer, 
en kostnad som väldigt många familjer kan bära själva. 
Resultatet blir att  barnet får åka bil på ett  icke trafi k-
säkert sätt  – och inga familjer väljer dett a frivilligt. 
Eller att  familjen helt enkelt får sluta resa. Försä k-
ringskassans egen utvärdering visar att barnfamiljer 
i stort sett har slutat ansöka om bilstöd. Det är helt 
enkelt ingen idé.

Reglerna för anpassning av själva bilen har också 
blivit stenhårda. Det krävs numera att  man köper en 
bil som har anpassningsdetaljerna monterade i origi-
nal, vilket blir väldigt dyrt. Många gånger tvingas man 
också köpa en betydligt större bil än man egentligen 

Full fart in i hösten!
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behöver, just på grund av denna idiotiska regel. Staten 
sparar pengar och för den enskilde blir det mycket 
dyrare, kanske fl era hundra tusen kronor. 

Under sommaren har RBU tillsammans med DHR, 
Personskadeförbundet RTP och M Sverige (före dett a 
Motormännen) haft  en gemensam debatt artikel om 
dett a vansinne. Vi får se vad det kan få för eff ekt.

Assistansfrågan är fortsatt  rykande aktuell. I juli 
skrev RBU en gemensam debatt artikel med SKL, Sve-
riges Kommuner och Landsting, där vi tillsammans 
krävde ett  statligt huvudmannaskap för assistansen. 
Alltså att  staten ska vara ensam fi nansiär av denna 
livsviktiga reform. Många kommuner klarar inte av 
att  bära kostnaderna för personlig assistans. Försäk-
ringskassans besparingar i assistansen har lett  till en 
enorm övervältring av kostnader på kommunerna, 
men ännu mer på de anhöriga. Jag är verkligen glad 
över att  SKL och vi kunde skriva ihop oss om att  kräva 
att  staten måste ta det fulla ansvaret för assistansen. 
Det är första gången som SKL gått  ut i off entligheten 
och krävt dett a och det känns väldigt bra.

Full fart in i hösten, med andra ord! Och förutom 
RBU-forum väntar en mycket spännande konferens 
om skolan, ett  område som alltid är i fokus för oss 
föräldrar till barn med funktionsnedsätt ning. 
Skolkonferensen sker i november, missa inte den!

Maria Persdotter,
maria.persdotter@rbu.se
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0225-28 69 00
www.anpassarna.se

1969–2019

Läs mera på hemsidan:
svenskakyrkan.se/skovde

är du intresserad av en konfirmandgrupp för din son/dotter under 2019-2020?

Vi vänder oss till alla födda 2005 eller tidigare (som till hösten börjar i åk 8). 
Det kan ju vara så att ni missat konfirmationsinbjudan tidigare år eller att det helt enkelt inte har 
passat. Då finns det en ny möjlighet att vara med. 

Vi tycker det är viktigt att erbjuda en konfirmandgrupp, som passar för alla oavsett talanger eller 
svårigheter. Därför har vi en grupp för ungdomar med särskilda behov, där vi vill anpassa och 
forma aktiviteterna efter deltagarnas önskemål.

För anmälan - ta kontakt med oss:
Vi kan också berätta mer och svara på dina/era frågor.
Lena Ehrngren 0500-476562 (präst)
Lena Pettersson 0500-476519 (pedagog) 

KONFA 2019-2020

”Det har varit kul och jag 
har fått lära mig mycket. 
Att ta konfan kan ge dig ett 
nytt sätt att se på livet”.
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6

Skolskjutsen rullade fram. Linnea förstod 
att  det var dags att  börja fritids igen eft er 
sommarlovet. Då  blev hon glad. Ja mer än 
så.” Så himla glad att  hon nästan ramlade 
ur rullstolen av lycka.” Det berätt ar mam-

ma Giesela Anderholm Hansson och skratt ar. 
Linnea Hansson som är elva år går i träningsskolan 

Move & walk i Malmö. Skolan arbetar med konduktiv 
pedagogik och fysisk träning. En kombination som 
gör att  Linnea ställs inför utmaningar och får stimu-
lans för både kropp och själ. 

–Jag uppskatt ar att  skolan verkligen tänker ”utan-
för boxen.” Pedagogerna ser till att  Linnea kan lära sig 
olika saker, som tidsuppfatt ning med klockan och 
förstå hur lång tid en aktivitet tar, säger Giesela An-
derholm Hansson.

Hon minns sina funderingar och oro inför den 
yngsta dott erns skolstart.  Hur skulle det bli? Att  det 
inte skulle gå att  jämföra med hur det var för hennes 
äldre dott er Saga, som numera är nybliven student, 
visste hon förstås. Eft ersom Linnea har en  »

Härligt att  vara tillbaka eft er lovet. 
Linnea i Malmö tycker om sin skola 
där hon tränar och lär sig nya saker.
Text: Margaretha Holmqvist  Foto: André de Loisted

Höstterminen har börjat. Vilket stöd eleverna får varierar och RBU:s nya skolenkät visar 
hur föräldrarna kämpar för sina barns rättigheter. Här kommer barn och föräldrar till tals.
Läs också vår intervju med utbildningsminister Anna Ekström.

tema: Skolan

Äntligen skolstart!
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Äntligen skolstart! Linnea Hansson, elva år,  rullar 
fram i sällskap med pedagogen  
Boglarka Fülöp.
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TESTA OCH UTVECKLAS.  
Pedagogerna på Linnea Hanssons  
skola i Malmö ser till att hon får en  
varierad skoldag.
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» omfattande funktionsnedsättning på grund av 
en hjärnskada var träningsskola självklart, sedan 
gällde det att hitta en lämplig skola.

Valet föll på Move &walk och minnesgoda läsare 
kommer kanske ihåg Linnea från ett reportage i 
Rörelse för fyra år sedan. Då var hon bara sju år 
och nybörjare på skolan.  Redan då var mamma 
Giesela nöjd med valet av skola.

– Om möjligt är jag ändå nöjdare nu. Det är jack-
pot! säger hon. 

Som ordförande i RBU Skåne möter hon föräld-
rar som ställs inför svåra dilemman. Ett sådant 
kan vara om barnet platsar i vanlig skola eller  
istället hör hemma i grundsärskolan.

– På något sätt har det varit en slags trygghet för 

tema: Skolan

RBU behövs! Giesela  
Anderholm Hansson  
ser RBU som en viktig  
påtryckare och opinions-
bildare även i skolfrågan 
och för att ge föräldrar  
råd och tips.

Linnea Hansson i Malmö går i tränings  - 
skola hos Move & Walk. Träning med rörelse 
är en viktig del av undervisningen.

”Tidiga insatser kan göra all skillnad  
i världen. Då behöver inte problem växa 
sig större än vad de är från början.”

oss att veta att för Linnea är träningsskola det al-
ternativ som är möjligt och att hon inte är något 
gränsfall. Vi vet vad som gäller för henne och att 
hon alltid kommer att behöva mycket hjälp och 
stöd, säger hon

Giesela Anderholm Hansson arbetar själv i sko-
lans värld, som administratör på en gymnasie-
skola. Hon önskar att skolan överlag var bättre på 
att se varje elevs behov . Specialpedagogiska in-
satser borde komma in tidigt, och som en naturlig 
del i undervisningen. 

– Tidiga insatser kan göra all skillnad i världen. 
Då behöver inte problem växa sig större än vad de 
är från början. Många elever behöver hjälp med 
att lära sig struktur, som att hålla reda på sina sa-
ker och läxor, säger Giesela Anderholm Hansson 
och tillägger att skolorna kan bli betydligt bättre 
på att ta vara på den hjälp och stöd som finns att 
få. Till exempel expertis och material hos SPSM, 
Skolpedagogiska skolmyndigheten.
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Sjätteklassaren Lisa Eriksson 
på Gotland har börjat i en ny skola 
i höst. Steget känns inte  så stort 
eft ersom hennes klass hålls ihop.  
Hennes föräldrar Kajsa och 
Gunnar önskar att skolan hade 
mer kunskap om olika funktions-
nedsättningar.
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tema: Skolan

 Utanför köksfönstret böljar det vackra 
gotländska landskapet. Trädgården 
prunkar och familjens hästar ser ut att 
ha det skönt här på gården i Sanda.

– Jag älskar hästar och att rida, berät-
tar 13-åriga Lisa Eriksson som både rider hemma och 
på ridskola.

Den här solvarma fredagen känns skolan avlägsen 
men snart väntar en ny termin och skola för famil-
jens mellanbarn Lisa. Hon ska börja sexan och byta 
Sandaskolan mot Klinteskolan i Klintehamn.

– Det blir nog inte så stor skillnad, min klass håller 
ihop, tror Lisa.

En annan trygghet är att storasyster Alma, som är 
tre år äldre, har gått på samma skola och det gör att 
miljön redan är bekant för hela familjen. Lisa kommer 
att få samma klasslärare som Alma har haft, och det 
känns extra bra.

Lisa har ryggmärgsbråck och går med specialskor 
som behöver bytas under dagen. För henne är det 
viktigt med hiss och anpassad toalett. I skolan har 
Lisa en assistent som jobbat med henne länge och är 
ett stöd i skolarbetet. Lisa vet vad som krävs för att 
skoldagen ska fungera bra.

– Jag behöver till exempel lugn och ro för att lära 
mig saker så bra som möjligt, berättar hon.

När Lisa började i Sandaskolan saknade skolan 
helt vana vid att ta emot barn med rörelsesnedsätt-
ningar. De anpassningar som krävdes gick att få, 
även om det inte alltid var enkelt.

– Ingenting händer av sig självt. Man får ligga på med 
allting, det går inte med automatik, säger mamma 
Kajsa Eriksson.

Hon fortsätter:
– Som förälder är man ”spindeln i nätet” och vad 

man uppnår beror mycket på hur man är som person.  
Det är fruktansvärt att det ska handla om hur bra man 
är på att ta för sig.

Pappa Gunnar Eriksson slår sig ned vid det rymliga 
köksbordet och ansluter till samtalet. Han konstaterar 
att familjen har många kontakter att hålla koll på. 
När det gäller tillgängligheten i skolan är både den 
tekniska förvaltningen och barn- och ungdomsförvalt-
ningen inblandad.

Både han och Kajsa tycker att det är konstigt att 

”Föräldrar får alltid kämpa”

skolledningarna i allmänhet verkar ha låg kunskap 
om vilka rättigheter elever med funktionsnedsätt-
ningar har och vad som är skolans ansvar. Kajsa  
understryker att många elever har funktionsned-
sättningar som inte syns ”utanpå.”

– Jag kan också häpna över hur lite man vet om 
vilka behov ett barn med ryggmärgsbråck har, 
säger Kajsa Eriksson.

Gunnar Eriksson förvånas över att det i allmänhet 
inte finns någon ingen back up om någonting händer, 
som att lärarassistenten är sjuk.

– Då finns det sällan någon reserv och man får ta 
det på volley.

Lagstiftningen är tydlig med att alla barn har 
samma rättigheter i skolan. Men steget mellan  vad 
som står i lagtexten och vad som är den krassa 
verkligheten är långt.

– Jag jobbar själv i förskolan som barnskötare och 
har gått en kurs i tillgänglighet. Tanken är att ”alla 
ska inkluderas” men sedan ges inte tillräckliga  
resurser, menar Kajsa Eriksson. 

Lisa Eriksson trivs i skolan. Föräldrarna Kajsa och Gunnar gläds med henne 
– och vet att stöd och anpassningar inte kommer av sig självt. 
Text och foto: Margaretha Holmqvist

”Ingenting  
händer av sig  
självt. Man får  
ligga på med  
allting.”
Kajsa Eriksson
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Brister i den fysiska miljön är vanliga. 
”Vissa lektioner hålls i andra byggna
der med trappor. Under perioder har 
hissen varit trasig och då har han fått 
frånvaro för att inte dykt upp på lektion
erna.” berättar en förälder. ”I idrotten 
får sonen klara sig själv med en basket
boll. Känns som man inte orkar ta fram 
alternativ för en person i rullstol. I andra 
fall har skolan gett väldigt bra stöd.” 

Vissa upplever att det är svårare att få 
stöd i högre klasser. ”Fram till högstadiet 
har vår dotter haft ett gott stöd med  
anpassning utifrån hennes specifika 
behov. Under första året i högstadiet 
har det individuella fokuset slopats,” 
skriver en förälder. 

Vanliga stödinsatser kan vara elev

assistent, specialpedagog och andra  
resurspersoner. Problem kan uppstå 
om en assistent är sjuk och vikarier 
saknas.  Då fungerar varken lektioner 
eller praktiska saker i skolvardagen. 
”Ingen kontinuitet när det gäller vem 
som har hand om vårt barn. Det ändras 
hela tiden, folk blir sjukskrivna.”

Kvaliteten på stödinsatserna ifråga
sätts av flera. Närmare 70 procent av 
föräldrarna svarar att de i ganska eller 
mycket hög utsträckning själva behövt 
ta fram nödvändiga anpassningar, 
hjälpmedel och annat stöd.En förälder 
som är bosatt i en mindre kommun be
skriver att grundskolans personal sak
nar ”den kompetens och erfarenhet 

som krävs för att anpassa pedagogik 
och läromedel.”  Det är vanligt med  
åtgärdsprogram, men genomförandet 
brister. En förälder skriver att ”åtgärds
program fungerar den första tiden och 
blir sedan en skrivbordsprodukt när 
verkligheten inte sammanfaller med 
tanken om åtgärd.” 

Vilket stöd erbjuder då skolan?  
Anpassad studiegång och möjligheter 
att arbeta enskilt och avskilt är insatser 
som nämns. Tekniska hjälpmedel som 
underlättar skolarbetet som anpassad 
dator, ipads och bildstöd är vanligt 
före kommande.

Margaretha holMqvist

RBU-föräldrar efterlyser  
mer stöd 

rBU:s skolenkät

Föräldrarna önskar bättre stödinsatser för sina barn i skolan. Över 40 procent  
är missnöjda. Det visar RBU:s nya skolenkät.  

tema: Skolan FO
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RBU-föräldrar efterlyser  
mer stöd 

Särskola  
eller vanlig  
grundskola? 

Enligt de flesta svaren har 
steget till särskolan varit  
naturligt, det har varit tydligt 
att det är där deras barn hör 
hemma. Att inte behöva välja 
beskrivs som en lättnad. ”Gis-
sar att det är svårare om man 
behöver överväga  om barnet 
eventuellt kan klara ”vanliga” 
skolan med viss anpassad  
läroplan,” skriver en förälder. 

För föräldrar vars barn varit 
ett gränsfall har kontakterna 
med skolvärlden där emot ofta 
upplevts som krångliga.”Vår 
son började i vanlig skola och 
den funkade inte alls för ho-
nom. Trots egen resurs och 
mycket stöd från henne blev 
vi motarbetade av rektor som 
lovade allt möjligt som sedan 
inte uppfylldes”, berättar en 
förälder.Sonen blev utanför  
i klassen och förlorade kom-
pisar eftersom han fick sitta  
i ett eget rum tillsammans 

med sin resursperson. ”Efter 
ett års mailande och möten 
beslutade vi att byta skolform 
och det var det bästa vi har 
gjort för vår son.”  En annan 
beskriver hur familjen kom i 
kläm när grundskolan och 
särskolan hade olika uppfatt-
ningar om var deras barn 
skulle placeras.”Grundsko-
lan uppmanade att söka, jag 
sökte och grundsärskolan 
ville inte ta emot.” 

Undervisningens innehåll 
inger oro hos flera föräldrar. 
”Min son får inte den utbild-
ning han behöver” är en 
kommentar. ”Rätt skolform 
men helt fel placering på 
grund av inskränkt kommun 
som placerar barn efter deras 
funktionsnedsättning, inte 
efter vilken intellektuell  
stimulans som behövs. Vi 
pratar förvaring och enkom 
omvårdnad.”

Av de svarande som har sitt barn i sär
skola är över 90 procent nöjda med skol
formen som sådan. Men samtidigt oroliga 
över undervisningens kvalitet. 

Håll koll: 
RBU:s stora skolkonferens
15 november Stockholm

Mer info på rbu.se

 Personlig assistans    Daglig verksamhet    Friskvård

Jag är en tre och ett halvt år gammal labradortjej som 
bor hos min familj i Borås. Mitt namn Zaphira fick jag av 
min matte för att hon älskar den blå ädelstenen safir. 

Hon tvekade inte när hon såg den första bilden av mig 
som pytteliten valp på en safirblå filt! Det uppstod dock 
ett litet missförstånd med stavningen av mitt namn när 
det skulle registreras, för att man trodde det var namnet 
från en sagogestalt i sagan om Eragon och Zaphira.

Den sagan handlar om en blå drake som efter att den 
kläckts ur sitt ägg kan förstå sin ägare via tanken. Draken 
kan så prata med pojken och hjälper honom genom livet 
i många svåra situationer och blir hans allt. Så mitt namn 
blev lite av båda. 

Om dagarna när familjen är borta på jobb och skola så 
är jag på mitt hunddagis. Det heter Änglahunden och är 
en del av Aktivitetshuset Kamgarns dagliga verksamhet. 

Dagiset är lite speciellt, det kallas Hunddagis med Dub-
belsyfte. Med det menas att under tiden som jag får pass-
ning på mitt dagis, så fyller jag också en viktig funktion 
för de personer som har hunddagiset som din dagliga 
verksamhet genom LSS.

ZAPHIRA
– hunden som jobbar dubbelt
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tema: Skolan

”Jag slås av hur 
mycket föräld-
rar får kämpa 
för att det ska 
fungera i sko-

lan, säger Maria Persdotter 
och fortsätter. 

– Oavsett om man är nöjd eller 
missnöjd med barnets skolgång 
så går just kampen som en röd 
tråd genom nästan alla svar. 
Jag känner igen det från min 
egen dotters skoltid. Även om 
det gått några år sedan hon 
slutade skolan så verkar ingen-
ting egentligen ha blivit bättre. 
Det är också slående hur många 
föräldrar som tycker att det är 
för låga förväntningar på deras 
barn i skolan. Det här är tredje 
gången på tio år som RBU gen-
omför en medlemsenkät om 
skolan. Väldigt lite har hänt 
under de här åren och det kan 
göra mig riktigt upprörd.

Är det något som överraskar?
Det är flera saker. Att över 40 
procent av föräldrar säger att 
deras barn inte får det stöd det 
behöver i skolan är helt be-
drövligt. Nästan lika många sä-
ger att deras barn inte har fått 
något åtgärdsprogram, trots 
att många av barnen hade be-
hövt det. Och – och det här är 
riktigt illa –  nästan 70 procent 

av föräldrarna svarar att de i 
ganska hög eller mycket hög 
utsträckning behövt ta fram 
anpassningar, hjälpmedel och 
annat stöd som behövs. Varför 
är skolan så passiv?

Alla barn har enligt lag rätt 
till en bra utbildning – hur 
efterlevs det idag?
Det ser väldigt olika ut, men 
jag upplever att barn med 
funktionsnedsättningar ofta 
riskerar att hamna i utkanten 
av utbildningen. De räknas lik-
som inte med, man utgår inte 
ifrån att de ska kunna nå sin 
fulla potential. För låga för-
väntningar på barnet och för 
låg ambitionsnivå från skolans 
sida är väldigt vanligt. Så tyvärr 
måste jag säga att alla barn inte 
alls får den goda utbildning 
som de har rätt till.

Om du får bestämma: Hur 
ska alla vackra ord om inklu
dering och allas rätt till en 
bra utbildning bli verklighet?
Det är jättesvårt. Det finns så 
många huvudmän i skolans 
värld. Alla Sveriges kommuner 
och en lång rad friskolor. Sta-
ten kan styra med lagar och 
ekonomiska resurser, men i 
slutänden hänger mycket på 
huvudmännens vilja och kom-
petens. Vi i RBU och andra  

organisationer har en väldigt 
viktigt uppgift i att kompetens-
utveckla och informera, men 
ansvaret ligger ändå i första 
hand hos politikerna. Jag tror 
att synen på barn med funk-
tionsnedsättning tyvärr kan 
vara ganska föråldrad på alla 
nivåer i vårt samhälle.

Vilka krav ställer RBU på  
politiken när det gäller  
utbildning? 
Det är att lagen följs. Når vi dit 
så har vi kommit väldigt långt.

Tillgänglighet är många saker 
– men om vi håller oss till  
den fysiska miljön i skolan  
– hur funkar den för barn 
med rörelsenedsättningar?
Det ser väldigt olika ut. Allt-
ifrån att allt är anpassat, att 
alla skolans lokaler och utemil-
jön är fullt tillgängliga till att 
ingenting funkar. Det är svårt 
att generalisera.

På vilket sätt kan RBU driva 
frågor som rör utbildnings
politiken?
Vi kan ställa krav och informera 
politiker. Utbilda våra egna 
medlemmar i vad man har rätt 
att kräva. Våra skolkonferenser 
är ett väldigt viktigt tillfälle för 
både RBU:are och skolfolk att 
lära sig mer.

Till sist: vad är dina erfaren
heter utifrån dina tre barns 
skolgång?
Äldste sonen, som är en estet 
ut i fingerspetsarna, hade det 
rätt tufft under grundskoleti-
den och täta lärarbyten ledde 
till stora kunskapsluckor. Men 
nu utbildar han sig till gymna-
sielärare, så även den knagglig-
aste skoltid går att reparera!

Min dotter, som har omfat-
tande fysiska funktionsned-
sättningar, genomled en grund-
skola som fungerade väldigt 
dåligt. Låga eller inga krav,  
dåliga eller inga anpassningar, 
låg kompetens kring funktions-
nedsättningar trots att hon 
gick i RH-klass. Gymnasiet, 
med inriktning teater och  
musik, var i alla fall roligt, men 
hon har mycket omfattande 
kunskapsluckor och jag håller 
skolan ansvarig för det.

Yngste sonen har glidit gen-
om skolsystemet utan ansträng-
ning och nyss slutat gymnasiet 
med toppbetyg. En unge som 
han klarar att ha dåliga lärare, 
trista läromedel och en rörig 
studiesituation. Han klarar sig 
alltid.

Margaretha holMqvist

Kampen den röda tråden

RBU:s ordförande Maria Persdotter kommenterar skolenkäten. 
Om lagen följs och alla barn får den utbildning som de har rätt till 
är mycket vunnet, anser hon.
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Kampen den röda tråden

Gunilla Svantorp, S

Kristina Axén Olin, M

En panel bestående av politiker och representan-
ter för olika organisationer stod på scen i ett regnigt 
Visby. Arrangör var SPSM, Specialpedagogiska 
skolmyndigheten.

Vid seminariet återkom SPSM till den barnpanels-
rapport som myndigheten presenterade i april och 
som Rörelse skrev om i nr 3 2019. Rapporten visar 
att elever med funktionsnedsättningar ofta kän-
ner sig otrygga i skolan, inte minst under rasterna. 

Cajsa Helin Hollstrand, ordförande för Unga reu-
matiker, tog fasta på behovet av närvarande vuxna 
som verkligen har tid för eleverna.

–Det behövs elevhälsoteam som jobbar förebyg-
gande. Allt kan inte läggas på lärarna.

Hon efterlyste också mer kunskap om funk-
tionsnedsättningar hos skolans personal.

–Det är kanske svårt att utbilda om alla olika 
funktionsnedsättningar men det är viktigt att som 
arbetar i skolan har kunskap och förståelse för att 
alla elever har olika behov.

Samtidigt handlar inte allt om kunskap, under-
strök Cajsa Helin Hollstrand.

– Det räcker inte, de som arbetar i skolan måste 
verkligen lyssna på vad eleverna har att säga.

Anton Lindvall från Hjärnkoll berättade om sin 
väg tillbaka till skolan efter långa perioder som 
hemmasittare. Han fick bland annat stöd från en 
specialpedagog och en lärare som trodde på hans 
förmåga.

– Mitt råd till politikerna är att ge barn och unga 
en chans att visa vad det faktiskt kan.

Socialdemokraten Gunilla Svantorp, ordförande i 
riksdagens utbildningsutskott, 
tog upp det glapp som verkar 
finnas mellan hur lärare och 
elever upplever samtalsklima-
tet i skolan. 

– Lärare tycker att de lyssnar, 
men eleverna känner det inte 
så, konstaterade hon.

Hon framhöll att regeringen 
nu satser mer på skolan och att 

Seminarium:

Så blir skolan trygg
Alla elevers rätt till trygghet och arbetsro var ämnet för ett av många 
skolseminarier i Almedalen. 

Cajsa Helin Hollstrand från Unga reumatiker, en av många  
som pratade skolfrågor i Almedalen.

fler specialpedagoger är en del i det. Sedan tyckte 
hon att politiken inte ska detaljstyra allt i skolan.

–Det viktiga är att se behoven och förstå att allt 
inte är fyrkantigt och lika.

Hennes riksdagskollega mode-
raten Kristina Axén Olin ver-
kade hålla med om det men in-
tog en mer kritisk hållning till 
skolans verklighet.

– Jag vill inte prata illa om 
skolan eftersom vi vill rekryte-
ra lärare men vi har problem 
när 25 procent av eleverna läm-

nar skolan utan godkända betyg, sa hon.
Margaretha holMqvist
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Ministern: 

Skolan 
ska bli 
mer 
rätt vis

De politiska skiljelinjerna i skolan 
handlar om synen på välfärdsstaten 
och marknads styrningen, anser 
utbildningsminister Anna Ekström (S). 
Hon har tidigare bland annat även 
varit generaldirektör för Skolverket. 
FOTO: KRISTIAN POHL/ REGERINGSKANSLIET
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Utbildningsminister Anna Ekström (S) vill ha ökade 
resurser för att möta de problem som elever med funktions-
nedsättningar upplever i skolan.

 ”Jag står inte ut med att skolan har blivit 
allt mer olikvärdig, säger ministern 
när hon tar emot Rörelse för en inter -
vju på utbildnings departe men tet.

Anna Ekström säger sig känna igen 
den bild som framkom i SPSM:s enkät (se förra num -
ret av Rörelse, nr 3-19) där elever vittnar om olust-
känslor, koncentrationssvårigheter och bristande 
individuellt stöd i undervisningen.

– Detta är allvarligt på flera olika sätt. Vi vet att 
det finns ett starkt samband psykisk hälsa och 
kunskapsutveckling. Samtidigt har vi i Sverige en 
tendens att bara diskutera skolan utifrån kunskaps -
resultat, men för mig är det ett absolut själv änd a-
mål att man ska ha det bra i skolan. Skolan ska vara 
en miljö där eleverna trivs och har det bra.

Vad vill och kan du då göra åt de problem som 
eleverna vittnar om?
Anna Ekström svarar att det till stor del är en  
fråga om resurser. Hon betonar att regeringen  
redan har gjort mycket som att satsa på särskilt 
stöd, stärkt elevhälsa, fler vuxna i skolan, special-
pedagoglyftet och den nya läsa-skriva-räkna-garan -
tin. Trots det kvarstår många problem.

– Om vi vill ha en inkluderande skola måste vi 
också vara beredda att resurssätta vår svenska 
skola. Magdalena Andersson (finansministern) 
har sagt att det behövs 90 miljarder kronor för att 
stärka vård, skola och omsorg.

Hur mycket av det behöver du?
– Jag har ingen siffra, men en sak vi lärde oss  
under 90-talskrisen var hur dyrt det blir om man 
inte satsar på skolan.

Men konkret, vad vill du använda ökade resur
ser till?
– Att se till att vi har en bra arbetsmiljö för elever 
och lärare så att de stannar i yrket. Att få in fler 
vuxna i skolan. Det handlar inte bara om lärare. 
Elever oroar sig för rasterna, men det är inte  
säkert att det ska vara lärare som är rastvakter el-
ler arbetar med de mer sociala frågorna.

Är det några skarpa förslag på gång?
– En sak vi arbetar hårt med är att öka möjlighet-
erna till bidrag för lärarassistenter. Där är syftet 
just att frigöra den dyrbara lärararbetstiden i tider 
av svårt lärarbrist och samtidigt se till att eleverna 
får bra vuxenkontakter.

– En annan sak som står högt på önskelistan i 

alla skolor jag besöker är insatser inom elevhälsan. 
Det är också viktigt att lägga resurser på kompetens-
utveckling av lärare.

Innebär det också att höja deras kompetens i 
fråga om inkluderande undervisning?
Anna Ekström svarar att ”inkludering” har blivit 
ett svårtolkat uttryck som ofta blandas ihop med 
”placering”. 

– Man kan få inkludering genom att låta elever med 
särskilda behov sitta med i en storklass. Då är elev-
en inkluderad på papperet, men kan ändå känna sig 
väldigt mycket utanför. Därför vill jag skilja på  
inkludering och placering. I en inkluderande skola 
ska man organisera undervisningen på det sätt 
som passar bäst för elever med särskilda behov.

Utbildningsministern tillägger att 2010 års skollag 
nästan har skapat en rädsla för att sätta elever  
i mindre undervisningsgrupper.

– Min bedömning är att lagen ger denna möjlig-
het, men när den nya skollagen kom 2010 blev det 
tvärstopp. Vi ska nu utreda om det behövs en lag-
ändring för att säkerställa att man kan ha sådana 
grupper. Det är inte så att jag vill tillbaka till ett 
läge med Obs-klasser som fanns när jag gick i skolan 
– Gud, bevare mig – men jag vill heller inte att man 
på skolorna ska vara rädda för lösningar som fun-
gerar bra för enskilda elever.

Skolforskaren Elaine Kotte (se artikel s 18) för
ordar ett tvålärarsystem. Hur ser du på det?
– Det finns inget som hindrar det idag, men det där 
är helt och hållet en fråga för skolledningen. Jag är 
lite trött på skolpolitiker som har fingrarna långt 
ner i verktygslådan. Det där är en professionell  
fråga som ska lösas av dem som är utbildade på om-
rådet, i det här fallet rektorerna.

Sista frågan till Anna Ekström gäller var de polit-
iska skiljelinjerna går när det gäller inkluderande 
undervisning. Hon svarar att det är på två områden 
– synen på välfärdsstaten och frågan om marknads-
styrning av skolan.

– Det finns ju en gammal känd skiljelinje där vi  
i regeringen menar att det krävs mycket offentliga 
resurser får att ha en stark välfärdsstat. Nu i januari-
avtalet har vi även fått med oss borgerliga partier 
på att ge mer resurser till vård, skola och omsorg. 
Jag hoppas att det är på väg att skapas en ny gräns-
linje här, säger Anna Ekström.

Bengt rolfer

tema: Skolan
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Menar du att många lärare 
gör fel där?
– Jag har inte tittat på det som 
är fel, jag har försökt hitta oli-
ka strategier för vad som fung-
erar, svarar Elaine Kotte.

Många lärare kan mer än de 
tror, fortsätter hon och tar  
exemplet med en idrottslärare 
som valde att ta bort alla 
tävlings moment för att lättare 
kunna inkludera alla.

– Han tyckte det var onödigt 
att mäta vem som var snabbast 
och starkast, det visst alla  
redan ändå. Hans strategi blev 
att ska pa roliga lektioner utan 
attman behövde tävla. Det 
smittade sedan av sig på andra 
lärare som mer och mer bör-
jade med omdömen i stället för 
poäng sätt ning för att mot verka 
exkludering.

Även om Elaine Kotte beto-
nar att det är läraren som sit-

Det bästa vore att införa ett 
tvålärarsystem. Det anser  
Elaine Kotte, lektor vid Malmö 
universitet, som skrivit en dok-
torsavhandling om inkluder-
ande undervisning och tidigare 
arbetat som förskollärare och 
specialpedagog.

Elaine Kotte betonar att hon 
i sin avhandling inte specifikt 
studerat elever med rörelse-
nedsättning  men hon menar 
att problematiken med inklu-
dering i mångt och mycket ser 
likadan ut för dem som för 
elever med till exempel käns-
lomässiga eller språkmässiga 
störningar.

– Under min tid som special-
pedagog fick jag ansvar för två 
elever, en från särskolan och 
en med allvarlig språkstörning. 
Jag insåg snart att det tog all-
deles för lång tid om jag skulle 
tillgodose alla deras behov, så 
jag började samarbeta med 
några kolleger och till slut hit-
tade vi en lösning som funge-
rade, säger hon.

Vad var knepet?
– Det finns ingen enkel lösning. 
Det krävs ökad medveten het 
och ett nytt förhållningssätt. 
Många lärare är inte vana att 
ha en kollega med i klassrum-
met. Genom att vi kombiner-
ade två perspektiv – special-
pedagogik och ämneskompe-
tens – hittade vi ett nytt sätt att 
samarbeta som fungerade.

Dessa erfarenheter från sko-
lan i Rosengård fick henne att 

känna att hon var något på 
spåren. Det ledde vidare till en 
doktorandtjänst där hon kun-
de fördjupa sig i frågan om in-
kluderande undervisning. I 
projektet intervjuades ett 30-
tal lärare från tolv skolor.

– Det viktigaste resultatet är 
just att lärare verkligen vill in-
kludera alla elever, men att det 
ofta brister när det gäller hur 
man ska göra det. Därför, beto-
nar Kotte, behöver lärarna be-
tydligt mer stöd från skolled-
ning och speciallärare och 
dessutom samarbeta med sina 
kollegor i mycket större ut-
sträckning.

– Dessutom måste de lära sig 
att differentiera undervisning-
en så att alla elever kan delta 
utifrån sina egna förutsätt-
ningar. Detta måste lärarna 
tänka på redan i planeringen 
av lektionerna.

Forskare: Tvålärarsystem  
kan öka inkludering

Skolforskaren Elaine Kotte ser ett  
behov av fler vuxna i skolan. FOTO: PRIVAT

Alla lärare vill nog känna att de är lärare till alla sina elever och de 
flesta är positiva till att inkludera alla i undervisningen. Men det är 
inte så lätt att veta hur man ska göra och ofta saknas resurser. 

ter på nyckeln här så kan inte 
hela ansvaret läggas på dem. 
Lärarna måste ges möjlighet 
att lära sig vad inkluderande 
undervisning innebär och det 
måste också finnas en organi-
sation som stödjer detta ar-
betssätt. I förlängningen är det 
nödvändigt inte bara med fler 
lärare utan också en lärarut-
bildning som inkluderar inklu-
dering. Hennes dröm är ett 
fullt utbyggt tvålärarsystem.

Alltså dubbelt så många  
lärare?
– Ja. Och då är det ändå lärar-
brist redan idag. Men man kan 
alltid bidra med sina tankar 
och idéer. Alla elever behöver 
någon form av individuellt 
stöd, det gäller även dem som 
anses självgående. 

Elaine Kotte talar sig gärna 
varm för uttrycket ”design for 
all” inom skolans värld. Uttryck-
et används kanske främst inom 
arkitekturen för hur skolor och 
andra byggnader ska utformas. 
Men det borde även finnas en 
abstrakt version av design for 
all när det gäller skolans sätt 
att arbeta.

– Redan från början bör man 
ha tanken att det som sker i 
skolan ska passa alla, säger hon.

Bengt rolfer

tema: Skolan

Ensam är inte stark när mycket ska klaras av under en lektion. FOTO: PXHERE
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Det visar den nyligen publicerade interna-
tionella och jämförande TALIS-studien.

Andelen är högre än i de övriga nordiska 
länderna (med undantag för Danmark) 
och genomsnitt et i OECD. I exempelvis 
Finland är det endast tre procent av hög-
stadielärarna som anger att  stöd till elever 
med särskilda behov saknas.

Närmare var tredje svensk högstadie-
rektor uppger att  det är brist på lärare med
kompetens att  undervisa elever i behov av 

särskilt stöd. Lärarna har angett  ett  stort 
behov av kompetensutveckling på området. 

Drygt 8 100 svenska lärare och 511 rek-
torer deltog i enkätundersökningen TA-
LIS 2018. TALIS är en förkortning för The 
Tea ching and Learning International Sur-
vey och organiseras av OECD (Organisa-
tion for Economic Co-operation and De-
velopment). I TALIS 2018 deltog 48 länder 
eller regioner.
Källa: Skolverket

Lärare:  Många elever får 
inte tillräckligt stöd
Hela 23 procent av svenska högstadielärare anser att  
elever med behov av särskilt stöd i skolan inte får den hjälp 
de behöver. 

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!
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Det blev en aktiv sommar för RBU.  
Medverkan på arenor som Järvaveckan  
och Almedalen bäddar för en laddad 
höst – debatten är redan igång i ämnen 
som assistans och bilstöd.

Inget rekordår i år men ändå  
långt över 3000 arrangemang  
under Almedalsveckan.

Järvaveckan i västra Stockholm når inte minst många unga  
människor från de olika bostadsområdena i närheten.  

RBU var med för första gången.  Försommarens Järvavecka  i västra Stock-
holm var ny terräng för RBU som deltog 
med en monter under två dagar. Allt för 
att träffa besökare, informera och testa hur 
detta forum fungerar. En slags intro duk-

tion, enligt förbundsordförande Maria Persdotter. 
– Jag tror att Järva kan utvecklas till ett bra forum, 

det finns potential. Men vi behöver fundera över hur 
RBU ska bidra på ett bra sätt och att vi var med i år 
väcker tankar om hur vi kan utveckla våra aktivi-
te ter och samarbeten, säger RBU:s förbundsord-
förande Maria Persdotter.

På plats på Järvafältet upptäckte hon till exempel 
att företag och rekryteringsbranschen satsade stort 
där för att presentera sina personalbehov. Massor 
av unga besökare samlades också för att få råd och 
tips om allt från sommarjobb till framtida yrkes-
karriär.

– Det kan vara intressant för RBU att hitta sam-
arbeten på det området, eftersom vi vet att många 
av våra medlemmar har svårt att få jobb trots bra 
utbildning, säger hon.

På plats där  det händer
Text och foto: Margaretha Holmqvist
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Bilstödet  
– reformen som  
körde i diket 
I en debattartikel i Göteborgs- 
Posten kritiserar RBU tillsammans 
med DHR, Personskadeförbundet 
RTP och M Sverige (f d Motormän-
nen) hur bilstödet har raserats på 
ett sätt som får allvarliga får konse-
kvenser för individ och samhälle.
”För många, både barn och vux-
na, med omfattande funktions-
nedsättningar är egen bil det enda  
alternativet, eftersom kollektiva 
färdmedel inte fungerar. Ned-
monteringen av bilstödet är ännu 
en spik i välfärdskistan och dess-
utom en stor säkerhetsrisk,” skri-
ver debattörerna.
Den första januari 2017 infördes ett 
nytt regelverk för det statliga bil-
stödet. Försäkringskassan kräver 
att den som behöver en anpassad 
bil ska köpa en större och dyrare 
bil än vad de flesta andra kan välja 
att köpa. Genom att kräva att  
bilarna är utrustade med original-
monterad utrustning kommer 
myndigheten undan kostnader för 
anpassningsåtgärder.
Ett annat nytt påfund är att För-
säkringskassan inte längre  ger  
bidrag till specialanpassade bil-
barnstolar. En anpassad bilbarn-
stol kan kosta runt 40 000 kronor 
och att bidrag inte ges innebär att 
många familjer inte kan köpa en 
säker stol till barnet med funktions-
nedsättning.
”De stora fordonen har också stor 
miljöpåverkan. Hur rimmar det 
med klimathotet vi lever under? 
Och var finns barnperspektivet i 
beslut som innebär att vissa barn 
inte kan åka bil säkert?” frågar  
debattörerna.

•  Läs mer om stöd till  
bilbarnstolar i Fråga  
juristen sidan 32

Maria Persdotter, RBU:s  
förbunds ordförande, i vimlet  
under Alme dalsveckan i Visby.  
RBU hade bland annat med sig  
den nya assistans foldern. 

På plats där  det händer
RBU och SKL kräver 
statlig assistans
Det är inte rimligt att stat och kommu-
ner delar på ansvaret för personlig assis-
tans – låt staten ta över helt. Det kräver 
Maria Persdotter tillsammans med Åsa 
Furén-Tuhlin, sektionschef på Sveriges 
Kommuner och Landsting, SKL.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet 
skriver de båda att det vore enklare och 
tydligare att bara behöva vända sig till en 
huvudman med sin ansökan – och bedöm-
ningarna skulle bli mer likvärdiga om 
inte 290 olika kommuner var inblandade, 
enligt debattörerna.

Åsa Furén-Tuhlin och Maria Persdotter 
lyfter fram skillnaderna i kommunernas 
ekonomi:

”Många kommuner har både en hög 
ambitionsnivå och resurser och går till 
och med utanför lagstiftningen för att 
lösa situationer för den enskilde. Medan 
andra kommuner har en mycket snäv 
ekonomi och grupper riskerar att ställas 
mot varandra,” hävdar de båda.

Maria Persdotter konstaterar att många vill dra 
paralleller mellan Järvaveckan och den stora poli ti-
kerveckan i Almedalen. Men att det för henne är två 
väldigt olika arrangemang som inte går att jämföra.

Almedalen 2019 kallar hon ett mellanår. Året ef-
ter ett riksdagsval mattas veckan av och arrange-
mangen var också färre jämfört med rekordåret 
2018. Men det hölls ändå närmare 3700 seminarier 
och andra evenemang. 

RBU hade inget eget seminarium i år men Maria 
Persdotter deltog bland annat i KFO:s seminarium 
om personlig assistans. Hon hade också möjlighet 
att nätverka och delta i olika informella samtal, 
bland annat med Svenska kyrkan och Sveriges 
kristna råd, vilket förhoppningsvis leder till att 
kyrkan börjar engagera sig i assistansfrågan. 

– Almedalen är aldrig dåligt, det går att påverka 
genom att vara där. Som när jag gick på ett semi-
narium om anhöriga som vårdar anhöriga och fick 
möjlighet att föra in barnperspektivet. Det hade 
inte hänt om inte RBU varit på plats i Visby, slutar 
Maria Persdotter.
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Syftet med äventyret är stör-
re än att utforska Sverige. Va-
lentin och Sam har samlat in 
pengar till RBU:s kamp för ett 
rättvist samhälle och ett ut-
vecklande liv för barn och 
unga med funktionsnedsätt-
ningar. Donationerna går 
oavkortat till förbundet och 
totalt samlades drygt 12 000 
kronor in.

Den festliga Manifestivalen 

beskriver RBU Skåne så här i 
ett Facebookinlägg ”vi håller 
inte ut handen och tigger vår 
regering om vad funktions-
hindrade redan borde ha rätt 
till, enligt den rättighetslag 
som faktiskt redan finns! Nej, 
denna manifestival handlar 
om att fira de funktionshind-
rades liv och förmågor! Att 
synas och våga ta plats! Likt 
en regnbågsfestival!”

Cykeltur utöver  
det vanliga
Valentin Lazar och Sam Calara, the Mighty  Ride,   
cyklade  genom Sverige med start i Kiruna den 13 juli 
och avslutning i Malmö den 11 augusti. De trampade in  
i mål i anslutning till RBU Skånes Manifestival. 

Linnéa och  
Josef Carlssons  
stiftelse
beslutar i december 2019 om  
utdelning av bidrag.

Bidrag kan utgå till:

•  Barn och ungdomar (enskilda personer) dock 
före  trädesvis barn med CP, som pga. sitt funktions-
hinder är i behov av ekonomiskt stöd till vård, 
uppehälle, fostran eller utbildning (även till föräld-
rarnas rekreation).

Bidrag ges endast till personer under 25 år. Handi-
kappet skall vara av neurologisk karaktär dvs. 
orsakad av funktionsnedsättning i hjärnan, rygg-
märg, perifera nerver eller i musklerna.  Bidrag ges 
inte till allergier, syn- eller hörselskador, reumatism 
eller diabetes om inte samtidigt neurologiskt 
funktionshinder finns. Vid prövning av ansökan 
tillämpas vissa inkomstgränser. Bidrag ges inte två 
år i följd och utgår endast under förutsättning att det 
användes efter tidpunkten för styrelsens beslut och 
full betalning gjorts först därefter. Läkarintyg (och, i 
förekommande fall, datorintyg) skall insändas 
tillsammans med ansökan.

•  Stiftelser eller ideella föreningar vars huvudsakliga 
uppgift är att stödja barns eller ungdomars behov i 
angivna hänseenden.  Bidrag kan inte ges till 
institutioner och dylikt som har stat, kommun eller 
landsting som huvudman.

•  Föräldralösa (helt föräldralösa), mindre bemedlade 
barns uppfostran och utbildning.

Bidrag ges endast till personer som vistas i Sverige.  

Upplysningar och ansökningsblanketter erhålles 
efter hänvändelse till stiftelsen, Kronborgsgatan 2 C, 
252 22 Helsingborg eller e-mail ljc@carlssonsstift-
else.se. OBS! Ange om ansökan gäller för enskild 
eller förening. Tel. 042-21 70 19.  

Ansökningsblanketter finns även för nerladdning på 
www.carlssonsstiftelse.se

Ansökan skall ha inkommit till stiftelsen senast den 
15 oktober 2019.

Skriftligt besked om beslut sänds till sökanden efter 
styrelsens sammanträde i början av december 2019.

Noterat

Glada miner vid ankomst Malmö för the Mighty Ride. FOTO: RBU SKÅNE

Upp till kamp! RBU Skåne manifesterade på Malmös gator. FOTO: RBU SKÅNE
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RBU Södermanland är en av fyra 
finalister i Drömfonden. ”Vi har 
vunnit 50 000 kr och har chans 
att vinna ytterligare 100 000 kr 
om vi vinner alltihopa”, berättar 
vice ordförande Ida Carlén i ett 
mail till Rörelse.  Hon hoppas att 
många RBU:are ska delta i den 
öppna omröstning som sker på  
drömfond.se  mellan 29 septem-
ber till 20 oktober. En film från 
föreningens familjedag på Parken 
Zoo kommer att visas på sajten.
RBU Södermanland har gått till 
final genom sitt projekt Familje-
kraft vars syfte är att stärka sys-
kon och föräldrar till barn med 
funktionsnedsättning. Genom 
olika sportaktiviteter i lätt-

samma och roliga former får 
syskonen möjlighet att utbyta 
erfarenheter och känna gemen-
skap och samhörighet. Målsätt-
ningen är att skapa en mötes-
plats för syskon och familjer med 
barn med funktionsnedsättning. 
Projektet hjälper till att skapa 
en känsla av sammanhang och 
visa att familjer med funktions-
nedsättning inte är ensamma. 
Syskon till barn med funktions-
nedsättning ska få möjlighet att 
träffa andra i liknande situation. 
Mer information:
https://dromfond.se/finalister- 
dromprojekt-2019/ 
https://www.facebook.com/atg-
dromfond/

RBU Södermanlands familjeprojekt gav finalplats i Drömfonden. Här ser vi Ida 
Carlén  med dottern Isabelle och sönerna Rasmus och Emil. I bakgrunden Arvid 
och Sandra Lövgren. FOTO: STEFAN NILSSON

LSS: Kommuner avstår bidrag
Staten har avsatt 350 miljoner till statliga stimulans-
bidrag för habiliteringsersättning vid daglig verksam-
het enligt LSS, lagen om stöd och service för vissa funk-
tionshindrade. Trots det har flera kommuner valt att 
inte söka bidraget. En del kommuner har sökt delar av 
bidraget. Andra har återbetalat allt.

Det visar de redovisningar från Socialstyrelsen som 
FUB, Riksförbundet för barn, ungdomar och vuxna med 
utvecklingsstörning, tagit del av. FUB är kritiska och  
påpekar att personer i daglig verksamhet som har sjuk-  
eller aktivitetsersättning inte har några pengar över. De 
har cirka 7 500 kronor per månad netto att leva på. Fler-
talet går minus varje månad.  FUB understryker att det 
finns anhöriga som gör ett livslångt ekonomiskt åtagande 
till sina vuxna barn. Andra har inte den ekonomin. 

Stor brist på särskilda boenden
Trots att bostadsbyggandet ökat rejält de senaste två 
åren blir det allt svårare för personer med funktions-
nedsättningar att få ett särskilt boende. Enligt Bover-
kets bostadsmarknadsenkät saknar 169 av landets 290 
kommuner tillräckligt med bostäder för denna utsatta 
grupp – en ökning med drygt 35 procent på bara fyra år.

Inte en enda kommun rapporterar att de för närvar-
ande har ett överskott av särskilda bostäder för funk-
tionsnedsatta. Men trots att behovet av bostäder ökat 
kraftigt har de flesta kommuner inga planer på att snabba 
på byggandet. Störst är bristen på särskilda boenden i 
Storstockholm och Storgöteborg, där cirka 90 procent 
av kommunerna har brist på boenden. Bäst är situatio-
nen i kommuner med färre än 25 000 invånare men 
även där saknar 43 procent tillräckligt med bostäder.

– En konsekvens blir att personer med funktionsned-
sättning inte kan flytta hemifrån. Det är fel att vuxna 
barn tvingas bo hemma och det är ännu mer fel att vuxna 
med funktionsnedsättning som vill och har rätt till ett 
eget boende för att få ett självständigt liv inte ges den 
möjligheten, säger Elisabeth Wallenius, ordförande för 
Funktionsrätt Sverige till tidningen Hem och Hyra.

Nya bostadsområden växer fram över hela Sverige, som här 
i Västerås. Samtidigt är det stor brist på särskilda boenden. 
FOTO: MARGARETHA HOLMQVIST

RBU Södermanland  
finalist i Drömfonden

Paraplyorganisationen Lika Unika, 
där RBU ingår, ska upphöra vid 
årsskiftet. Ett viktigt mål för verk-
samheten har varit att skapa en 
oberoende svensk institution för 
mänskliga rättigheter, vilket nu är 
på god väg att förverkligas, enligt 
ett utredningsförslag till reger-
ingen. Institutionen ska ha tydligt 
främjande, skyddande och över-

vakande uppdrag enligt FN:s kon-
vention om rättigheter för perso-
ner med funktionsnedsättning. 
Några förbund har också valt att 
avsluta sitt medlemskap i Lika 
Unika som bildades 2009.
Mer information om avvecklings-
beslutet finns på: https://www.li-
kaunika.org

Lika Unika avvecklas
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Noterat

Lägret med inriktning spel, teknik och media arrangerades tillsam-
mans med Funkibator i Växjö. 

För deltagarna blev det en maxad och  inspirerande vecka med stor 
variation. Deltagarna åkte hem fyllda av intryck och med massor av 
ny kunskap i bagaget.

  Radiotips: Fatta familjen
I höst börjar den nya programserien Fatta Familjen  
sändas i SR P4. Programmet vänder sig till alla som inte 
tycker att de räcker till för ett barn i sin närhet. Det kan-
ske är ett barn med diagnos eller ett barn som omgiv-
ningen inte förstår. Fatta Familjen vill ge dig verktyg så 
att du kan komma vidare.

I en studio i Göteborg sitter programledaren Patti Hansén 
tillsammans med några av Sveriges främsta barn och 
ungdomsexperter. Lyssnarna ringer in till programmet 
och experterna svarar på frågor.

Programmet börjar sändas på söndagar i P4 i höst. Har 
du frågor eller problem som du känner att du behöver 
råd och stöd för att klara av? Då kan ta kontakt genom 
mail: fattafamiljen@ur.se (inga namn avslöjas i program-
met som spelas in i förväg och redigeras vid behov).

PRIVATANNONS

Teknikglädje i Växjö
Film, work shops,  poddinspelning  och ett  liv i virtual reality… 
I augusti var det dags för en ny form av RBU-läger.  Här fick  
deltagarna testa det mesta!   Foto: Funkibator

Sladdar och  
skärmar – men 
också träff med  
fyrbenta kompisar 
under veckan  
i Växjö.
 

Inspelning pågår!  
Lägret lockade tio 
RBU-medlemmar från 
olika delar av landet.

*

PONTIAC MONTANA 2004
I min ägo sedan 2005. 

V6 bensin, automat, 13 300 mil

Golvsänkt och utrustad med elmanövrerad ramp, 
elmanö v rerad hö skjutdörr, rullstolslås Permolock C 
på passagerarplats fram, remsats, elektrisk kupé- 
och motorvärmare plus inbyggd batteriladdare. 

Rostfritt avgassystem.

Bra sommar- och vinterdäck (dubbade).

Fullständig service- och verkstadshistorik sedan 
2005.

Förarplatsen helt original eftersom jag inte kör själv.

Pris: 55 000 kr

Bilen finns i Göteborg, kontakta 0703571046 eller 
0703352228 alternativt: bjorn@lindq.com

TILL SALU: 
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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.

Sminkning 
en fråga 
för domstol
Ska sminkning räknas som ett  grundläggande behov när man 
ansöker om personlig assistans? Det ska nu Högsta förvalt-
ningsdomstolen pröva.
Försäkringskassan anser nämligen att  sminkning inte ska 
räknas in i det grundläggande behovet hygien, men att  rakning
ska fortsätt a räknas.

– Nu har kvinnor och tjejer råkat extra illa ut i de allt hårdare 
bedömningar som Försäkringskassan gör, säger RBU:s ord  -
för ande Maria Persdott er. Kvinnor och tjejer ska fällas så att  
de inte får den assistans  ersätt ning som de behöver.

Hon fortsätt er: 
– Sminkning är ett  grundläggande behov lika mycket som 

rakning av skägget är ett  grundläggande behov för män. Eller 
är nästa steg att  man börjar ifrågasätt a varför kvinnor ska ha 
vissa klädesplagg? Varför ska en kvinna/tjej använda byxor? 
Är byxor verkligen nödvändigt? En påklädningssituation går 
ju mycket fortare med en kjol eller klänning. Den här utveck-
lingen måste stoppas och vi utgår från att  Högsta förvalt nings-
domstolen delar vår uppfatt ning, säger Maria Persdott er.

Rakning går bra 
enligt Försäkrings-
kassan, men inte 
sminkning…

Kulturrådet har delat ut över 
200 miljoner kronor för att  göra 
biblioteken bätt re för besökande 
med funktionsnedsätt ningar. 
Det uppger Klartext i Sveriges 
Radio.

Ett  av de bibliotek som får 
statliga pengar ligger i Smedje-
backen i Dalarna. Där vill kul-
turchefen Anne Seppänen att  
biblioteket ska fungera bra uti-
från alla typer av funktionsned-
sätt ningar.

– Vi har ju blivit rätt  duktiga 

på att  ta bort trösklar och på att  
jämna till så att  man kan komma 
med rullstol eller rullator. Men 
just de här andra osynliga handi-
kappen eller nedsätt ningarna, 
de är svårare, anser hon.

Därför ska kommunen med 
hjälp av experter förändra inred-
ningen på biblioteket  i Smedje-
backen. Genom att  skapa vil-
samma miljöer och måla om i 
lugna färger ska lokalerna göras 
mer tillgängliga.

Bibliotek ska bli mer tillgängliga
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33 procent av personer som lever med funktionsnedsättning i Sverige
studerar vidare efter gymnasiet, jämfört med övriga befolkningen som
ligger på 46 procent. Möjligheten till högre studier beror ofta på rätten
till samhällsstöd, såsom exempelvis personlig assistans.
Något som idag ifrågasätts allt mer.

Läs mer på ungarorelsehindrade.se/rakna-med-oss

Alla barnen pluggade vidare utom Frans,
för han fick ingen assistans

ny annons kommer 22/8

Titta in i vår värld: noass.se

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

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

Rörelse 4-19_Lottie.indd   26 2019-08-29   19:53

http://ungarorelsehindrade.se/rakna-med-oss
http://noass.se/


RÖRELSE 4  2019 27

Krönika: Anna Pella

ur mår Agnes? Är alla 
assistenter friska?” Så 
brukade hon börja sam-
talen när vi ringde var-
andra. Jag tror att  det var 
hennes sätt  att  egentligen 
också fråga hur jag 
mådde.

En stor del av den styrka jag så många gånger 
får höra att  jag besitt er kommer från henne. 
Jag brukar generat svara att  jag inte alls är 
stark, att  vår situation är som den är, och att  vi 
bara har anpassat oss eft er den. Men jag har 
också alltid vetat att  din mormor fi nns där, ett  
telefonsamtal bort, om vi behöver hjälp.

När du föddes tillfördes en ny dimension i vårt 
liv. Allting vacklade för några ögonblick, och
 jag och din pappa ifrågasatt e vår egen duglig-
het som föräldrar. Med tiden växte vi in i rollen. 
Din mormor fanns ju där bara några steg bak-
om oss, som extraförälder för dig och dina sys-
kon. Inte en enda gång sen du föddes har hon 
tvekat att  rycka in när vi behövt det.

Det är nog därför jag aldrig känt mig rädd. 
Tänkt att  det ordnar sig. Och tryggheten i att  
hon fi nns där har gjort mig stark. 

Egentligen har jag nog bara oroat mig för en sak 
i hela världen. Att  hon ska dö.

Den här sommaren hände just det.

Just det faktum att  våra sommarlov sällan blir 
som vi tänkt oss skrev jag om i min andra barn-
bok som kom ut strax innan sommaren. Att  du 
eller någon av dina assistenter blir sjuka har 
hänt många gånger, och i boken är det farfar 
som hjälper barnen att t rädda sommarlovet. 

Det här sommarlovet blev annorlunda. Din mor-
mor insjuknade. Och denna gång var det med 
vetskapen om att  det inte fanns något att  göra.

De gånger vi varit nära att  förlora dig vet jag att  
jag brukar känna mig ledsen över att  din mor-
mor antagligen kommer behöva begrava sitt  
barnbarn. Nu blir det inte så. Kanske valde hon 
istället att  gå före, för att  jag ska slippa oroa mig 
när det blir din tur. 

Nu fi nns hon där och tar emot dig.

– – – – – – – – – –
Anna Pella, mamma till Agnes, 16 år . Hon är 
bland annat aktuell med barnboken Operation 
rädda sommarlovet som handlar om en funkis-
familjs annorlunda sommar. 

Till minne av en funkismormor

”H
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Racerunning ger  bättre kondition
Tre forskare presenterar  
världens första studie om  
Racerunning och fysisk  
hälsa. Studien visar att trä
ningen förbättrar kondition 
och ger större muskler hos 
ungdomar och unga vuxna 
med cerebral pares.

 A tt fysisk aktivitet är bra för 
hälsan är allmänt känt. Med 
tillräcklig intensitet och kon-
tinuitet förbättras många 
av kroppens funktioner. 

Men exakt hur man blir påverkad av fys-
isk aktivitet om man har cerebral pares 
(CP) är inte helt vetenskapligt kartlagt. 
Vi har genomfört den första RaceRun-
ning-studien i världen med totalt 15 del-
tagare som tränat två gånger per vecka i 
12 veckor. I denna artikel beskriver vi 
först kort vad CP innebär, sedan kort om 
RaceRunning, följt av resultaten från vår 
studie.

Vad innebär diagnosen CP?
CP är det vanligaste bestående motoris-
ka funktionshindret som drabbar barn i 
västvärlden, med en förekomst på drygt 
2 per 1000 barn (1). CP beror på en hjärn-
skada som uppstår före två års ålder, det 
vill säga på en omogen hjärna. Omfatt-
ningen och på vilket sätt skadan yttrar 
sig kan vara väldigt olika. Hjärnskadan 
är permanent och icke-progressiv, men 
graden och karaktären av svårigheterna 
förändras ofta över tid (2). En aspekt är 
att musklerna är mindre vid CP. Musk-
lerna verkar inte växa som de ska under 
uppväxten och det blir svårare att bli 

13-årige Mahmoud Taleb vet att Racerunning 
är kul och ger bättre kondition. 
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Racerunning ger  bättre kondition

stark och bygga muskler med träning (3, 
4). För personer med nedsättning av sin 
rörelseförmåga är också utbudet av  
träningsaktiviteter mycket begränsade, 
framför allt för de med mer omfattande 
svårigheter. Mer tid spenderas stilla  sit-
tande och konditionen blir lidande. 
Dessa faktorer ökar i sin tur risken att  
tidigt utveckla sjukdomar som annars 
oftare drabbar äldre, såsom diabetes typ 2 
och hjärt-kärlsjukdomar (5, 6).

Varför och på vilket sätt de tilltagande 
svårigheterna att röra sig uppkommer är 
långtifrån känt. På samma sätt är inte de 
fysiologiska effekterna av träning vid CP 
kända, även om mycket pekar mot att  
fysisk aktivitet är ett motgift mot flera av 
svårigheterna.

Vad är RaceRunning?
RaceRunning har funnits sedan 90-talet 
men är trots det fortfarande en ”ny” och 
växande sport och på de flesta håll i värl-

den okänd. En RaceRunner är en trehju-
lad springcykel (se bild). Den kan vara ett 
förflyttningshjälpmedel i vardagen för 
personer som har svårt att gå och/eller 
springa, men RaceRunning är också en 
parasport och utgör en möjlighet till 
både träning och tävling. För många med 
rörelsehinder, speciellt de med begrän-
sad eller ingen gångförmåga, är Race-
Running en unik möjlighet till höginten-
siv träning.

RaceRunning för personer med CP
RaceRunning är alltså ett nytt och till 

synes mycket effektivt sätt för personer 
med CP att konditionsträna, men i dags-
läget helt obeforskat. Vi ville därför få 
svar på hur (1) kondition, (2) mus-
keltjocklek och (3) ledrörlighet påverkas 
av RaceRunning-träning, två gånger per 
vecka i 12 veckor. 

Femton unga personer mellan 9 och 29 
år (medelålder = 16 år) deltog i studien. 

Träningen genomfördes i samverkan med 
RaceRunning-klubbar i Solna, Västerås 
och Uppsala. Således kunde alla deltagare 
motoriskt behärska en RaceRunner se-
dan tidigare, men ingen hade tidigare  
tränat med samma intensitet som i det 
aktuella studieupplägget. Deltagarna följ-
de ett förutbestämt program med fem de-
lar, inkluderande uppvärmning, långa 
och korta intervaller, teknikträning och 
nedvarvning. 

För att utvärdera om konditionen för-
bättrats av träningsperioden använde vi 
ett sexminuters Racerunningtest, 6MRT, 
då man får springa så långt man kan på 
löpbanan under sex minuter. En längre 
sträcka på samma tid (sex minuter) tolkas 
som en förbättrad kontion. Muskeltjock-
lek (lår och vad) mättes med ultraljud  
och ledrörligheten med standardiserade 
tester för detta.

Våra resultat visar att deltagarna i  
genomsnitt orkade springa 36 procent 
längre på sex minuter med bibehållen 
puls, det vill säga deras kondition hade 
förbättrats av regelbunden Racerunning-
träning under 12 veckor. Tjockleken på 
vadmuskeln (gastrocnemius) ökade med 
9% på den mer drabbade sidan, men ingen 
skillnad sågs i övriga muskler. Ledrörlig-
heten ökade inte. Tvärtom minskade den 
t o m något i fotleden på den mer drab-
bade sidan.

En god kombination
Det vanliga sättet att definiera kondition  
i den här typen av forskning är ökad syre-
upptagningsförmåga. Detta mättes inte 
här. Kan man då vara säker på att Race-
Running ger bättre kondition eller kan den 
ökade sträckan på testet 6MRT ha sin för-
klaring i något annat? Vi tror att  » 

Förändring i muskeltjocklek hos 
alla deltagare i den mer drabbade 
vadmuskeln. I snitt ökade tjock-
leken 9 procent. 
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Mest drabbad vad

Förändring av medelsträcka som deltagarna presterade 
på 6-minuters Racerunningtest (6MRT) före träningsperioden 
samt efter 4, 8 och 12 veckor I snitt ökade sträckan 36 procent 
före jämfört med efter träningsperioden. 

* betyder att skillnaden var statistiskt signifikant vid 12 veckor jämfört med före-mätningen.
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» syreupptagningsförmågan ökar om 
man orkar springa längre trots att 
man inte blir mer ansträngd (det vill 
säga pulsen är ungefär densamma). 
Förbättrad springteknik kan spela in, 
men eftersom samtliga deltagare kun
behärskade RaceRunning innan, tror 
vi att denna effekt var begränsad. Flera 
andra studier har visat liknande resul
tat och vi håller just nu på med en  
studie där sträckan på 6 MRT jämförs 
med syreupptagningsförmågan mätt 
med avancerad portabel utrustning. 

Att vadmuskeln på den drabbade  
sidan blev tjockare av RaceRunning 
träningen är ett spännande fynd,  
eftersom löpning traditionellt sett 
inte anses bygga muskler utan främst 
ökar uthålligheten. Emellertid finns 
resultat från andra studier på typiskt 
utvecklade forskningspersoner att 
träning med låg belastning, som pro
menader och cykling, kan ha muskel
byggande effekt hos individer som 
inte rör sig så frekvent i sin vardag, till 
exempel äldre (7, 8 , 9). Att vaden ver
kar ha blivit något styvare på den sida 
där muskeltillväxt kunde ses väcker 

många funderingar. Har det med mus
keltillväxten att göra, eller har det med 
löpstilen och huruvida rörligheten 
aktivt används i steget eller ej? Resul
tatet tyder hursomhelst på att vi inte 
bör förvänta oss att bromsa utveck
lingen av nedsatt rörlighet med endast 
fysisk aktivitet. Trots att effekten av 
stretching är omdebatterad, även bland 
idrottare och motionärer som inte har 
funktionshinder (10, 11), kan en rekom
mendation vara att komplettera Race
Runningträning med rörelse träning, 
stretching och vid behov ortoser. 

Vi har alltså sett att 12 veckors Race
runningträning förbättrar konditio
nen hos personer med CP, samt ökar 
vadmuskelns tjocklek på den mer 
drabbade sidan. RaceRunning är såle
des en kraftfull och effektiv tränings
form för personer med CP, främjande 
hälsa både i centrala funktioner (hjärta 
och lungor) och perifera (muskler, 
blod och celler).

Emma Hjalmarsson, Eva Pontén ocH 
FErdinand von WaldEn
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RBU:s valberedning inleder sitt arbete 
inför kongressen. Den som har förslag på 
ledamöter i förbundsstyrelsen är välkom-
men att höra av sig. Kom med förslag på 
medlemmar som har ett brinnande intresse 
för frågor som rör RBU:s barn och ungdomar. 
Kompetens inom något specialområde 
som  till exempel ekonomi, marknadsföring, 
LSS eller påverkansarbete är den merit 
men absolut inget krav. 

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

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

styrelse arvode per sammanträdesdag man 
deltar på.

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

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

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

Efterlysning: 

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

valberedningen förslag på ledamöter i förbundsstyrelsen.

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

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

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

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

Kontakta valberedningen!

Valberedningen vill vara väl förberedd och tar emot nomineringar 
redan nu. Absolut sista dag är den 1 februari 2020. 
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Fråga juristen

Nawfal Naji är förbunds jurist 
hos RBU.

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

Nej till bilbarnstol?  
Så överklagar du

FO
TO

: STEFAN
 N

ILSSO
N

Fråga: Vi har ansökt om bilstöd hos Försäkringskassan och har fått avslag på 
den delen av vår ansökan som gäller bilbarnstol. För att avslå den delen av vår 
ansökan använder sig Försäkringskassan av en dom från Högsta Förvaltnings
domstolen. Hur kan vi argumentera mot detta i ett överklagande? 

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.

Stöd RBU:s  

Kampfond!

Swish 90 00 712

ska avse varaktiga föränd-
ringar av ett visst fordon. En-
ligt Högsta förvaltningsdom-
stolens mening kan anpass-
ningsbidrag komma i fråga 
endast för sådana fast monte-
rade anordningar på eller 
ändringar av ett specifikt for-
don som innebär en varaktig 
förändring av fordonet”.  
Detta är en felaktig bedöm-
ning av HFD som saknar stöd 
i lagstiftning och förarbeten. 
Ingenstans i lagstiftningen  
eller dess förarbeten finns be-
nämningen ”fast monterade 
anordningar”. HFDs tolkning 
ligger således utanför lagstif-
tarens intentioner med bil-
stödet. Lagstiftarens intentio-
ner med lagstiftningen visar 
sig tydligt genom bland annat 

prop. 2016/17:4 s. 36 vari följ-
ande går att utläsa. ”Anpass-
ningsbidrag kan beviljas för 
ändring av ett fordon eller för 
särskild anordning på ett for-
don, om det behövs för att den 
försäkrade ska kunna bruka 
fordonet”. Lagstiftarens in-
tentioner med lagstiftningen 
är att anpassningen, och be-
dömningen av anpassningen, 
ska utgå från den enskildes 
behov så att denne ska kunna 
bruka fordonet. Anpassning-
en och bedömningen av den 
ska således inte vara så sta-
tisk som HFD vill mena. 

Ni kan ange i er överklagan 
att barnets bilbarnstol är en 
sådan särskild anordning 
som lagstiftaren åsyftat. Bil-

Svar: Gällande den delen av 
FK:s beslut som avser bilbarn-
stolen kan ni anföra följande i 
er överklagan: 
”Försäkringskassan hänvisar 
till HFD 2018 ref. 76 som 
grund för sin bedömning av 
bilbarnstol för (namnet på 
barnet) HFD anför följande. 
”Utformningen av regelverket 
ger vid handen att den anpass-
ning som stöd kan lämnas för 

barnstolen är en absolut nöd-
vändighet för att barnet ska 
kunna bruka fordonet, på så-
dant vis att (han eller hon) ska 
kunna transporteras i fordo-
net. Därtill är varaktighets-
rekvisitet om nio år även upp-
fyllt på sådant vis som lagstif-
taren åsyftat. 

Ifall bilbarnstolen är special-
tillverkad för just den bil som 
ni anpassar är det bara att lyfta 
fram det. Då kan ni skriva och 
motivera med att ”till detta 
hör att [namnet på barnet 
ifråga] bilbarnstol är special-
tillverkad och specifikt anpas-
sad för det anpassade fordonet 
och kan inte användas i något 
annat fordon.” 
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Information till RBU:s föreningar

Nu fi nns en ny broschyr som ersätter RBU:s
tidigare diagnosfoldrar. Vi har under många 
år arbetat med fokus på tio olika diagnoser. 
Nytt är nu att diagnoserna presenteras i ett 
samlat avsnitt istället för i enskilda foldrar, 
som tidigare. Med den nya broschyren 
vill vi stärka budskapet att alla är välkomna 
i RBU. Mångfalden ger oss styrka och vi 
når framgång genom att lyfta fram allt 
det som förenar, oberoende av funktions-
nedsättning. 

RBU:s föreningar beställer broschyr erna 
gratis mot porto via info@rbu.se eller tele-
fon 08-677 73 00. Habiliteringar erhåller 
dem helt utan kostnad.

Den gamla serien med diagnosfoldrar är 
inaktuell och ska inte användas längre.

Nytt informationsmaterial: 
Alla har en plats i RBU

– Olika diagnoser, 
samma kamp

 som ersätter RBU:s
tidigare diagnosfoldrar. Vi har under många 
år arbetat med fokus på tio olika diagnoser. 
Nytt är nu att diagnoserna presenteras i ett 

vill vi stärka budskapet att alla är välkomna 

 A L L A  H A R  E N  P L AT S  I  R B U

 Olika diagnoser,samma kamp

RBU diagnosfolder3-e.indd   1

2019-06-18   18:40

Rykande färsk.
Den åttasidiga broschyren 

fi nns både i tryck och att 
ladda ned som pdf på rbu.se

Släng de gamla foldrarna!

Serien med diagnosfoldrar utgår och ersätts av 

den nya broschyren. Foldrarna är inaktuella med direkt 

felaktig information. Släng därför dessa foldrar.
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2019
Kalendarium

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

Epost: 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

Glada miner under fjolårets RBU-forum där bland annat Cathrine Marklund och Malene Vikström. 
deltog.  Snart är det dags för årets forum.   FOTO: MARGARETHA HOLMQVIST

HÖSTEN 2019

20 september  Förbundsstyrelse, Solna                                 

20 – 22 september RBU-forum, Stockholm

4 – 5 oktober CP-Norden möte, Stockholm

8 november Förbundsstyrelse, Solna

15  november RBU:s skolkonferens,  Stockholm

6 december Förbundsstyrelse, Solna

Missa 
inte!
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välj oss för allt som inte har med assistansen att göra

Låt oss bli 
Din Förlängda Arm och 

på köpet får du mer-
värden utöver det vanliga.

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

RIKSTÄCKANDE ANORDNARE  ·  BARN OCH VUXNA  ·  EVENEMANG  ·  DIGITAL TIDRAPPORTERING OCH JOURNALFÖRING I COORDINARE
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Vi kan inte bara assistans, 
vi kan så mycket mer!

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

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

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