
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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välj oss för allt som inte har med assistansen att göra

Låt oss bli 
Din Förlängda Arm och 

på köpet får du mer-
värden utöver det vanliga.

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

20

Ord som 
biter sig fast
Jag brukar värja mig inför 
ordet ”livspussel.” Det fastna-
de i hjärnkontoret redan när 
jag för en tolv, trett on år sedan 
läste om en livsspusslande 
statsministerfru. Hon var 
själv en toppolitiker som 
skickligt och eff ektivt fi xade 
allt hemma i villan och i sitt  
viktiga uppdrag. Inklusive då 
mandelmusslor till jul och de tre barnens 
alla aktiviteter. Hon hade det körigt, men 
klarade allt med ett  bländande leende och 
genom att  lägga sitt  pussel snabbt och eff ek-
tivt. Jag blev matt  bara av att  läsa artikeln 
men samtidigt kunde det inte hjälpas att  
pusslandet bet sig kvar i medvetandet. 

Ordet fortsätt er att  provocera mig eft er-
som jag inte vill köpa att  livet måste vara så 
där perfekt. Att  man måste ”klara allt.” Sam-
tidigt är det gärna dit vi strävar, kanske ännu 
mer idag när sociala medier fylls av strålande 
semestersolar, lyckade familjemiddagar och 
nyrenoverade kök. På ytan är det mesta 
vackert och regnar det så visar sig även regn-
bågen, åtminstone på Facebook.

Familjerna som i vårt tema delar med sig 
av sina liv har ett  verkligt pussel att  lägga. Ett  
pussel i en vardag där barnet inte har en till-
fällig snuva utan en allvarlig funktionsned-
sätt ning som kräver allt och lite till av föräld-
rarna. Föräldrar som får avstå från mycket 
och helt enkelt möter livet som det är. ”Vårt 
liv är rikt. Inte på pengar, eller ens på tid, 
utan på kärlek” skriver Natalie, mamma till 
Elton, på sin blogg.  Starka ord. Ord värda att  
ta till sig.  

Margaretha Holmqvist
Redaktör Vad vill du läsa 

mer om? Maila 
rorelse@rbu.se
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 Vår vision: Ett rättvist samhälle och ett utvecklande 
liv för barn och unga med rörelsehinder.
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Maria har ordet

När min dott er var i 18-årsåldern var 
hon nära att  dö. En akut anemi, en 
blodbristsjukdom, upptäcktes inte på 
lång tid och hon var till slut så dålig att  
hon knappt var vid medvetande. Det 
blev en lång kväll på vuxenakuten, blod-
transfusion och intravenös järnmedi-
cin. Hon repade sig, men var själv rejält 
uppskrämd eft eråt. Det var vi, hennes 
föräldrar, också.

Hur kunde det bli så här illa? Det 
handlar ändå om en tjej med väldigt många vårdkon-
takter.

Jo hon föll mellan de berömda stolarna. Barnsjuk-
vården hade egentligen släppt ansvaret. Vuxenvården 
hade inte fått  någon överrapportering. Den här sort-
ens glapp uppstår alldeles för oft a. Och det är nästan 
alltid vi föräldrar som måste överbrygga glappen. 
Hålla reda på att  kallelser kommer i tid. Samordna 
sjukhusbesök med andra vårdinsatser. Se till att  hjälp-
medel uppdateras eller byts ut när barnet växer. Sam-
ordna stödet i skolan. Förutom att  vi också måste bli 
fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logopeder och 
pedagoger. 

Det här är ingen nyhet, jag är fullt medveten om att  
jag springer rakt igenom vidöppna dörrar. Men det är 
 kanske det som är det största problemet. Vi vet att  det 
ser ut så här och att  det har sett  ut så här väldigt länge. 
Vi vet att  föräldrar till barn med funktionsnedsätt -
ning kan ha uppåt 80 unika kontakter kring barnet. 
Föräldrar slår knut på sig själva för att  klara av sam-

Vi slår knut på oss själva
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ordningen, det blir en enorm stress och kanske det 
värsta av allt: det är motsatsen till patientsäkert.

Ett  antal utredningar och regeringsuppdrag har 
visat på samma sak: samordningen kring barn med 
funktionsnedsätt ning är ett  gigantiskt projekt, många
gånger fullständigt orimligt för föräldrarna att  klara 
av på egen hand. Ändå går det så trögt med lösningarna. 
Flera försöksverksamheter och pilotprojekt har 
genomförts, med mycket goda resultat. Men ändå 
händer ingenting. Jag har svårt att  tro att  det enbart 
handlar om pengar. Det kan knappast bli billigare om 
barn far illa, vård som borde givits inte kommer till 
eller att  barnet inte får möjlighet att  utvecklas maxi-
malt. Jag tror att  det är mycket olyckligt stuprörstän-
kande som ännu en gång visar sitt  fula tryne. ”Det är 
inte vårt ansvar, det är någon annans.” Men nu är det 
dags för koordinatorn! Vi vet problemet och vi har 
lösningen. Genomför!

Nästa år inträff ar en verklig högtidsstund i RBU. 
Det är kongress! Du som går och klämmer på ett  bra 
förslag – skriv en motion! Den skickar du till din för-
enings styrelse som fatt ar beslut om att  skicka den 
vidare till kongressen. Vet du någon som skulle vara 
intresserad av att  ta plats i förbundsstyrelsen? Nomi-
nera! Kontaktuppgift er till valberedningen hitt ar du 
på rbu.se eller på sidan 31 i det här numret av Rörelse.

En skola 
för alla.
Alla elever har rätt till god utbildning, oavsett funktionsförmåga. 
Men hur får man till en fungerande skolgång för sitt barn? Vilka 
stödinsatser finns? Och vad kan man som förälder kräva? RBU:s 
skolkonferens stärker dig som förälder i mötet med skolans värld.

Scandic Victoria Tower, Kista, StockholmFredag 15 november

UR PROGRAMMET 

Konferensen är kostnadsfri för dig som är medlem i RBU.

För dig som inte är medlem kostar konferensen 500 kr.

Sista anmälningsdag: 30 oktober 2019.

Anmäl dig via rbu.se

Specialpedagogiska skolmyndighetens uppdrag 
Fredrik Malmberg, generaldirektör SPSM

Skolans stöd till elever med funktionsnedsättning 
Susanne Lindros, rådgivare SPSM

Så får vi undervisningen att funka för elever  
med rörelsenedsättning 
Michaela Frisk och Maria Strahl, Ektorps skola

Vad säger lagen om elevens rätt i skolan? 
Nawfal Naji, förbundsjurist RBU

Den fysiska tillgängligheten i skolan 
Karolina Celinska, ombudsman tillgänglighet DHR

*
*
*

*
*

Fler talare tillkommer!

Maria Persdotter, förbundsordförande
maria.persdotter@rbu.se
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6

Att få ihop vardagen med små barn, jobb och fritid är en utmaning för många. I de fall barnen har 
särskilda behov får det berömda pusslet ännu fler bitar. Här berättar familjer om sin vardag och om 
hur den trots allt fungerar för det mesta.

tema: Vardagsliv

Allt för Elton

6

– Det har aldrig varit svårt att  vara Eltons 
mamma, säger Natalie Eneke i Malmö. 

Hon beskriver en tillvaro som fungerar tack 
vare kreativa lösningar och modet att  stå på sig. 

Något  som ibland sker på bekostnad av 
att  få känna sig som en ”normal” familj.   »

Text: Nicole Kling Foto: André de Loisted
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8 RÖRELSE 5  2019

tema: Vardagsliv

STOLT MAMMA. 
 Natalie Eneke säger att  
det aldrig är svårt att vara Eltons 
mamma. Men oron för att inte 
orka och räcka till finns där.

GLÄDJE HÄR OCH NU.  
Elton är en kille med mycket energi 
och som älskar att leka och busa.
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 Natalie Eneke är mamma till Elton, 
snart tre år. Elton har en CP-skada, 
hydrocefalus, inopererad shunt samt 
epilepsi – men har trots ett omfattan-
de behov av stöd inte rätt till mer än 

30 timmars resurs på förskolan i veckan. För att 
få vardagen att gå ihop har Natalie gått ner i arbets-
tid och jobbar dessutom oregelbundna tider. 

– Jag önskar att vi funkisföräldrar, precis som 
alla andra föräldrar, hade ett val att jobba heltid. 
Istället får vi utgå från det stöd vi får, säger Nata-
lie Eneke, vars inkomstbortfall inte täcks av det 
halva vårdbidrag hon beviljats.

För att inte behöva ”vabba” från jobbet, bli ifråga-
satt av Försäkringskassan och ta Elton ur för-
skolan förlägger Natalie alla sonens vårdbesök till 
sina lediga dagar. Trots att Elton är så liten är  
kalendern full av saker som andra familjer inte 
behöver tänka på och för att undvika logistiskt 
kaos på hemmaplan har Natalie axlat rollen som 

”Kommer vi att gå sönder  
som familj?

samordnare. Vardagspusslet går ihop tack vare 
kreativa lösningar och modet att stå på sig när 
man blir motarbetad.

– De allra flesta av oss vill inte behöva förlita oss 
på samhällets skyddsnät. Det kommer alltid fin-
nas ett fåtal som utnyttjar systemet, men som det 
ser ut nu ifrågasätts majoriteten. Ibland kan jag 

På barn- och ungdomshabiliteringen får Elton träna och lära sig nya saker. Här med sjukgymnasten Anna Zackrisson.

undra om det ska krävas att handläggarna och  
politikerna själva har en anhörig som är i behov 
av assistans för att det ska bli humant? frågar sig 
Natalie Eneke. 

Tanken på framtiden och den rådande assistans-
krisen skrämmer Natalie och Eltons pappa Niko-
laj. Inte minst är de rädda för att de äldre barnen, 
Tilde och Dante, ska hamna i kläm. 

– Kommer vi att gå sönder som familj? Redan  » 
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nu tvingas vi o� a a�  dela upp oss. När vi 
till exempel är på lekplatsen allihop så 
tar min man de stora barnen och jag sit-
ter kvar med deras lillebror i vagnen. 
Man vill se till allas behov men det är 
svårt när behoven är så olika. Jag tror a�  
många kan känna igen känslan av a�  
motvilligt spli� ras som familj, konstate-
rar Natalie Eneke. 

  
För att underlätta vardagspusslet för 
föräldrar till barn med funktionsnedsä� -
ningar e� erfrågar Natalie utöver en 

”Precis som jag vet a�  det 
fanns en mening med a�  

just jag skulle bli bonusmamma till 
Tilde och Dante så vet jag a�  det 
fanns en mening med a�  du blev just 
min son Elton. Ju längre tiden går 
desto mer säker blir jag. Det har all-
tid funnits en plan för oss. Vi vet inte 
på förhand hur den ser ut, men när 
vi landar mi�  i så blir det icke tänk-
bara sådär in i bomben självklart.

Vårt liv är rikt. Inte på pengar, el-
ler ens på tid, utan på kärlek. Du har 
dessutom ge�  oss erfarenheter för 
en hel livstid, redan. När du somnat 
och vi si� er kvar ute på soff an så 
pratar vi om hur vi inte kan tänka 
oss dig på något annat sä� . Vi vill 
inte. För tänk vad mycket vi skulle 
missa. Sånt som många andra aldrig 
får uppleva. Genom din glädje och 
nyfi kenhet vågar vi även dela med 
oss, så a�  andra får se hur vackert 

det ändå är. Det där främmande och 
ovanliga. Fast ändå vanliga för oss.

Under e�  par (o)vanliga veckor har 
du testat en rulle och en el-rulle. Kul, 
hä� igt och spännande.

Du är inte ensam, vi är inte ensam-
ma, för det fi nns massor med famil-
jer som våra, med superhjältar och 
högar med kallelser. Genom dig får 
jag ny energi och genom andra famil-
jer som oss får jag lite gnista. Det är 
viktigt. Jag tänker kämpa till tusen 
för a�  bryta normer och sudda ut 
gränser. Vem bestämmer ens vad 
som är ”normalt”? Den där skulle jag 
bra gärna ta e�  snack med!

Jag ska inte ljuga, ibland fäller jag 
tårar av sorg och ilska, men jag fäller 
desto fl er av lycka och stolthet. Jag 
tror det hela handlar om förvänt-
ningar. Ingen förväntar sig a�  ham-
na där vi är. Väl här så vet jag dock 
a�  det var precis hit vi skulle.”

Ur Natalies blogg

”De fl esta funkisföräldrarna, 
om de bara får rä�  stöd, är 
lejonhonor och lejonhannar som 
inte ger upp och försöker göra 
det bästa för sin familj.”

tema: Vardagsliv

sam ordnande funktion också en mer 
fl exibel och förstående inställning från 
samhället. 

– De fl esta funkisföräldrarna, om de 
bara får rä�  stöd, är lejonhonor och lejon-
hannar som inte ger upp och försöker 
göra det bästa för sin familj, säger hon.

Natalie vågar bara fantisera e�  par år 
framåt, e� ersom de ännu inte vet hur 
Elton kommer a�  utvecklas fysiskt och 
kognitivt. Kommer han a�  kunna gå? Ha 
e�  verbalt språk? Gå i särskola eller i 
”vanlig” skola? Oavse�  hur det blir har 
familjen Eneke öppna sinnen och tar det 
som det kommer.

– Det har aldrig varit svårt a�  vara 
mamma till Elton, han kom och bara pu-
shade mig. Jag har varit tvungen a�  vara 
stark tidigare i livet, men inte så stark. 
När han var nyfödd var det läskigt a�  jag 
knöt an så hårt och älskade honom så 
mycket, e� ersom han kanske inte skulle 
överleva. Men det var bara a�  kapitulera 
och släppa in. Jag har fortfarande kvar 
hans första pyssel, en larv han har gjort 
av en äggkartong. Jag grät när jag fi ck 
den på förskolan förra terminen, för jag 
trodde inte a�  jag skulle få sådant pyssel 
från honom, men det får jag. Det går inte 
a�  vara något annat än en jävligt stolt 
mamma, avslutar Natalie Eneke.  

Följ Natalie och Elton här:
Blogg: varldensstarkasteelton.vimedbarn.se
Instagram: @natalieeneke
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Titta in i vår värld: noass.se

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

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

RIKSGYMNASIER 
 med Rh-anpassad utbildning för unga med svåra rörelsehinder

Riksgymnasier finns i Stockholm, Göteborg, Kristianstad och Umeå. 
Sista ansökningsdatum 2020-01-15. 
Skicka ansökan till: Specialpedagogiska skolmyndigheten, Box 1100, 871 29 HÄRNÖSAND
Tel: 010 473 50 00. www.spsm.se

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

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

• För dig som behöver habilitering och personlig praktisk hjälp

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

Linnéa  
Christenson
mamma till  
Vilgot, 3 år

– Vilgot föddes i vecka 26 och 
har en flerfunktionsnedsätt-
ning som bland annat innebär 
att han har svårt med tal och 
rörelse. Han vill så mycket, är 
fruktansvärt envis och ett  
riktigt litet charmtroll, säger 
Linnéa Christenson.

Hur ser er vardag ut?
– Vardagen består av att jobba 

och att träna med Vilgot. Vilgot 
har hittills opererats 28 gånger 
och det har varit en utmaning 
att få ihop alla vårdkontakter 
som finns på olika sjukhus i 
olika delar av staden. Oro över 
mat, sömn, epilepsin och even-
tuella framtida operationer tar 
på krafterna. Både jag och Cal-

Beatrice 
Bengtsson
mamma till  
Hjalmar, 2,5 år

– Hjalmar föddes i vecka 30 
med omfattande förlossnings-
skador som har gett honom 
flerfunktionsnedsättning, där 
ätsvårigheterna innebär den 
största problematiken. Han är 
en levnadsglad och busig liten 
kille som vill mer än han orkar, 
berättar Beatrice Bengtsson. 

Hur ser er vardag ut?
– Vi har en vårdintensiv livs-

stil och bor långt från Hjalmars 
specialförskola som ligger 
centralt i Stockholm. På grund 
av Hjalmars infektionskäns-
lighet och svårigheter med 
värmereglering som kan leda 
till kräkningar kan vi inte resa 
med kollektivtrafiken.  

Eftersom vi inte har egen bil är 
vi hänvisade till färdtjänst,  
vilket i sig är en utmaning efter-
som det är stor efterfrågan på 
de få taxibilar som har bilbarn-
stol. Både jag och Hjalmars 
pappa arbetar heltid. 

Hur får ni vardagen att gå ihop?
– Den logistiska nöten har vi 

inte riktigt knäckt ännu. And-
ra bitar, som att ge varandra tid 
för sömn och återhämtning, 
har vi hittat bra system för. 
Min erfarenhet är att rollen 
som familjens projektledare 
ofta faller på mamman, men 
hur man löser pusslet har 
även att göra med vad man har 
för arbetsgivare, möjlighet till 
flexibla arbetstider och hur 
den egna sömnen fungerar. 
För min del har det underlät-
tat att kunna sköta kontakter-
na med alla olika vårdinsatser 
när jag transporterar mig, i 
Färdtjänsten eller på väg till 
jobbet. 

Vad består utmaningarna i?
– Jag förstod tidigt att den 

administrativa kampen till-
sammans med Hjalmars 
medi cinska svårigheter skulle 
bli en enorm utmaning som 
kräver en särskild livsstil och 
inställning. Att få ihop tim-
marna på jobbet samtidigt 
som man hanterar logistik en 
kring ett barn med särskilda 
behov är inte lätt. Min strategi 
har blivit att jag hellre jobbar 
lite på helgen än att försöka få 
ihop allt på vardagarna.

Vad skulle underlätta för er  
familj i vardagspusslet?

– Ett pålitligt färdtjänstsys-
tem där taxichaufförerna får 
incitament att ta dessa kör-
ningar. Ett sjukvårdssystem 
med en mer holistisk syn,  
snarare än dagens stuprörs-
inriktning.

Beatrice Bengtsson  
och Nico Lettau har  
tillsammans sonen  
Hjalmar, 2,5. år. 

Familjen Christenson  
består av Linnéa, Calle,  
sonen Vilgot, 3 år, och  
två katter. 

Rörelse 5-19_Lottie.indd   12 2019-10-10   19:21



RÖRELSE 5  2019 13

 Personlig assistans    Daglig verksamhet    Friskvård

MIN HISTORIA

Jag har fantastiska
assistenter, de gör att
jag kan fortsätta med 
mina intressen samt 

vara med på mina barns 
aktiviteter vilket betyder 

mycket för mig!

 Personlig assistans    Daglig verksamhet    Friskvård

Jag heter Per-Olof Persson men kallas för Peo. Jag är 53 år, är 
född och uppvuxen i Stensered, Borgstena. Mitt stora intresse i 
livet är sport i många former men helst fotboll och längdskidor, 
jag har själv utövat båda sporterna i Borgstena IF. Jag utbildade 
mig senare till snickare och började arbeta på Fristad Bygg där 
jag arbetade i 6 år. Efter blev det en avstickare till Umeå, där jag 
kombinerade snickeriet med skidåkning. 

Sommaren 2017 fick jag bekymmer med min hand, svårt att grep-
pa och en svaghet som gjorde att jag fick uppsöka läkare.
Efter många undersökningar fick jag min diagnos ALS och jag  
kunde inte längre kunde arbeta utan fick avveckla mitt företag.

Jag var tvungen att börja leva ett mer stillasittande liv, vilket jag 
inte gillar särskilt mycket. Jag är en person som alltid gillat att ha 
ett fysiskt rörligt liv både i yrkeslivet och när det kommer till mina 
intressen.

Till en början klarade jag mig med hjälp av min fru Monika, men 
min sjukdom är aggressiv och jag blev fort sämre. Min kusin
arbetar på assistansbolag 7H Assistans och hon upplyste mig om 
vad personlig assistans innebär. Bland annat skulle det inte bli så 
många personer som kommer och går som i hemtjänsten, vilket 
kändes viktigt för mig och min familj.

Vi ansökte om personlig assistans i juli 2018. Allt gick väldigt fort 
och i september samma år fick jag mina första assistenter som 
valdes ut med omsorg med hjälp av 7H Assistans. 

Jag är otroligt tacksam för den fina hjälp jag får i form av
personlig assistans och alla fantastiska hjälpmedel. Mina dagar 
och veckor går ganska fort vilket är tecken på trivsel trots allt. Jag 
har fantastiska assistenter från 7H Assistans som jag känner gör 
allt för mig, de gör att jag kan vara en del i samhället, jag kan 
fortsätta med mina intressen samt vara med på barnens aktiviteter 
vilket betyder mycket för mig.

le arbetar heltid, men min 
man har ett ganska fritt jobb 
och jag har flexibla arbets
tider.

Hur får ni vardagen att gå ihop?
– Vi lägger mycket tid på pla

nering och har turen att vara 
två. Jag tar mycket av samord
ningsansvaret och Calle tar 
mycket av vabben. Habilite
ringsträningen tar mycket tid, 
men vi prioriterar den för att 
Vilgots framtid ska bli så bra 
som möjligt, dessutom ger den 
oss föräldrar bra verktyg att 
kunna hantera den stress vi 
kan känna att prestera som 
sjukgymnaster – det är okej att 
vila ibland. Vardagen går bara 
ihop för oss om vi inte själva 
tränar, har några intressen 
och gör det mesta av hushålls
arbetet på helgerna. 

Vad består utmaningarna i?
– Det är jobbigt att man som 

förälder måste vara så påläst 

för att inte riskera att missa 
någonting. Vi har haft problem 
med att Vilgot har fallit mellan 
stolarna – till exempel har BVC 
missat vaccinationer och en 
utebliven höftröntgen upp
täcktes av en slump, vilket 
gjorde att han remitterades två 
år för sent. Vi kämpar varje 
dag med att han ska få i sig  
tillräckligt med näring. Det är 
också fysiskt krävande att lyfta 
honom i och ur olika hjälp
medel. 

Kombinationen av rollerna 
som samordnare, mamma och 
familjeförsörjare innebär 
stress. 

Vad skulle underlätta för er  
familj i vardagspusslet?

– En sekreterare som kan 
samordna allting. Jag kan även 
tycka att systemen borde gå att 
förenkla och göra mer över
blickbara, varför inte genom 
en app, exempelvis? 

ANNONS
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 Karlstad är en av de pilotkommuner som 
erbjuder sina invånare personlig koordi-
nator. Efter ett tvåårigt projekt som av-
slutades i december i fjol permanentades 
verksam heten och Carin Wallman fick en 

ny kollega i Anette Pettersson. De båda arbetar nu 
tillsammans som personliga koordinatorer och har 
hittills hjälpt ett trettiotal familjer. 

– Många föräldrar till barn med funktionsnedsätt-
ning som är behov av insatser från samhället vittnar 
om att de ofta tvingas axla den krävande rollen som 
samordnare mellan olika verksamheter, säger Carin 
Wallman, som även ingick i den arbetsgrupp som tog 
fram Socialtjänstens tredelade modell för hur sam-
ordning av stöd till barn med funktionsnedsättning 
och deras föräldrar kan se ut.

Tjänsten personlig koordinator är ett komplement 
till andra verksamheters samordningsfunktioner 
och ska ses som en lättillgänglig service och inte en 
insats som kan bli beviljad eller nekad. Det är föräld-
rarnas upplevda behov av och önskan om hjälp som 
styr – inte barnets eventuella diagnoser. Den person-
liga koordinatorn är inte tänkt att finnas permanent 
kring en familj, utan som ett stöd i tider av föränd-
ring och i perioder när det är extra mycket. 

– Det som skiljer oss från andra samordnare är att vi 
arbetar gränsöverskrid ande, både vad gäller kommu-
nala insatser och landstingsinsatser och vi kan på så 
sätt hjälpa till med helheten, säger Carin Wallman.

Anette Pettersson har tidigare arbetat som kurator 
inom barn- och ungdomspsykiatrin och vittnar om 
att samordnande uppdraget inom den offentliga sek-

tema: Vardagsliv

Välfärdens 
vägvisare
I Karlstad får föräldrar till barn med funktionsnedsättning 
stöd och orientering i vardagen. Personliga koordinatorer 
hjälper till med samordning av olika insatser.  Text Nicole Kling
 

”Vi vet att de här föräldrarna lever under 
väldigt stor press och att de riskerar att 
själva bli sjuka av den stressen.”

torn ofta får stryka på foten till förmån för den behand-
lande verksamheten.

– Vi vet att de här föräldrarna lever under väldigt 
stor press och att de riskerar att själva bli sjuka av 
den stressen. Om föräldrarna inte orkar finns det  
såklart en risk att barnen inte får det stöd de både 
har rätt till och behöver. Det kan därför bli ojämlikt 
vilka barn som får rätt insatser, både utifrån vad för-

äldrarna har tid och möjlighet till och vad de orkar, 
slår Anette Pettersson fast. 

Inte sällan börjar Carin Wallmans och Anette  
Petterssons uppdrag med att kartlägga de kontakter 
som finns runt det aktuella barnet. Därefter kan 
kontakterna kallas till ett nätverksmöte där de stöt-
tar föräldrarna att få fram vad de önskar ha sagt. 
 Efter mötet sammanställer de minnesanteckningar 
för att i lugn och ro kunna gå igenom mötet i efter-
hand med föräldrarna, eftersom det i situationen 
kan vara svårt att få med sig all information.

– Det vi tror underlättar mycket för föräldrarna är att 
vi kan göra saker åt dem: vi kan ringa och sitta i tele-
fonköer, leta efter information som de behöver och 
hänvisa direkt till rätt person med rätt telefonnum-
mer. Jag skulle säga generellt att vi sänker vardags-
stressen för de här föräldrarna.

Carin Wallman håller med:
– Vi vill hjälpa familjerna att få en mer hanterlig 

vardag, helt enkelt. 
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Anette Pettersson (t.v.) och  
Carin Wallman (t.h.) arbetar som  
personliga koordinatorer i Karlstad 
kommun.  FOTO: PRIVAT
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Ännu 
inga besked 
om LSS

Vad ska hända med LSS-utred-
ningen? Socialminister Lena 
Hallengren vill skicka ut den 
på remiss men om det blir så är 
en öppen fråga. 
FOTO: KRISTIAN POHL/REGERINGSKANSLIET

Rörelse 5-19_Lottie.indd   16 2019-10-10   19:21



RÖRELSE 5  2019 17

Många RBU-familjer ser med oro på framtiden och vilket  
stöd deras barn ska få. Socialminister Lena Hallengren säger 
sig förstå oron – men oklarheterna kvarstår. 

 När det gäller frågor 
om samordning och 
huvudmannaskap 
för samhällets insat-
ser har socialminis-

ter  Lena Hallengren, S, för dagen 
inga nya besked. Hon hänvisar 
bland annat till att NKA, Natio-
nellt Kompetenscentrum An-
höriga, vill ha en försöksverk-
samhet i några kommuner med 
en person som samordnar insat-
serna.

– Det är inte mitt initiativ. NKA 
får pengar av regeringen, men ar-
betar fristående. Jag tycker det 
låter vettigt och ser fram emot att 
följa hur det går. På samma sätt 
som att man gör utredningar kan 
det vara bra att pröva något innan 
man säger att alla Sveriges 290 
kommuner ska ställa om till det-
ta, säger Lena Hallengren.

Beskedet från regeringen om 
vad som ska hända med LSS-ut-
redningen dröjer.

– Jag vill skicka förslaget på  
remiss, men det är inget jag be-
stämmer över helt själv, säger  
socialminister Lena Hallengren 
till Rörelse.

När utredaren Gunilla Malmborg 
överlämnade LSS-utredningen 
till regeringen i januari i år möt-
tes förslaget av massiv kritik från 
funktionshinderrörelsen. RBU:s 
ordförande Maria Persdotter 
uppmanade regeringen att slänga 
förslaget i papperskorgen.

Där har den inte hamnat, men 
däremot tycks den ligga på en hylla 
på departementet och samla 

damm. Samtidigt säger alltså Lena 
Hallengren att hon vill skicka ut 
den på remiss.

Så varför gör du inte det?
– Det finns olika skäl till det. 

Ibland ges svaret att den bereds 
inom regeringskansliet och det 
svaret kan jag också ge. Men det 
är ärligare att säga att vi inte är 
överens om hur vi ska gå vidare. 
Det är det svar du får, säger hon.

I nästa andetag påminner social-
ministern om den kraftiga kritik 
som förslaget mötte, inte minst 
från funktionshinderrörelsen. 
Det har gjort att många, inte minst 
olika politiska företrädare, blivit 
tveksamma till hur man ska gå  
vidare.

– Det här har försvårat hela 
processen. Jag tycker att om man 
har gjort en utredning ska man 
också lyssna på olika synpunkter. 
Det kan finnas bra saker att jobba 
vidare med och annat som är  
dåligt. Men att inte ens ha en 
remiss omgång gör att det inte går 
att jobba med underlaget över 
huvud taget. Det borde nästan 
vara en naturlag att skicka utred-
ningar på remiss, säger hon.

Socialministern påpekar också 
att LSS-lagstiftningen är snart  
30 år gammal. Den skapades i en 
annan tid och riktade sig då inte  
i första hand till barn och unga. 
Därför behövdes en översyn.

Lena Hallengren säger sig ha 
full förståelse för den oro och  
otålighet som de berörda familj-
erna känner inför hur de ska han-
tera sin situation. Hon berättar 

att detta är det område som hon 
ägnat mest tid och engagemang 
åt sedan hon blev statsråd för ett 
och ett halvt år sedan.

Den fråga som kanske varit mest 
uppmärksammad gäller domarna 
om att personer som fått hjälp 
med andning och sondmatning 
förlorade sin rätt till assistans-
ersättning. Där står det nu klart 
att både andning och sondmatning 
ska klassas som grundläggande 
behov och ge rätt till personlig  
assistans enligt LSS.

– Jag tror att många av oss blev 
småchockade över hur domarna 
tolkades, men nu har vi som en 
del av januariavtalet rättat till 
det, säger socialministern.

Den 1 januari 2020 blir FN:s barn-
konvention en del av svensk lag-
stiftning. Enligt Lena Hallengren 
är detta ett naturligt steg i en pro-
cess som pågått länge för att väva 
in barnens perspektiv i flera sam-
manhang. Den största föränd-
ringen blir troligen att kunskapen 
om detta ökar, tror hon. 

– Det blir inte så att det plötsligt 
är barnen som ska bestämma. 
Jag lyssnar mycket på mina barn, 
men det är inte alltid de får be-
stämma. Det är samma sak här. 
Tanken är att man inte ska kunna 
bortse från barnens perspektiv 
och bli ännu bättre på att involvera 
barn som behöver samhällets 
stöd, säger Lena Hallengren.

Bengt rolfer

tema: Vardagsliv
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RBU:s ordförande är förvånad över att  socialministern vill 
utreda behovet av samordning.

–Det är märkligt att  Lena Hallengren 
anser att  det är viktigt att  testa ett  system med koordinator 
eller samordnare för familjer med barn med funktionsned-
sätt ning. Att  det många gånger kan behövas ett  sådant stöd är 
väl känt, säger Maria Persdott er.

Hon påminner om att  det nu är många år sedan Riksrevi-
sionen uppmärksammade föräldrarnas situation och kunde 
konstatera att  en familj kan ha uppåt 80 unika kontakter 
runt barnet. 

 –Det innebär en enorm stress för föräldrarna och till slut 
riskerar det att  inte vara patientsäkert. Genom åren har det 
genomförts ett  stort antal pilotprojekt med koordinatorstöd, 
som alla varit framgångsrika. Det borde bara vara att  tuta och 
köra och genomföra i samtliga kommuner.

Maria Persdott er är även kritisk till Lena Hallengrens 
utt alanden om person lig assistans.

– När Lena Hallengren säger att  januari avtalet rätt at till elän-
det med att  andning och sondmatning inte räknas som grund-
läggande behov som kan ge rätt  till assi stans så stämmer inte det. 

Hon fortsätt er:
– När det gäller andningen kommer en lagändring att  gen-

omföras, men det är oklart hur många som kommer att  berö-
ras av den ändringen. För sondmatningens del har det inte 
hänt någonting och barn med det behovet får fortfarande av-
slag på ansökan om assistans.

margaretHa HolmqVist

Nej Lena 
Hallengren, 
problemen är 
inte lösta, 
säger Maria 
Persdotter.  
FOTO: STEFAN NILSSON Passivt eller   aktivt med motstånd

Rörelseterapi

    

               

för Barn!

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

RBU: Tuta och kör, 
sluta utreda
Alla vet att  samordning behövs. Nya försök 
och pilotprojekt är helt överfl ödiga. Det anser
Maria Persdott er.
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 För att bedriva assi-
stansverksamhet i 
Sverige krävs till-
stånd från Inspek-
tionen för vård och 

omsorg, IVO. Tillstånd kan 
återkallas när företag inte skö-
ter sin ekonomi eller sitt upp-
drag. Trots det har Försäk-
ringskassan har betalat ut 37 
miljoner kronor till assistans-
bolag som blivit av med sina 
tillstånd. Det visar en gransk-
ning från Sveriges Radio.

– Vi vet om att vi betalar ut 
pengar till bolag som har fått 
sina tillstånd återkallade. Vi 
tycker att det är allvarligt att 
pengar i den här storleksord-
ningen betalas ut till bolag 
som inte är lämpade för den 
här branschen, säger Linus 

Nordenskär, nationell försäk-
ringssamordnare på Försäk-
ringskassan, i en intervju med 
P 4 Örebro.

Av de felaktigt utbetalade 
medlen har ett av bolagen fått 
28 miljoner kronor. Att så 
mycket pengar betalades ut 
beror på att bolaget överklaga-
de återkallelsen. Förvaltnings-
rätten beslutade då om inhibi-
tion, vilket innebar att företa-
get kunde fortsätta sin verk-
samhet fram tills att rätten fat-
tat sitt beslut.

I intervjun uppger Linus 
Nordenskär att det finns 
strukturella hinder för För-
säkringskassan att helt stoppa 
utbetalningarna. Förutom in-
hibition kan en orsak vara att 
myndigheten först måste ta 

kontakt med brukarna. Innan 
det görs kan en eller två utbe-
talningar hinna gå ut.

Nu håller Försäkringskassan 
på att utveckla ett nytt spärr-
system som ska förhindra  att 
ytterligare utbetalningar sker 
till bolag som saknar tillstånd.

Att assistansbolag som inte 
sköter sig ändå kunnat få ut 
pengar upprör RBU:s förbunds-
ordförande Maria Persdotter.

– Man kan å ena sidan säga att 
37 miljoner sammanlagt under 
ett antal år i ett ersättningssys-
tem som betalar ut omkring 25 
miljarder per år inte är mycket 
att orda om. Men även om 
summan inte är hög så är detta 
ett exempel på en upprörande 
slapphet från Försäkrings-
kassans sida, säger hon.

Maria Persdotter påminner 
om att myndighetens tillämp-
ning av rätten till personlig as-
sistans har kullkastat livet för 
både vuxna och barn med om-
fattande funktionsnedsätt-
ningar.

– Numera väger man vartenda 
behov på guldvåg, allt tids-
beräknas i minuter och hund-
radelar av minuter. Nästan 
2000 personer har rasat ur  
assistansreformen och det är 
nästintill omöjligt att få assi-
stans beviljad när man söker 
för första gången. Var är För-
säkringskassans granskande 
synsätt när 37 miljoner kronor 
betalas ut till assistansbolag 
utan tillstånd? säger Maria 
Persdotter.

margaretHa HolmqVist

Miljonregn över oseriösa 
assistansbolag 

Försäkringskassan har betalat ut miljoner till assistansbolag  
som saknar tillstånd. Att det sker samtidigt som personer med 
stora hjälpbehov nekas assistans upprör RBU. 

De senaste fem åren har IVO återkallat  
40 tillstånd till assistansbolag.  
I 12 fall har Försäkringskassan trots det 
fortsatt att betala ut pengar. 
FOTO: FÖRSÄKRINGSKASSAN
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V ad blir små fi skar när de simmar 
tillsammans? Jo, en stor haj med 
en enorm kraft .  Bilden av fi sk-
stimmet ritades upp under 

RBU-forum som sam lade RBU:are från 
hela landet för några dagar av samvaro, ut-
bildning och kontakt skapande.

– Hajbilden visar vad vi kan åstadkom-
ma tillsammans. Men en organisation be-
höver alltid vårda sig själv och sitt  inre liv, 
påminde förbundsordförande Maria 
Persdott er.

En röd tråd under RBU-forum var där-

Starkare tillsammans

för att  stärka RBU och hitt a den där ge-
mensamma kraft en som får organisatio-
nen att  växa. Hur det är möjlighet att  ar-
beta tillsammans på ett  sätt  som får med-
lemmarna att  trivas och utvecklas.

– Vilken fantastisk samling människor 
ni är, tyckte Carin Thurfj ell, tillgänglighets-
samordnare hos ABF, som  under några 
intensiva timmar tog med RBU:arna på 
ett  annorlunda ”föreningsmöte” där  
mycket av traditionellt föreningsarbete 
ställdes på sin spets.  Hur tar vi emot nya 
medlemmar? Hur lyssnar vi på varandra? 

RBU-forum:

Det går bra för RBU i opinionen – men fl er med-
lem mar och starkare organisation måste till. Hur 
det ska gå till aktualiserades vid årets RBU-forum.
Text och foto: Margaretha Holmqvist

Blir alla sedda? 
Många av RBU:s lokalföreningar ställs 

inför knäckfrågan hur det ska vara möj-
ligt att  öka aktiviteten bland medlemmar-
na och få fl er att  hitt a till RBU. Idéer bolla-
des och det blev långa diskussioner och 
inspel.

Ida Carlén och Annika Holm från RBU 
Södermanland var på plats och berätt ade 
om satsningen Föräldrakraft  ( se separat 
text). De är båda väl medvetna om att  för-
eningsarbete bjuder på såväl framgång 
som motgångar. 

– Vi har hållit i och hållit ut, konstaterade
Annika Holm.

Ida Carlén berätt ade om den besvikelse 
som infi nner sig när inte så många som 
förväntat dyker upp på en planerad akti-
vitet. Men framhåller att  det gäller att  läg-

Hälsar ni medlemmarna välkomna? 
RBU:are på rad vid årets RBU-forum där 
Carin Thurfjell från ABF ledde diskussionen 
om hur ett typiskt föreningsmöte kan fungera, 
eller inte alls. Som när allt går på rutin och 
nya idéer tas emot med en gäspning.
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Starkare tillsammans

»

Ida och Annika tipsar:

Så kan RBU bli starkare
• Våga fråga: Känner du till RBU?
•  Satsa på familjer – men även på riktade aktiviteter för  

till exempel syskon
•  Se till att deltagarna i en aktivitet trivs och känner sig  

välkomna, även om de inte är så många som du hoppats på.
•  Lyssna på medlemmarna: Vad vill de göra?
• Facebook är bra för att sprida snabb info

Hämtar inspiration och får idéer av varandra. Annelie Johansson,  
Eskilstuna träffade Roger Malvatrix och Jenny Malvatrix från RBU 
Stockholm. Forumet hölls på Scandic Hotell i Alvik, Bromma.

ga besvikelsen åt sidan och istället se till 
att de som ändå är på plats får ett bra mot-
tagande och trivs.

–Det är bara så det går att göra, annars 
är det lätt att tappa sugen.

Att RBU fyller en viktig funktion, som 
opinionsbildare och som en organisation 
och mötas och trivas i är de helt övertyga-
de om. När de samlade mammor till en 
dag av ”mammalyx” med sminkning på 
programmet utvecklades träffen först och 
främst till tre timmar av samtal mellan 
mammorna, sminkningen blev någonting 
underordnat.

Det blev långa samtal där mammorna  
berättade om sina liv, minns Ida Carlén.

RBU Södermanland satsar både på rik-
tade aktiviteter för föräldrar, syskon, 
mor- och farföräldar och på arrangemang 
för hela familjen. Det är en bredd som 
medlemmarna uppskattar, även om fa-
miljesatsningarna är det centrala.

– Hos oss kan familjen trivas, koppla av 
och kunna vara sig själva, underströk hon. 

När Ida Carlén och Annika Holm blev 

aktiva i RBU tillhörde många aktiva  en 
äldre föräldrageneration, med vuxna 
barn. De båda som har yngre barn kunde 
tillföra ett perspektiv av mer ” här och 
nu.” På det sättet blev det en mix av olika 
erfarenheter.

Enligt Annika Holm kan det vara svårt 
att nå ut med information. Hon anser att 
habiliteringarna borde vara mer öppna 
för att informera om organisationer som 
RBU. Nu blir det ofta ”mun mot mun me-
toden” som sprider kunskap om RBU.

– Det gäller att våga fråga och vi har bör-
jat fråga de föräldrar vi möter om de kän-
ner till RBU.

Som nybliven  förälder till ett barn med 
funktionsnedsättning sätter du dig troli-
gen vid datorn för att googla fram informa-
tion. Men efterhand förstår du att det inte 
räcker, du inser att du behöver gemen-
skap med andra, menade Annika Holm.

 – Det ligger en stor vinst i att träffa  
andra och förstå att du inte är ensam. Att  
livet kommer att funka ändå och att du är 

en del av någonting större, där fler är i 
samma situation.

Annika Holm och Ida 
Carlén berättar att det 
är tufft ibland, men att 
föreningsarbetet ger 
resultat och avtryck för 
RBU-familjerna.

FAKTA: FAMILJEKRAFT
RBU Södermanlands projekt Familjekraft 
syftar till att stärka syskon och föräldrar till 
barn med funktionsnedsättning. Genom 
aktiviteter i lättsamma och roliga former 
får syskonen möjlighet att känna gemen-
skap och samhörighet. Målsättningen är 
att skapa en mötesplats för syskon och fa-
miljer med barn med funktions nedsättning. 
Projektet hjälper till att skapa en känsla av 
sammanhang och visa att familjer med 
funktionsnedsättning inte är ensamma. 
Syskon till barn med funktionsnedsättning 
ska få möjlighet att träffa andra i liknande 
situation. 
Som Rörelse rapporterade i nr 4 blev pro-
jektet en av fyra finalister i Drömfonden. 
Omröstningen avslutades den 20 oktober.
https://dromfond.se/finalister-drompro-
jekt-2019/ 
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RBU ska sprida ett mer positivt  
budskap än idag. Det tycker William 
Hedendahl från Malmö.

 
William Hedendahl sticker ut hakan genom att efterlysa ett gladare 
RBU som inte ensidigt fokuserar på neddragningarna i personlig 
assistans. För att nå fram till politikerna kan det vara en bra taktik 
att lägga tonvikten på fördelarna med assistans, tror han.

– Vi ska låta politiker och andra förstå varför vi gillar LSS och 
vad lagen betyder för inkludering och för allt det som vi som har 
assistans kan göra.

Som exempel tar han upp Manifestivalen i Malmö i augusti. 
Där satsade RBU Skåne på att fira och visa upp alla de förmågor 
som personer med funktionsnedsättningar har.

Framförallt ska RBU synas och höras överallt där det är möjligt, 
hoppas han.

– Vi ska vara ett utropstecken, inget frågetecken, understry-
ker William Hedendahl.

William Hedendahl 
från RBU Skåne vill 
jobba för allas rätt i 
samhället.

Efterlysning:  

 Mer glädje

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!

» RBU-forum
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– Det är otroligt inspirerande, en boost som ger 
inspiration att  jobba vidare! säger Johan Klintham-
mar som är fotograf och trebarnspappa. Med kame-
ran i hand skapar han bilder och fi lmer som syn-
liggör den situation som RBU:s familjer lever med.

Han berätt ar om den osäkerhet och oro som fa-
miljen upplevde när sonen Lukas föddes med svå-
ra funktionsnedsätt ningar. Det var en ny och helt 
okänd värld som öppnade sig. 

– Vi kände oss otroligt ensamma men när vi sedan 
blev medlemmar i RBU blev allt annorlunda, minns
han.

Det blev naturligt för Johan att  engagera sig i 
RBU och att  då använda sin yrkeskunskap.

–Jag ser det som en förmån att  kunna utnytt ja 
den kunskap jag har inom fotografering för dett a. 
Mina idéer och projekt brukar utgå från det jag 

och min fru Linda funderar ut tillsammans, hon 
har en stor del i det här, framhåller han.

Guldrullen instift ades av RBU 2002 och delas ut 
årligen för att  uppmärksamma förtjänstfulla in-
satser för organisationen.

Så här lyder årets motivering.
”Med skärpa i sinne och bild har du på ett  impo-
nerande sätt  skildrat hur det är att  vara förälder 
till ett  barn med funktionsnedsätt ning. Genom 
föreläsningar och ditt  skapande med fotokonsten 
lyckas du visualisera RBU-familjernas utma-
ningar så att  också allmänheten begriper vad det 
handlar om. Du har med enormt driv och många 
timmars ideellt arbete varit en viktig kraft  i RBU:s 
kamp för att  informera och förändra att ityder.”

En rörd och glad Johan Klinthammar prisades och 
tog emot Guldrullen.

Johan 
fick 
Guld-
rullen

GLAD MEDLEM. 
Johan Klinthammar 
från RBU Södermanland 
belönades med 
Guldrullen 2019.
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Noterat

Kampanj som gick fel
Arbetsförmedlingens kampanj ”Gör plats”  syftar  
 till att göra arbetsgivare mer positivt inställda till att 
anställa personer med olika typer av funktionsned-
sättningar.  

Kampanjen visar kända personer som ser ut att ha 
funktionsnedsättningar genom att deras ansikten 
redigerats in på andra människors kroppar. En av 
bilderna visade influeraren Therése Lindgren i en 
rullstol.  På affischen ställs frågan ”hade hon blivit 
en mäktig influencer?” Den delen av kampanjen tas 
nu bort efter att ha väckt hård kritik eftersom krop-
pen tillhör Natalie Eriksson som själv är influerare, 
modell och journalist.

”Nej jag har inte 100 000 följare och jag kan inte leva 
på mina sociala medier. Men i nio år har jag inspirerat 
folk via min serie på SVT, artiklar, intervjuer och 
min blogg som hade 600 000 läsare. Jag är influencer,” 
skriver Natalie Eriksson på Facebook.
 
”NATALIE – EN POWER WOMAN”  
Så löd rubriken när Natalie Eriksson porträtterades  
i  Rörelse nr  4 2018.  FOTO: HÅKAN LINDGREN

LOUD AND PROUD. Högt och stolt. Det var temat för årets stora demonstration i samband med 
Freedom drive i Bryssel den 1 till 3 oktober. Freedom drive arrangeras av  nätverket European 
Network on Independent Living, ENIL. Nätverket firar 30 års jubileum i år. FOTO:STIL  

Mäktig manifestation  
i Bryssel

Rörelse 5-19_Lottie.indd   24 2019-10-10   19:21



RÖRELSE 5  2019 25

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.

HUMANA ASSISTANSRÅDGIVNING
020-70 80 87
Fråga oss om personlig assistans

Trygg personlig assistans
Av alla assistansbolag har de flesta valt 
Humana. Själva anger våra kunder att 
det är för tryggheten. 

Det är enkelt att byta till oss. Ring oss 
idag, så hjälper vi dig. 

 TÄVLING: DIGITAL DELAKTIGHET 
Med temat ”Från utanför till internet” e� erlyser Post- och tele-
styrelsen (PTS) lösningar som kan underlätta och motivera fler 
att bli digitalt delaktiga. Flera vinnare kommer att utses och upp 
till två miljoner kronor delas ut till varje vinnare.
Enligt PTS blir internetkunskaper en allt viktigare i takt med att 
fler och fler samhällsnyttiga funktioner flyttar ut på nätet. Att 
vara delaktig och kunna agera på arbetsmarknaden, göra bank-
ärenden, boka tid hos läkaren eller att helt enkelt ska� a sig mer 
information blir allt svårare utan nätkompetens. 
PTS  uppger att drygt en miljon svenskar inte är digitalt delaktiga.
De som av olika anledningar saknar digital kunskap riskerar 
att hamna utanför för att de inte kan, förstår eller vill använda 
digitala lösningar. 
Mer information: pts.se/innovation16

FÖRÄNDRING ÄR MÖJLIG. RBU Dalarna var nedlägg-
ningshotat e� er några tu� a år. Men nu finns en ny styrelse 
på plats. Från vänster: Anders Hansson, Emil Nielsen, 
Daniel Lindkvist och Maria Abrahamsson.

Nya tag i Dalarna

Regeringen har beslutat om 
tilläggsdirektiv till Betygs-
utredningen 2018, som bland 
annat utreder frågan om
ämnesbetyg. Regeringens 
särskilda utredare Jörgen 
Tholin ska enligt uppdraget 
även beakta a�  de förslag som 
läggs inte leder till betygs-
infl ation.

Bakgrunden är a�  Skolver-
ket rapporterar om skillnader
mellan skolor när det gäller 
hur betyg sä� s i relation till 
resultat på nationella prov. 

Det är systematiska avvikel-
ser och betygen avviker o� are
uppåt.

– I den svenska skolan ska 
man få betyg e� er hur mycket
man lär sig, inte vilken skola 
man går på. Det är viktigt både 
för individen och för samhäl-
let, säger utbildningsminister 
Anna Ekström i e�  pressmed-
delande. 

Tilläggsdirektiven bygger 
på en överenskommelse mel-
lan regeringen, Centerpartiet 
och Liberalerna.

Vill sätta stopp för glädjebetyg
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Noterat

Avancerade datormodeller av 
sjukdomar kan användas för att 
förbättra diagnos och behand
ling, skriver Linköpings univer
sitet i ett pressmeddelande. 
Målet är att utveckla modellerna 
till ”digitala tvillingar” av enskil
da patienter för att kunna prova 
ut den bästa medicinen för just 
den patienten. Modellerna är 
resultatet av en internationell 
studie, publicerad i Genome 
Medicine.

Läkemedel är ineffektiva för 
mellan 40 och 70 procent av  
patienterna med vanligt före
kommande sjukdomar. En an
ledning är att sjukdomar sällan  

orsakas av ett enda, lätt behand
lingsbart fel. Istället beror de 
flesta sjukdomar på förändrade 
interaktioner mellan tusentals 
gener i många olika celltyper.

– Vårt mål är att utveckla dator
modellerna till ”digitala tvilling
ar” av enskilda patienters sjuk
domar för att kunna skräddarsy 
medicinering till varje patient. 
Tanken är att varje tvilling med 
datorns hjälp behandlas med 
tusentals mediciner innan man 
väljer ut den bästa för att be
handla patienten, säger Mikael 
Benson, professor vid Linkö
pings universitet.

Rätt stöd till perso
ner med funktions
nedsättningar är  
alltid en vinst. Det 
menar Thomas 
Hammarberg, soci
aldemokratisk riks
dagsledamot och 
före detta människo
rättskommissionär. 
Han utvecklar sitt 
resonemang i en  
intervju i tidningen 
Assistanskoll: ”När 

undantag görs, när 
några ställs utanför 
skapar det ett hål i 
själva samhälls
kroppen som lätt  
utvidgas. För varje 
enskild person är 
det en trygghet att 
veta att man själv, 
familjemedlemmar 
eller vänner har rätt 
till stöd när det upp
stått funktions
svårigheter.”

Mänskliga rättigheter bra för alla

Arbetsförmedlingen bantas och görs om. Vad händer nu 
med dem som står längst från arbetsmarknaden? 
FOTO: ARBETSFÖRMEDLINGEN

”Förbättra chanserna till jobb”
Personer med funktionsnedsättning utgör en fjärdedel 
av de inskrivna på Arbetsförmedlingen. Malin Ekman 
Aldén, Myndigheten för delaktighet, och Elisabeth Wal
lenius, Funktionsrätt Sverige, varnar i en debattartikel  
i Altinget för en utveckling där gruppens höga arbets
löshet cementeras. De framhåller att  arbetsmarknads
stöd bör vara flexibla och långsiktiga så att fler arbets
givare vågar ta steget att anställa. 

Senast den 1 november ska Arbetsförmedlingen be
skriva för regeringen hur det ska gå till när stora delar 
av verksamheten 
flyttas över till an
dra utförare. I upp
draget har det sagts 
att personer med 
funktionsnedsätt
ning inte kommer 
att påverkas. 

”Vi är övertygade 
om att gruppen 
tvärtom kommer 
att påverkas i mycket 
hög utsträckning. Arbetsförmedlingens omorganisation 
borde i stället ses som ett tillfälle att förbättra chanserna 
till jobb och egen försörjning för personer med funktions
nedsättning,” skriver Malin Ekman Aldén och Elisabeth 
Wallenius.

Malin Ekman Aldén, generaldirektör, 
Myndigheten för delaktighet. 
FOTO: PIA NORDLANDER

Tusentals elever i Sverige 
går inte till skolan. Proble
men med hemmasittare 
har uppmärksammats på 
senare tid, och många 
kommuner kämpar med 
att hitta lösningar. I Malmö 
startar i höst ett mobilt 
team som ska hjälpa elev
erna tillbaka till skolan, 

rapporterar Sydsvenskan.
– De ska stötta upp elev

er som har svårt att bryta 
social isolering. Många 
elever klarar inte att gå i 
ordinarie skolan, säger 
AnnBritt Palm, enhets
chef på Malmös centrala 
elevhälsa för grundskolan.

Mobilt team söker upp hemmasittare

Thomas Hammarberg, 
socialdemokratisk  
riksdagsledamot och  
tidigare människorätts
kommissionär i Europa
rådet. FOTO: RIKSDAGEN

”Digital tvilling” skräddarsyr medicinering

Forskarnas metod 
gör det möjligt att 
analysera gen 
akti vi teten i tusen
tals enskilda celler, 
var och en för sig.  
FOTO: MAGNUS JOHANSSON
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Krönika: Anna Pella

lease make sure to secure 
your own mask before hel-
ping others.”

Flygvärdinnan drar den 
gula plastmasken fram och 
tillbaka över näsa och mun 
innan hon för händerna åt 
sidorna och justerar de vita 

gummibanden.
Jag skratt ar lite eft ersom jag alltid kommer 

att  tänka på metaforen som jag så oft a hört när 
det gäller vårt föräldraskap. Att  för att  vi ska 
kunna hjälpa dig att  må bra så måste vi själva 
må bra först. Tankarna leder vidare till en annan
metafor, som också haft  stor betydelse för mig, 
och som just idag blir bokstavlig verklighet.

*
Jag tror att  du inte var mer än några veckor 
gammal när jag för första gången hörde talas 
om Emily Perl Kingsleys fantastiska berätt else 
om föräldraskapet till ett  barn med funktions-
nedsätt ning. Om att  dett a föräldraskap går att  
jämföra med att  man bokar och planerar en 
resa till ett  land och sedan upptäcker att  man 
hamnat i ett  annat. Att  man behöver acceptera 
det nya resmålet och anpassa sig till det innan 
man kan njuta av det fullt ut. Länderna som 
nämns i berätt elsen är Italien och Holland. 

Den första resa din pappa och jag gjorde på tu 

man hand sedan du och dina syskon föddes 
gick till Italien. Och ja, det var så där fantastiskt 
som jag alltid trott . Det var vräkigt, pampigt 
och storartat. Vi åkte direkt från vardagskaos 
utan några utt änkta planer, och när vi kom 
fram ägnade vi dagarna åt att  promenera åt det 
håll näsan pekade, sov middag och läste böcker. 
Jo, vi besökte några få sevärdheter, men behåll-
ningen var att  bara vara. 

*
Strax påbörjas vår andra resa. Även denna gång 
har vi ingen aning om vad vi ska göra när vi är 
framme. Vi har haft  så fullt upp den senaste tiden
med att  lägga scheman för dina assistenter, 
hålla utvecklingssamtal och planera vad vi ska 
göra när du är på kortt ids. Den här gången är vi 
på väg till Holland.

*
Jag vet att  jag i eft erhand, på planet på vägen 
hem, kommer vända mig till din pappa och 
säga att  Holland var ett  enkelt, ljuvligt och hem-
trevligt land, ett  ställe där jag defi nitivt skulle 
kunna välja att  bo.

––––––––––
Anna Pella 
Journalist och författ are, mamma. Hon är 
bland annat aktuell med boken Operation rädda
sommarlovet.

Föräldrar på resa

”P

Föräldrar på resa
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Inte vilken mormor 
som helst

Delad lycka och glädje i poolen.  
Det tog flera år, men nu har Alicia 
också erövrat ordet ”bada.” 
FOTO: PRIVAT
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 I boken Att göra skillnad – som mormor till 
ett annorlunda barnbarn delar Carina 
Kristensen med sig av sina erfarenheter 
av att vara personlig assistent åt sin dot-
terdotter.  När Alicia föddes hade Carina 
nyligen fått sitt drömjobb, som special-
pedagog i en förskolegrupp för barn med 

språkstörning. Planerna på att bli kvar där resten 
av yrkeslivet kastades omkull när det enda som kom 
att betyda något var att få vara med Alicia. I sju år 
arbetade Carina som Alicias personliga assistent 
och i höst väntar pensionen.

– Att få vara Alicias assistent har betytt allt för mig, 
jag har inte ångrat det en enda sekund. Jag har lärt 
känna henne på djupet och fått hjälpa och följa 
hennes utveckling, säger hon.

Tankarna på att skriva en bok föddes redan när 
Alicia var spädbarn. Carina Kristensen var helt upp-
fylld av att ha blivit mormor, men saknade att kunna 
dela upplevelsen med andra i samma situation. 
Vännerna förstod inte riktigt vad hon gick igenom 
och det fanns knappt någon litteratur på ämnet.

– Skrivandet har varit en lång process, idag är 
Alicia elva år. Från början var syftet med boken att 
dela med mig av mina erfarenheter av att bli mor-
mor till ett barnbarn med flerfunktionsnedsättning, 
men med tiden har boken också kommit att handla 
om Alicias kamp för att kunna uttrycka sig och  
påverka sin situation, säger Carina Kristensen och 
tillägger: 

– Det är varje människas rättighet att få tillägna 
sig ett språk. Boken handlar mycket om kommuni-
kation och samspel, om hur vi jobbar tillsammans 
och om hur små, små steg framåt så småningom 
blir ett stort steg.

Som exempel berättar hon om hur det gick till 
när Alicia lärde sig sitt allra första tecken och hur 
flera års arbete till slut ledde fram till att hon  
erövrade ordet ”bada”.

– Att bada är det som Alicia älskar mest av allt och 
därför var det motiverande för henne att lära sig 
att uttrycka just det. I boken beskriver jag ingående 
den utveckling som ledde fram till att hon plötsligt 
en dag gjorde tecknet själv. Det var så stort, minns 
mormor Carina. 

Bland de tankar och känslor som hon delar med 
sig av i boken återfinns det som ibland omnämns 
som ”den tredubbla sorgen” – sorgen över det egna 

barnets situation, sorgen över barnbarnets svårig-
heter och sorgen över det barnbarn man inte fick. 

– Jag känner igen mig i detta, men sorgen var hela 
tiden blandad med den stora kärleken jag känner 
för Alicia. Egentligen har jag aldrig känt sorg över 
det barnbarn jag inte fick, jag har från första stund 
älskat Alicia precis som hon är. Däremot känner jag 
en sorg över de begränsningar som funktionsned-
sättningen innebär, det känns så orättvist när jag 
tänker på allt som hon inte kommer att få uppleva.

Hon menar att mor- och farföräldrar till barn 
med funktionsnedsättningar behöver känna att de 
inte är ensamma. 

– Att ha ett barnbarn med funktionsnedsättning 
är något som förenar oss mor- och farföräldrar som 
har erfarenhet av detta, och vi behöver varandra. 
Jag vill med min berättelse ge andra som går igenom 
samma sak en känsla av att de är viktiga och att de 
kan göra skillnad för sitt barnbarn, avslutar Carina 
Kristensen.

fotnot:
Boken kan beställas direkt från Ebes förlag och hos 
bokhandlare på nätet. Allt överskott från försäljning-
en kommer att gå till en specialelcykel till Alicia. 

Dotterdottern Alicia föddes med flerfunktionsnedsättning. 
Det förändrade mormor Carina Kristensens liv. Nu finns 
hennes bok om Alicia och deras nära relation.  Text: Nicole Kling

”Vårt älskade  
första barnbarn 
föddes med en 
mycket ovanlig  
diagnos som inne
bär att hon har en 
flerfunktionsned
sättning. För Alicia 
innebär det att 
hon befinner sig 
på en tidig utveck
lingsnivå både  
intellektuellt och 
fysiskt. Hon har 
också en allvarlig 
form av epilepsi 
och en hjärn
synskada. Hon är  
annorlunda,  
speciell och helt 
underbar.” 
Carina Kristensen

Carina Kristensen har jobbat som personlig assistent till  
sitt barnbarn Alicia i sju år och är aktuell som författare till 
boken ”Att göra skillnad – som mormor till ett annorlunda 
barnbarn”. Hon bor i Malmö tillsammans med sin man, de 
har tre barn och sex barnbarn. FOTO: PRIVAT
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CP Norden

 De nordiska länderna är lika men ändå olika. Välfär-
den är olika organiserad och villkoren för personer 
med funktionsnedsättningar skiljer sig åt. Att då 
träffas över nationsgränserna och utbyta erfaren-
heter är värdefullt och utvecklande.  Ett sådant sam-

arbete är CP Norden, som nyligen träffades i Solna.
– Vi kan hitta ett stöd hos varandra. Det är spännande att se vad 

som förenar och vad som skiljer oss åt och vad vi kan lära oss  
mellan länderna, säger Anna Myhrman från RBU Östergötland.

Hon är för RBU:s räkning ansvarig för  CP Norden, en samarbets-
organisation mellan alla nordiska brukarorganisationer kring 
cerebral pares i Danmark, Island, Norge, Sverige och Färöarna. 
CP Norden verkar för lika rättigheter och deltagande i samhälls-
livet för personer med CP. Ett annat nordiskt samarbete på om-
rådet är uppföljningsprogrammet  CPUP. 

Birgitte Brandt från Odense  
(till vänster) informerade om 
ISAAC Danmark vars arbete 
syftar till att skapa möjligheter 
att kommunicera genom  
alternativ och kompletterande 
kommunikation. Här med Tone 
Nicolaisen, RBU-medlem från 
Arvika.

–Informationen ska inte  
stanna hos mig, säger Anna 

Myhrman, som gärna vill dela 
med sig av den kunskap som 

det nordiska samarbetet kring 
cerebral pares ger.

Samarbete så in i Norden
Text och foto: Margaretha Holmqvist

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

Temat vid årets träff var kommunikation. Maria Malmberg från RBU Uppsala 
berättade om hur PODD hjälper hennes åttaårige son att komma till tals och 
vidga sitt ordförråd.

Rörelse 5-19_Lottie.indd   30 2019-10-10   19:21

http://www.adena-assistans.se/


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

Bra att veta om  
skolskjuts

FO
TO

: STEFAN
 N

ILSSO
N

Fråga: Vad gäller för skolskjuts till en landstingsägd gymnasie
särskola i en annan stad och län? Mitt barn klarar inte allmänna  
kommunikationer på egen hand?

skola ska hemkommunen an-
ordna skolskjuts i de fall det 
kan ske utan organisatoriska 
eller ekonomiska svårigheter.

*
Elevens hemkommun eller 
det landsting som anordnar 
utbildningen ska ombesörja 
att skolskjuts anordnas enligt 
första stycket. Lag (2012:109).

För ditt barn gäller andra 
stycket i skollagen enligt 
ovan. För elever i gymnasie-
särskolan finns sedan tidigare 
en rätt till skolskjuts om sådan 
behövs med hänsyn till färd-
vägens längd, trafikförhållan-
dena, elevens funktionsned-
sättning eller någon annan 
särskild omständighet. Den-
na rättighet ser olika ut bero-
ende på var skolan är belägen 
och var eleven övernattar.

*
Skollagen anger inte något 
om hur långt det måste vara 
mellan hem och skola för att 
eleven anses ha behov av skol-
skjuts. Kommunen kan i sina 
riktlinjer bestämma ett minsta 
avstånd för att få skolskjuts, 
men en prövning kan inte en-
bart grunda sig på färdvägens 
längd utan en bedömning ska 
göras i det enskilda fallet. 
Färdvägens längd är en av de 
faktorer som ska beaktas. 
Vanligtvis räknar man av-
ståndet från adressen där 

barnet är folkbokfört och den 
kortaste lämpliga gång- eller 
cykelvägen till skolan.

*
Skolskjutsningen ska, när det 
gäller färdvägar och tidspla-
ner, ordnas så att kraven på 
trafiksäkerhet tillgodoses, 2 § 
skolskjutsförordningen.  
Detta innebär bland annat att 
av- och påstigningsplatserna 
ska vara säkra för eleverna.

*
Funktionsnedsättning hos en 
elev är en faktor som ska be-
aktas i kommunens bedöm-
ning av elevens behov av skol-
skjuts. Skollagen anger inte 
vilken typ av funktionsned-
sättning det kan vara fråga 
om. Kommunen ska göra en 
individuell bedömning av 
elevens funktionsnedsätt-
ning och eleven bör kunna 
styrka sin funktionsnedsätt-
ning med ett läkarintyg.

*
Av praxis kan man utläsa att 
eleven bör ha någon typ av 
varaktig funktionsnedsätt-
ning för att kommunen ska 
bevilja skolskjuts av den an-
ledningen. Vid en kortvarig 
funktionsnedsättning, exem-
pelvis en olycka, kan behovs-
grunden ”annan särskild om-
ständighet” komma ifråga.

Om elevens ålder, färd-
vägens längd, trafikförhållan-

Svar: Situation regleras i skol-
lagen (2010:800) 30 §. Där står 
följande:  

”Elever i gymnasiesärskola 
med offentlig huvudman har 
rätt till kostnadsfri skolskjuts 
inom hemkommunen från en 
plats i anslutning till elevens 
hem till den plats där utbild-
ningen bedrivs och tillbaka, 
om sådan skjuts behövs med 
hänsyn till färdvägens längd, 
trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller 
någon annan särskild om-
ständighet.

För elever som går i en an-
nan kommuns gymnasiesär-

dena eller funktionsnedsätt-
ning inte berättigar till skol-
skjuts kan andra omständig-
heter motivera att eleven har 
behov av skolskjuts.

Prövningsgrunden ”annan 
särskild omständighet” ger 
ett utrymme för att göra en 
helhetsbedömning av elevens 
behov och situation. Denna 
grund kan exempelvis bli ak-
tuell för elev som råkat ut för 
en olycka.

SKOLSKJUTS:  
BEHOVSBEDÖMNING
Trafiksäkerhet och avsaknad 
av gångbana är centrala fak-
torer i bedömningen. Andra 
exempel är:
– Siktförhållanden
– Vägens bredd
– Vägens belysning
–  Förekomsten av hållplats-

fickor, vägrenar eller gång-
banor

– Väglag och snöröjning
–  Vägens trafikbelastning  

(antal fordon)
– Andelen tung trafik
– Fordonens hastighet
– Barnets ålder
– Antalet barn
–  Gångsträcka längs väg  

och obevakade järnvägs-
övergångar
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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

Missa 
inte!

Håll koll på kongressen!
RBU har kongress nästa år. Den hålls 29 till 31 maj 
i Uppsala och inför den kan du som är RBU-med-
lem lämna förslag genom att skriva motioner.  
Motionerna ska vara förbundskansliet tillhanda 
senast den 1 april men tänk på att de först måste 
behandlas av din lokalförening. Vilka datum 
som gäller där varierar.

För dig som vill veta mer om vad  
som händer i RBU under hösten finns 
nyheter och aktuella datum på rbu.se                                          
FOTO: MARGARETHA HOLMQVIST

HÖSTEN 2019

8 november Förbundsstyrelse, Solna

15  november RBU:s skolkonferens,  Stockholm

6 december Förbundsstyrelse, Solna
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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

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

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

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