
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

18 Blir 2020 
barnens år?
För mer än 100 år sedan mynt-
ade Ellen Key begreppet barn-
ens århundrade. Hennes bok 
med samma namn kom år 1900 
och har bäring in i vår tid.  Key 
bidrog till en för dåtiden ny syn på barnen 
som självständiga individer med egna tankar 
och rä� ig heter. 

Några av hennes idéer är revolutionerande 
långt från dagens. Ellen Key varnade till exem-
pel för betyg som hon ansåg var skadliga för 
barnen. Något som knappast gäller i dag när 
betygen har en ställning som livsavgör ande.  
Barn lär sig tidigt a�  jämföras och mätas 
med andra och skolor rankas mot varandra.

Häromveckan besökte jag en skola som 
e� er fl era krisår börjat fungera bä� re.  Den 
nya skolledningen menade a�  tidigare miss-
tag till stor del bo� nade i för låga förvänt-
ningar på eleverna. Som om det vore en 
natur lag a�  barn i e�  ”utsa�  område” har 
sämre förmåga a�  lära och utvecklas än barn 
i mer priviligierade områden. Idag trivs elev-
erna och lärarna, men a�  vända en skolans 
dåliga rykte är svårt. Det behövs fl er elever, 
annars hotar nedläggning.

Nu är det 2020 och barnkonventionen har 
blivit svensk lag.  Vi kan väl passa på a�  önska 
oss något om vad innebörden blir i praktiken, 
med en likvärdig skola och goda uppväxt-
villkor. A�  barn med svåra hemförhållanden 
möter e�  samhälle som hjälper istället för 
a�  stjälpa. Eller a�  lss-insatser handlar om 
på a�  möjliggöra för barn med funktions-
nedsä� ning a�  leva e�  bra liv, istället för en 
tolkning av domar.

Rä� igheter i all ära, det handlar även om a�  
ge barn och ungdomar möjligheter, eller hur?

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

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

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

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

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

Rörelse ges ut av Riksförbundet för  
Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.

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

Post och besöksadress: 
Solna Torg 19, 171 45 Solna

Ansvarig utgivare: Maria Persdotter
Redaktör: Margaretha Holmqvist, 070654 11 13

Kontakta redaktionen: Epost: rorelse@rbu.se

Maria har ordet

Hur gick det till när du blev medlem i 
rBu? Eller du kanske inte är medlem? 
Då tycker jag att  du ska bli det. Vi behö
ver alla goda kraft er i vår kamp för barn
och unga med funktionsnedsätt ning 
och deras rätt igheter.

Att  jag själv blev medlem en gång i 
tiden berodde på att  jag fi ck frågan. En 
annan förälder frågade mig om inte jag 
också ville gå med. Jag hade ingen aning 
om vad rBu var och då fi ck jag hänga 
med på ett  hemmahosmöte dit Agnetha 

Vikenger bjudits in. Hon blev så småningom min före
trädare som förbundsordförande, men det var hon 
inte då.

Det var ett  trevligt möte, vi fi kade och pratade om 
våra barn och alla utmaningar vi stod mitt  i. Jag gick 
med i rBu och på den vägen är det. Jag har alltid känt 
mig nöjd med mitt  medlemskap och glad över att  jag 
fi ck frågan då för många år sedan (tack Åsa!). rBu för 
mig är både en familj och en kamporganisation, både 
en varm famn och en soldat som strider för barnens 
och familjernas rätt igheter.

Och vi vill så gärna välkomna fl er! Tänk om alla 
rBufamiljer frågade en kompis om att  bli medlem, 
vad många vi skulle bli! Jag tänker att  alla familjer där 
det fi nns barn med funktionsnedsätt ning borde vara 
med i rBu. Vi är de som verkligen kämpar för rätt ighe
terna och arrangerar en massa roliga aktiviteter. Men 
även andra som vill stött a oss är välkomna. Man måste
inte ha barn med rörelsehinder för att  bli medlem i rBu.

Fråga en kompis!

FO
TO

: DEN
N

Y LO
REN

TZEN

Att  få möjlighet att  träff a andra familjer i liknande si
tuation, där man kan dela med sig av frustration och 
sorg men också glädje och tips, det är en av rBu:s allra 
viktigaste uppgift er. Att  sprida information och be
driva påverkan på politiker är en annan. Och ju fl er vi 
är desto kraft fullare blir vi. Så gör som Åsa gjorde, då 
för många år sedan: fråga en kompis om att  bli medlem!
Vi behöver alla medlemmar och familjerna behöver 
oss! Tillsammans blir vi starka!

Som jag hoppas att  alla vet är det kongress i år och 
det fi nns ännu tid att  skriva motioner till kongressen. 
Det är ett  viktigt sätt  att  påverka vad vi gör i rBu de 
kommande tre åren. Ett  annat sätt  är att  åka som 
ombud på kongressen. Det betyder att  man represen
terar sin distriktsförening i alla diskussioner och 
beslut som tas. Snacka om att  påverka! Förra kon
gressen blev till en fantastisk happening där frågor 
och framtid diskuterades högt och lågt och resulterade
i en riktigt bra handlingsplan för kommande tre år. 
I år gör vi det igen – tillsammans med alla ombud och 
förtroendevalda! Och vill du komma och lyssna och 
delta i workshops går det också bra, även om du inte 
är ombud för din förening. 

Men fram till dess: fråga en kompis om medlemskap. 
Jag lovar att  han eller hon får ett  mycket varmt mot
tagande.

Maria Persdotter, förbundsordförande
maria.persdotter@rbu.se
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Våra hjärtan 
klappar för dig.
Personlig assistans kan inte vänta. 

Den behövs genom hela livet. 
NOA Personlig Assistans är ett 

familjeföretag som finns nära dig  
och vi hjälper dig att leva det liv  

du vill leva. www.noass.se
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Snart 24-åriga Lovisa Wiklund 
kommer från Luleå . Hon har 
studerat till socionom  vid Umeå 
universitet där studiemiljön 
för det mesta är öppen och 
inbjudande.
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tema: Högskola

istaminutenförberedelser brukar vara det 
som gäller för nyblivna studenter. När antag
ningsbeskedet väl kommer gäller det att  

snabbt hitt a bostad och ordna annat prak
tiskt.

För Lovisa Wiklund som är rullstolsburen 
var förutsätt ningarna annorlunda. Visser

ligen visste hon tidigt att  hon ville plugga till 
socionom och då i Umeå. På det sätt et var vägen 

utstakad.
– Socionom har jag nog alltid tänkt och det fi ck 

jag nog  ”insålt” från barndomen eft ersom min 
mamma är socionom, och min syster också, säger 
Lovisa som inte ångrar sitt  val. Hon framhåller att  
socionomutbildningen ger en bredd och håller 
dörren öppen till många olika yrken inom socialt 
arbete. 

Lovisa har en cpskada och använder rullstolen 
som transportmedel. Men det är främst en be
gränsad rörlighet i händer och armar som gör att  

hon behöver hjälp med sin dagliga livsföring. I 
hemstaden Luleå bodde hon hemma hos föräld
rarna och hade då bara assistans i begränsad om
fatt ning. 

Att  fl ytt a till en annan ort krävde assistans i 
princip all vaken tid och hon behövde noggrann 
planering av sitt  boende. 

– När jag började tänka på att  studera saknade 
jag information hur jag skulle gå tillväga rent 
praktiskt. Men jag förstod att  det skulle krävas en 
del framförhållning. Om jag inte hade fått  assi s 
tans hade jag inte kunnat studera i Umeå och jag 
hade inte kunnat fl ytt a hemifrån, så är det.

Lovisa började sin utbildning i augusti 2016 när 
hon precis fyllt 20 år. Hon satt e igång med förbe
redelserna inför en fl ytt  till Umeå redan i februari 
2015. En målmedveten satsning som gav bra 
utdelning. I mellantiden mellan studenten och 
universitetet passade på hon också på att  läsa  »

Landets högskolor och universitet har skyldighet att se till att studiemiljön 
är tillgänglig och inte diskriminerar studenter med funktionsnedsättning. 
Satsningarna på mångfald och inkludering är många. Möt studenter som 
vet hur det funkar i praktiken.

Lovisa fångar 
framtiden
Hon visste vad hon ville.  Drömyrket socionom 
hägrade och Lovisa Wiklund började det nya året 
med att  nå sitt  mål.  Text: Margaretha Holmqvist  Foto: Johan Gunséus

S
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tema: Högskola

» några fristående kurser för att få en känsla för 
studier på högskolenivå.

– Det behövdes mycket planering och jag tog 
kontakt med universitetets samordnare för stu
denter med funktionsnedsättningar. 

Men hur ordnar man allt det på den korta tid 
som brukar finnas mellan att antagningsbeskedet 
kommer och att studierna börjar? Knäckfrågan 
löstes när Lovisa fick klart för sig att det var möj
ligt att begära anstånd med studierna. Alltså sökte 
hon och kom in redan hösten 2015 och fick sedan 
anstånd i ett år. På det sättet hade hon tid att ord
na allt praktiskt och den tiden behövdes. 

Lovisa berättar lugnt och metodiskt om alla för
beredelser och kontakter inför studiestarten. 
Som person gillar hon planering och struktur och 
är bra på det.  Det kan låta som att allt gick på räls. 
Men allt var förstås inte enkelt, betonar hon så 
här i efterhand. Det är något hon påminns om när 
hon inför intervjun ser tillbaka och går igenom 
gamla mail och papper.

– Jag tänker sällan på min funktionsnedsättning 
men under den här tiden kunde jag fundera över 
hur det skulle vara att inte behöva göra allt det där. 

Lovisa beskriver en lång och väldigt påfrestande 
process mot kommunen för att få rätt till de assis
tanstimmar hon har behov av. Att behöva argu
mentera för sin rätt att få leva ett självständigt liv 
som andra studenter i en ny stad tog på krafterna.

–Jag kände en stor maktlöshet och förtvivlan 
över att handläggare bedömde min rätt till assis
tans på ett annat sätt än vad jag själv gjorde. Att de 
inte tog hänsyn till viktiga behov, rutiner och syss
lor i min vardag.

Lovisa har fått kämpa för sin rätt att umgås med 
vänner och ha möjlighet till spontanitet när det 
kommer till studier och fritid. Att hon lyckades, 
och fick assistans på dagtid  gjorde att åren i Umeå  
blivit så bra. Studentlivet har inneburit hårt arbe
te och nya vänner och ett annorlunda, mer socialt 
liv än när hon bodde hemma hos föräldrarna. 

–Det har öppnat sig en helt ny värld, att kunna 
leva ut sitt liv mer än tidigare. Jag har tagit mig ur 
boet och vuxit mycket av det!

Starten på studierna är alltid  viktig  och för Lo
visa blev insparken, ”nollningen” en bra grej som 
gjorde att hon snabbt fick vänner bland kurskam
raterna. Innan insparken tog hon reda på vilka ak
tiviteter som planerades för att hon skulle kunna 

delta fullt ut. Hon kämpade och argumenterade 
hårt med kommunen för att få tillfälligt utökad as
sistans för att kunna vara med på alla aktiviteter. 
Att hon vann den fighten fick stor betydelse.

– Utan de extra timmarna skulle jag inte ha haft 
möjlighet att delta och jag skulle troligtvis inte ha 
kommit in i klassen så bra som jag gjorde. Tack 
vare utökningen kunde jag delta i insparken till
sammans med mina klasskamrater och det resul
terade i en fortsatt väldigt rolig studietid. 

Lovisa förstod att ett vanligt studentrum inte 
skulle fungera för den som har assistans. Även på 
den punkten blev universitetet ett bra stöd Hon 
stod i kö för studentlägenhet och fick förtur med 
hjälp från universitetet och med läkarintyg. Allt 
underlättades också av att hon fick tillgång till lä

Härliga år i Umeå. Lovisa  
Wiklund trivdes bra från  
första stund.
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Det kommer ofta över mig  
en känsla av tacksamhet. 

Tacksamhet över att ha haft möjlig
het att flytta hemifrån, till en ny 
stad, ifrån mina föräldrar som länge 
var dom som tillgodosedde mitt 
hjälpbehov. Tacksamhet över att 
snart ha en socionomexamen.  
Tacksamhet över att kunna umgås 
med mina vänner. Tacksamhet över 
att spontant kunna bestämma mig 
för att fara en sväng ner på stan … 
Summan av kardemumman – tack
samhet för möjligheten att få leva. 
Och  allt detta tack vare den person
liga assistansen! 
Jag är rädd för vad framtiden kan  
komma att innebära för individer i  
behov av personlig assistans. Rädd 
för att inte få den assistans jag är i 
behov av. Den assistans jag har rätt 
till och som krävs för att jag ska kunna 
leva det liv jag vill leva. Jag känner 
mig ofta tacksam. Men jag kommer 
inte vara tacksam och nöja mig med 
att överleva. För jag vill inte bara 
överleva – jag vill också leva!
Lovisa WikLund

genheten redan i juni och kunde med hjälp av sin 
familj flytta in i lugn och ro.  När det var dags att 
börja plugga var det praktiska ordnat och kunde 
hon koncentrera sig på studier.

Tillgängligheten i universitetets lokaler är för 
det mesta bra,  med undantag för  vissa  sluttande 
”aulaliknande” föreläsningssalar som har speciel
la platser för rullstolsburna och där har Lovisa 
hamnat långt från sina studiekamrater. En klar 
nackdel vid diskussioner i  ”bikupor.”

Miljön på universitetet beskriver hon som öppen 
och utan fördomar. När hon är ute på krogen med 
vännerna händer det däremot att andra gäster 
blir överdrivet vänliga.

–När någon som inte känner mig kommer fram 
och säger att ”jag måste säga att du verkar  » 

”

”
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Vi sänker trösklar
Intressepolitik:

Gemenskap:

Rådgivning:

Påverka, debattera, demonstrera

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

Du behövs - bli medlem! Är du mellan 0 och 32 år kan du bli 
medlem. Medlemsavgiften är en summa på 100, 150, 200 eller
250 kr per år. Vem som helst är välkommen att bli medlem!

Gå på läger och aktiviteter

Få juridisk rådgivning och tips

Gå in på ungarorelsehindrade.se/bli-medlem

Välkommen att bli medlem!
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 Personlig assistans    Daglig verksamhet    Friskvård

MIN HISTORIA

 Personlig assistans    Daglig verksamhet    Friskvård

Jag heter Malin och är 38 år. Jag har arbetat på 7H Assistans 
i 14 år. Jag började arbeta på ett korttidsboende med bru-
karen. Efter ett tag blev jag uppringd av brukarens föräldrar 
som ville jag skulle jobba med honom när hans dåvarande 
assistent skulle vara mammaledig. Jag arbetade även inom 
poolen när den fanns på samma företag. Nu har jag arbetat 
med brukaren i 16 år och följer honom i hans vardag.

Jag heter Therese och är 39 år. Jag har varit anställd på
7H Assistans i 21 år och har följt samma brukare i 20 år. Första 
året var jag timanställd hos en annan brukare. Året efter blev 
jag uppringd av dåvarande verksamhetschefen som kände 
att min nuvarande brukare skulle passa mig perfekt. Han var 
då 10 år gammal. Jag såg det som en spännande utmaning 
att få vara med och se hur han växer upp och utvecklas på 
bästa sätt. 
 
När vår brukare hade gått ut gymnasiet så var det ett själv-
klart val att han skulle börja jobba på Aktivitetshuset Kam-
garn, en daglig verksamhet och dotterbolag till 7H Assistans. 
Vi trivs bra med att jobba på 7H Assistans och har en bra 
kontakt med alla som jobbar här.

Vi trivs med att jobba som assistenter det är utvecklande och 
väldigt lärorikt. Man ger mycket men får så otroligt mycket 
tillbaka. Vi tycker det är ett oerhört givande arbete. 

»  vara en så härlig person” kan jag undra vad dom grun
dar det på. Det dom ser är någon i rullstol som precis 
som alla andra har kul tillsammans med sina vänner. 
Men ”alla andra” får ju inte den kommentaren.

Lovisa är när du läser det här klar med socionom
studierna och fick sin examen den 16 januari. Hon blir 
kvar i Umeå ett tag till för att eventuellt ta en magister
examen till hösten. Efter det är planen att arbeta som 
socionom i Luleå, gärna med inriktning på funktions
hinderfrågor. 

En flytt innebär att vissa saker börjar om igen, med en 
ny förberedelseprocess.. Lovisa beskriver en stress över 
vad ett nytt beslut om assistans kan innebära och om 
hon kan fortsätta leva ett självständigt liv.

– Ny kommun, nytt beslut… det är klart att det finns 
en oro.  Den finns där, trots att jag är väldigt tillfreds 
med mig själv och mitt liv och att det i det stora hela gått 
bra för mig. Det är en negativ del av min verklighet som 
är ständigt närvarande. 

Hon avslutar:
– Att någon annan ska besluta över ens liv skapar en 

osäkerhet och stress som jag och många andra nog 
kommer få leva med resten av livet. Om jag exempelvis 
vill resa, börja jobba eller skaffa familj tvingas jag gång 
på gång acceptera att bli granskad och bedömd av någon 
utomstående som sedan ska besluta om min rätt till fler 
assistanstimmar. 

– Assistansen är den avgörande förutsättningen för att jag ska  
kunna leva och utforma mitt liv som jag vill och det viktigaste för 
min självständighet, säger Lovisa Wiklund, här tillsammans med 
den personliga assistenten Klara Bäcklund.

tema: Högskolan
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fter studenten kan drömmar om 
framtiden bli verklighet. Sebastian 
Olsson tog studenten 2019 och har 
länge haft siktet på inställt på jour
na  listyrket. För att kunna stå sig i 
den stenhårda konkurrens som  
kännetecknar branschen kändes en 
högskoleutbildning som ett måste, 
och Sebastian Olsson sökte och kom 

in på det treåriga programmet Textdesign – infor
mationsdesign på Mälardalens högskola i Eskils
tuna. 

Omställningen från gymnasiet till högskolan 
har fungerat bra.

– På högskolan är det mycket mer egna studier i 
form av grupparbeten och i skolan lyssnar man 
mest på föreläsningar. Det tog ett tag innan jag 
kom in i tänkandet kring hur man ska lägga upp 
det, men det är spännande! säger han. 

Utöver utmaningarna som alla nyblivna studen
ter möter har Sebastian Olsson och hans familj 
också behövt tackla de problem som alltför få  
assistanstimmar medför. Till skillnad från grund 
och gymnasieskolan bistår inte högskolan med 
medicinsk assistans under skoldagen, vilket inne
bär att Sebastian måste ta av sin privata assistans 
för att kunna gå sin utbildning. Det faktum att 
högskolan huserar i en otillgänglig och ombyggd 
fabrikslokal har inte gjort saken lättare.

– I mars öppnas ett nytt och anpassat campus, 
men som det är nu kan jag inte ta mig fram i loka
lerna med min permobil, säger Sebastian Olsson. 

Hans bonusmamma Marie Remmert berättar 
att Försäkringskassan, medan de utreder möjlig

heten att bevilja fler assistanstimmar under  
studietiden, hänvisar till Eskilstuna kommun. 
Kommunen har i sin tur nekat Sebastian hjälp,  
vilket innebär att han inte har några assistans
timmar över till egen fritid. 

– Kommunens rekommendation till Sebbe var 
att han borde ha tagit ett sabbatsår för att ordna 
med all logistik runt sin skolgång, säger Marie 
Remmert.

 
I Sebastian Olssons möte med studier på hög skole
nivå har vissa strukturella brister alltså  uppen
barat sig – brister som tydligt signalerar att syste
met inte är anpassat för att unga människor i  
behov av assistans på ett enkelt sätt ska kunna 
studera på universitet och högskola. Marie Rem
mert fortsätter: 

– Skolan är inte van vid att ha studenter med  
assistans, Sebbe är en av ytterst få som har sökt 
och kommit in på en utbildning på skolan. Detta 
innebär en ny situation för de lärare som arbetar 
där just nu och trots att de är ytterst behjälpliga 
blir det tydligt att hans livsval bryter mot vad sam
hället förväntar sig, säger hon.

Sebastian Olsson funderar kring vilka vägval 
som egentligen är framkomliga för honom i hans 
strävan efter att, som han uttrycker det, ”leva så 
normalt som möjligt”.

– Vi som inte kan ta fysiskt krävande yrken  
men som har förutsättningar att studera skulle ju 
genom att utbilda oss kunna ta en större plats i 
samhället i olika yrkesroller. Men det känns tyvärr 
inte som att den dörren heller står helt öppen för 
oss, säger han. 

nicoLe kLing

Sebastian Olsson vill blir sportjournalist och går ett treårigt  
program vid Mälardalens högskola. Som student möter han  
många hinder, trots att studierna går bra.

Sebbes assistans 
räcker inte till

E 

tema: Högskola
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Sebastian Olsson vill bli sport journalist 
och ser fram emot att bevaka fotboll, 
allra helst den engelska. 
FOTO: PRIVAT

Det här är 
Sebastian Olsson
Ålder: Fyller snart 20 år.
Gör: Studerar på det treåriga 
programmet Textdesign – infor-
mationsdesign vid Mälardalens 
högskola i Eskilstuna. 
Gjorde tidigare: Gick estetiskt 
program med inriktning musik 
på S:t Eskils gymnasium, tog 
studenten 2019. 
Fritidsintressen: Spela elhockey, 
producera musik och spela 
trummor.
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tema: Högskola

”En positiv chock”
Daniella Ås är 28 år och 
arbetar numera som 
kommunikatör hos RBU.
FOTO: ROGER SCHEDERIN.
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är Daniella Ås började 
på kommunikations
programmet på Söder
törns högskola i Hud
dinge föll det mesta på 
plats. Det blev något av 
en chock, men en posi
tiv sådan. Hon mötte 
en  öppen och inklude

rade miljö där tillgängligheten fungerade  väl. 
Det mesta funkade utan krångel för Daniella 
som är rullstolsburen. I de fall där hon ändå  
behövde särlösningar, som att skriva tentorna 
på dator och inte för hand, ordnades det smi
digt. Vid Södertörn läste hon först en termins
kurs i textproduktion och sedan kommunika
tionsprogrammet med språkvetenskaplig  
utbildning.

Hon beskriver Södertörn som en  skola där  
studenter oavsett bakgrund kan känna sig som 
hemma. 

– Kanske för att skolan är relativt nybyggd 
och tillgänglig och att mångfald verkar finnas i 
skolans ”dna” säger Daniella.

Hon jämför med åren i grundskolan och på 
gymnasiet. Där handlade mycket om att kämpa 
och bråka för att få de anpassningar och lös

ningar som hon behövde. Även om det blev lite 
bättre under gymnasietiden kom det definitiva 
lyftet när hon började högskolestudierna på 
Södertörn.

Intresset för massmedia, skrivande och kom
munikation växte fram tidigt men hon har  
också läst andra ämnen. Efter studenten gjorde 
hon som många andra ungdomar och provade 
sig fram i universitetsvärlden. Hon läste pro
jektledning på distans vid Linnéuniversitetet 
och när hon pluggade historia vid Stockholms 
universitet hade hon kontakt med samordna
ren för studenter med funktionsnedsättningar. 
Daniella fick hjälp med en del praktiska insatser 
kring tillgängligheten men upplevde att hon ” 
stack ut mer”  som rullstolsburen jämfört med 
att som senare på Södertörn smälta in bland 
alla andra.

För Daniella Ås var det aldrig något alterna
tiv att söka sig utanför Stockholmsregionen. 
Hon är hemmakär och ville inte flytta bort från 
sina närmaste.

– Jag ville vara kvar där jag har min familj och 
mina vänner och när jag först började plugga 
bodde jag fortfarande kvar hemma, berättar 
hon.

Margaretha hoLMqvist

Mötet med  Södertörns högskola blev ett lyft.  
Det är en högskola där alla kan känna sig välkomna, 
menar Daniella Ås.

Daniella Ås firar examen  

tillsammans med kompisen 

Johanna Welin.  

FOTO: PRIVAT

N
EN HÖGSKOLA  
FÖR ALLA
UHR fick 2018 i uppdrag av re
geringen att sprida goda exem
pel på åtgärder som universitet 
och högskolor genomfört för att 
motverka diskriminering och 
öka tillgängligheten för studen
ter med funktionsnedsättning. 
Resultatet rapporten En hög
skola för alla innehåller ett sex
tiotal goda exempel från läro
säten och andra myndigheter.
Det handlar bland annat om  
informationsinsatser för stu
denter, kompetensutveckling 
av personal och förbättrad  
tillgång på anpassad kurslitte
ratur. Men samlingen innehåller 
även exempel på hur organisa
tion, rutiner och teknik utveck
lats och används för att öka  
tillgängligheten.
Totalt kom 33 universitet, hög
skolor och myndigheter in med 
exempel till samlingen. I publi
kationen har exemplen märkts 
upp utifrån om de är generella 
insatser – som är bra för alla 
studenter – eller aktiviteter  
riktade mot enskilda individer.  
I anslutning till varje exempel 
finns kontaktuppgifter till  
re spektive lärosäte för den som 
vill veta mer.
En referensgrupp med olika 
kompetens och perspektiv har 
bidragit i UHR:s arbete med  
exempelsamlingen.
Läs mer: Exempelsamlingen 
finns på uhr.se och kan även nås 
på RBU:s skolwebb enlektio
nomskolan.se
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Goda exempel  
visar vägen

Funktionsnedsättning är en av de 
sju diskrimineringsgrunderna i 
diskrimineringslagen. Diskrimine
ring innebär att någon missgynnas 
eller kränks i samband med sin 
funktionsnedsättning. 

Sedan 2015 är bristande tillgäng
lighet en diskrimineringsform. Det 
innebär att en person med funk
tionsnedsättning missgynnas  
genom att en verksamhet inte  
genomför skäliga tillgänglighets

åtgärder för att personen ska kom
ma i en jämförbar situation med 
personer utan denna funktions
nedsättning. 
    Det kan till exempel handla om 
tekniska läshjälpmedel för dato

rer, hörselslingor i möteslokaler 
och placering av dörröppnare. Vad 
som anses skäligt beror på förut
sättningarna i det enskilda fallet.
Källa:  
Diskrimineringsombudsmannen

Högskolan ska vara öppen för alla – men hur fungerar  
det i praktiken? I en ny rapport redovisar olika lärosäten 
hur de arbetar med tillgänglighet.

tema: Högskola 

FUNKTIONSNEDSÄTTNING I DISKRIMINERINGSLAGEN

iskrimineringslagen har skärpts. Det är 
något som även påverkar hur den  

högre utbildningen fungerar och är 
organiserad. Högskolor och univer
sitet har skyldighet att se till att  
studiemiljön är tillgänglig och inte 

diskriminerande för studenter med 
funktionsnedsättning.

– Lärosätena behöver höja ambitionsni
vån och ”steppa upp” och vår myndighet har ett 
uppdrag att främja och öka deltagandet i högre ut
bildning, berättar Karin Holmvall som är utredare 
på UHR, Universitets och högskolerådet.

Rörelse träffar Karin Holmvall i myndighetens 
lokaler i centrala Stockholm. På bordet ligger någ
ra exemplar av den aktuella rapporten En högskola 
för alla. I den redovisar olika lärosäten hur de arbe
tar med tillgänglighet och motverkar diskrimine
ring av studenter med funktionsnedsättning. En 
samling goda exempel med fast förankring i verk
ligheten.

– Det handlar om exempel som redan är i gång. 
Att bara presentera planer för hur man vill göra 
miljön tillgänglig har inte varit tillräckligt för att 
komma med här, betonar Karin Holmvall.

Hon hoppas att exemplen ska sprida sig som 

ringar på vattnet, som inspiration och vägledning 
för landets högskolor och universitet. Förhopp
ningen är att inspirera till verksamhetsutveckling 
så att studenterna får ett så bra stöd som möjligt.

En bonus är om de goda exemplen också infor
merar  blivande studenter att det görs satsningar 
som ska göra högskolan mer tillgänglig.

– Om vi dessutom kan bidra till att ge  ungdomar 
och föräldrar en bild om vilka rättigheter man har 
och att veta vilket stöd som finns är någonting posi
tivt, det ger ett lugn inför studierna. 

Karin Holmvall menar att lärosätena strävar efter 
tillgänglighet men att det kan uppstå hinder på  
vägen.

– Det är inte viljan som brister, men det kan 
handla om en ”trängsel i verkligheten,” med många 
åtaganden. Just därför är det viktigt att sprida de 
goda exempel som finns, avslutar hon.

Exempelsamlingen har skickats till samtliga 
lärosäten, spridits i olika informationskanaler och 
genom generaldirektören i sociala medier. UHR 
har lagt stor möda på att informationen ska hamna 
rätt. Det senare bedöms som viktigt eftersom läro
sätena är olika stora och olika organiserade.

Margaretha hoLMqvist

D
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Karin Holmvall är utredare  
vid UHR, Universitets- och  
högskolerådet. Myndig heten  
har ett uppdrag att främja  
och öka deltagandet i högre  
utbildning. En ny exempel- 
samling ska inspirera läro sätena 
att öka tillgängligheten. 
FOTO: MARGARETHA HOLMQVIST
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Vi har en bok ihop!  
Kalle Mohammar och  
Milena Bergquist utmanar 
normalitetsbegreppet.  
De vill uppmärksamma 
männi s kors rätt att få vara 
precis som de är. 

Några av Kalle Mohammars högsta dröm
mar har nyligen gått i uppfyllelse: att flytta 
till ett riktigt gruppboende, träffa en tjej 
och skriva en bok.  Nu finns boken Kalle 
och hans drömmar (Mille & co förlag).

–  Drömmar är avgörande för att ta rätt 
beslut i livet, de håller en på rätt väg helt 
enkelt, säger han.

Milena Bergquist har känt Kalle sedan 
han var tre dagar gammal – Kalles mam
ma är nämligen Milenas bästa vän.  

– Det är min övertygelse att alla 
människor har en unik gåva här på jorden 
och kan bli jättebra på någonting. Det är 
precis som Kalle säger att när man gör sin 
grej blir man glad, känner sig uppfylld 
och kan skapa en meningsfull tillvaro, 
framhåller hon.

Det var under en promenad som Kalle 
kom på att han ville skriva en bok. Han 
sms:ade då Milena och frågade om hon 
ville skriva den tillsammans med honom. 
Då hade boken arbetsnamnet ”Drömmen 
om att flytta till ett gruppboende.” Ett  av 
syftena med boken var att få politiker och 
LSShandläggare att få större förståelse 
för personer med funktionsvariation i all
mänhet och Williams syndrom i synner
het. I boken beskriver Kalle att det är vik
tigt för honom att få bo tillsammans med 
andra. 

– Jag vet att många av mina kompisar 
som också har Williams syndrom känner 
likadant. Vi är inte bra på att vara ensam
ma och många blir deprimerade. Men vi 
är väldigt bra på att vara tillsammans med 
andra människor. 

Kalles familj valde att byta kommun för 
att få möjligheten till gruppboende om
prövat, och fick det beviljat. Men Kalles 
första servicelägenhet låg i ett separat 
hus, skilt från själva gruppboendet, och 
känslan av ensamhet gjorde att han inte 

Kalle uppfyller  
sina drömmar

Kalle Mohammar uppfyller  
sina drömmar. Nu har han ett bra 
boende och många vänner. 
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kunde sova och därför gick hem till sina 
föräldrar varje kväll. Kalle och hans familj 
gav sig inte och sedan ett  år är drömmen 
om att  bo tillsammans med andra verklig
het – nu bor Kalle i ett  ”riktigt” gruppbo
ende där hans lägenhet ligger vägg i vägg 
med de andras och där personal fi nns till
gänglig. 

– Det känns fantastiskt, jag sover gott  
om nätt erna och har fått  fl era nya vänner, 
säger Kalle och berätt ar att  det var tack 
vare att  familjen fl ytt ade och att  den nya 
LSShandläggaren lyssnade på och för
stod hans behov.

När personer med Williams syndrom 
inte får rätt  stöd eller sociala samman
hang drabbas de oft a av depressioner. 

–Det är ett  slöseri med mänskliga resur
ser, vi borde bli bätt re på att  ta vara på till
gångarna och inte fokusera på hindren, 
avslutar Milena Bergquist.

Utdrag ur boken 
Kalle och hans 
drömmar
”Vi som har Williams 
syndrom, och andra 
ovanliga diagnoser och 
syndrom, anses ’annor-
lunda’, men det har 
aldrig stoppat mig. 
Vissa saker är jag inte så 
bra på; som att vara 
nsam och att ha hand 
om pengar – fast jag är 
mycket bättre på min 
ekonomi nu än tidigare. 
Vissa saker är jag 
mycket bra på, som att 
göra människor glada, 
att nätverka, spela 
trummor och så är jag 
expert på att förverkliga 
mina drömmar.”

Författaren och journalisten Milena Bergquist har känt Kalle  Mohammar sedan han var nyfödd och 
nu är deras gemensamma bokprojekt genomfört.

Hon tillägger:
 – Alla människor har rätt  till ett  liv 

utifrån sina egna förutsätt ningar, det ska 
gälla alla, det står till och med i lagen.

Det tog några år innan drömmen om 
boken blev verklighet, mycket tack vare 
Kalles ”tjat” – en av ingredienserna i Kalles 
recept för att  uppfylla drömmar: Ge aldrig
upp! För Milena kändes det självklart att  
skriva boken tillsammans med Kalle, 
även om det tog ett  tag innan hon kom på 
hur de skulle gå tillväga. Att  utmana nor
malitetsbegreppet var hela tiden en driv
kraft  för henne.

– Nu har vi lyssnat på alla de här ”nor
mala” i väldigt många år och se hur världen 
ser ut i dag. Det kanske är dags att  vi börjar 
lyssna på de som är lite annorlunda, för 
där har vi mycket mer att  lära om vad det 
är att  vara människa, säger hon.

nicoLe kLing

De� a drömmer Milena om:
– En gemensam framtidsdröm är att  Kalle och 
jag kan bli ett  talarteam och inspirera folk att  
förverkliga sina drömmar och att  man duger 
precis som man är. Boken håller på att  översätt as
till engelska och ryska, och vi hoppas att  den 
ska få spridning även internationellt.

De� a drömmer Kalle om:
– Jag drömmer om att  Dawit Isaak 
ska få bli fri och komma hem till sin 
familj och så vill jag hjälpa Stock-
holms hemlösa. Dessutom drömmer 
jag om att  få bli intervjuad i en 
tevesoff a!
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Bra att veta om kongressen:
RBU har kongress vart tredje år och årets 
kongress hålls den 29 – 31 maj i Uppsala.
Här kan du läsa mer om vad som händer 
inför och under kongressen.

Detta händer på kongressen
Under kongressdagarna  fattas beslut om förbundets 
kommande verksamhet, om förslag från förbunds
styrelsen, och om motioner från distriktsföreningarna 
med mera. Kongressen väljer också ledamöter och 
suppleanter till förbundsstyrelsen samt revisorer och 
valberedning. Har du aldrig varit på en kongress förut 
och undrar hur det går till? Ingen fara. Innan själva 
förhandlingarna startar hålls en enkel ”kongressko
la” f ör att alla ska känna till hur man begär ordet, läg
ger ett förslag, röstar med mera.

Ombud
Antalet ombud som distriktsföreningen får delta med 
avgörs av hur många medlemmar föreningen har. 
Men varje förening har rätt att skicka minst två ombud.
Dessa och eventuella ersättare ska väljas på distrikts
föreningens årsmöte. Eft ersom det är ombuden som 
fattar alla beslut på kongressen är det viktigt att alla 
föreningar utser ombud. Förutom att utse ombud ska 
årsmötet även fatta beslut om vilka motioner (för
slag) föreningen ska skicka till kongressen.Var med 
och påverka RBU både på riksnivå och lokalt! Delta i 
din förenings årsmöte!

Kostnader
Det är riksförbundet och distriktsföreningen som 
svarar för ombudens kostnader för resa, kost och 
logi. Den som inte är ombud är välkommen att på 
egen bekostnad delta som åhörare.

Deltagare
På kongressen deltar förutom ombud från distrikts
föreningarna även förbundsstyrelsen, revisorer, 
valberedning,  förbundskansliets personal, åhörare 
och andra inbjudna. Kongressen är en bra möjlighet 
att knyta nya kontakter och återse ”gamla” vänner.

Mer information
Utöver de formella beslut som kongressen ska fatta 
så kommer en rad andra spännande saker att hända. 
Mer information i kommande nummer av Rörelse 
samt i det medlemsbrev som sänds till din epost
adress. Om du inte får medlemsbrevet beror det på 
att förbundskansliet saknar din adress. Anmäl din 
epostadress till info@rbu.se

– Att barnkonventionen precis 
har blivit lag innebär ett  guld
läge för rBu. Vi har fått  ännu 
ett  verktyg att  jobba med, säger 
Maria Persdott er, rBu:s för
bundsordförande.

Hon hänvisar till att  rBu:s 
mångåriga insatser för bar
nens bästa har hög trovärdig
het och kan utvecklas ytt erli
gare. Utöver det kan barnkon
ventionens mer framskjutna 
roll än tidigare också öppna 
för nya samarbeten med olika 
barnrätt sorganisationer, 
hoppas hon.

– rBu har mycket att  tillföra 
på området och vi behöver hit
ta fl er samarbeten kring barns 
villkor, fortsätt er Maria Pers
dott er när vi möts för en inter

vju på RBU:s förbundskansli i 
Solna. 

Utanför fönstren skiner vin
tersolen som en föraning om 
att  ljusare tider är på väg och 
att  en intensiv vår väntar med 
förberedelser inför RBU:s kon
gress. De beslut som ska fatt as 
där får stor betydelse för 
RBU:s arbete, såväl organisato
riskt som intressepolitiskt.

– En kongress är en högtids
stund i en organisation och 
alla distriktsföreningar har 
rätt  att  skicka minst två om
bud. Jag hoppas också att  
många medlemmar skriver 
motioner till kongressen. Hos 
oss kan man verkligen påverka 
vilket fokus rBu ska ha under 

Fler samarbeten, starkare organisation i sikte. Maria Persdotter, RBU:s ord-
förande, ser fram emot kongressen i maj. FOTO: STEFAN NILSSON

Maria Persdotter inför kongressen:

Guldläge 
för RBU
Nytt  år, nytt  årtionde. Maria Persdott er 
ser nya möjligheter öppna sig för RBU.
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Annat att hålla  
koll på:
RBU fyller 65 
Allt sedan 1955 har kampen 
för  barns rättigheter fortsatt, 
i med och motgång. På 
1950-talet hade inte barn med 
rörelsenedsättning skolplikt 
och personlig assistans kom 
först på 1990-talet.

Skolan i fokus
RBU:s arbete kring skolan 
fort sätter. Det gäller bland an-
nat skolwebben enlektionom-
skolan.se som kom på plats 
före jul och som uppdateras 
kontinuerligt. Missa inte det!

Maria Persdotter inför kongressen:

Guldläge  
för RBU

de kommande åren, säger  
Maria Persdotter.

Hon tillägger att en rBukon 
gress trots en del formalia  
varken är tråkig eller jobbig. 
Tvärtom blir dagarna i Uppsa
la ett tillfälle att knyta kontak
ter och få nya vänner. Ombu
den ska fatta viktiga beslut om 
rBu:s färdriktning.  Det blir 
en arbete kring förenings och 
organisationsutveckling, med 
medverkan från expertis på 
området.

– Vår kongress ska vara demo
kratisk och interaktiv. Jag tror 
att  kongressen 2017 stack ut 
med sina lite annorlunda ar
betsformer och work shops. 
Vid årets kongress fortsätter 

arbetet i den riktningen om än 
under delvis andra former. Vi 
ska  jobba kring hur får mer 
energi i vår organisation och i 
våra föreningar. Att det behövs 
i rBu vet vi. I några av våra för
eningar går det lite trögare än i 
andra och de behöver få en 
skjuts framåt!

Kongressen ska välja den nya 
förbundsstyrelse. Rörelse 
kommer senare i vår att pre
sentera valberedningens för
slag när det är klart. Maria 
Persdotter har redan fått frågan 
om hon ställer upp för omval 
som förbundsordförande och 
har sagt ja till det efter moget 
övervägande.

– Det  alltid viktigt att tänka 

till om vad jag själv vill och vad 
min organisation vill. Man ska 
hela tiden ta med sig att det är 
ett uppdrag som man har till 
låns. Jag har tackat ja eftersom 
att jag känner att jag kan gå in 
för det på 100 procent och det 
är en förutsättning, säger Ma
ria Persdotter.

Förberedelserna inför kon
gressen är i full gång men 
långt ifrån alla detaljer är spi
kade. Eventuellt blir det en 
”maxalivetparad” genom Upp
salas gator för att sprida rBu:s 
budskap även utanför kon
gressen.

Margaretha hoLMqvist

POPULÄR KONGRESSTAD. I slutet av maj  
är det RBU:s tur att  hålla  kongress i Uppsala. 
FOTO: DESTINATION UPPSALA/NIKLAS LUNDENGÅRD
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Ännu ett utredningsuppdrag
har sett  dagens ljus. I slutet av 
januari fi ck en särskild utreda
re i uppdrag att  ge förslag som 
stärker rätt en till assistans vid 
egenvård, tillsyn samt att  se 
över om det behövs ett  avsmal
nat föräldraansvar. 

Egenvård är en hälso och 
sjukvårdsåtgärd som en patient
enligt bedömning av legitime
rad hälso och sjukvårdsperso
nal kan utföra själv eller med 
hjälp av någon annan. Det kan 
vara enklare åtgärder som 
exempelvis såromläggning 
eller avancerade åtgärder som 
sondmatning eller respirator
vård i hemmet.

Med tillsyn menas i utred
ningsdirektiven övervakning 
som behövs på grund av psykisk 
eller fysisk funktionsnedsätt 
ning och aktiverings och 
motiveringsinsatser. Utredaren 
ska ge förslag om hur rätt en till 
personlig assistans för behov
av hjälp med tillsyn kan stärkas. 

Rätten till assistansersätt ning 
för barn ska enligt nuvarande 
bestämmelser endast omfatt as
av hjälp som inte ingår i föräld
raansvaret för ett  barn i mot
svarande ålder. Vad det inne
bär är en komplicerad bedöm
ning och utredaren ska därför 
ta ställning till om föräldra

ansvaret inom den personliga 
assistansen kan förtydligas 
eller smalnas av. 

Syft et är enligt socialminis
ter Lena Hallengren att  öka 
kontinuiteten och förutsägbar
heten inom personlig assistans
och assistansersätt ning. Hon 
säger också att  regeringen och 
samarbetspartierna Centern 
och Liberalerna vill säker
ställa rätt en till personlig assi
stansen.

– Lss och assistansersätt 
ningen har under många år haft 
problem, bland annat eft er för
ändrad rätt spraxis. Att  stärka
rätt en till personlig assistans 
är en prioriterad fråga för 

För ett år sedan kom den stora LSSutredningen. Utredningen 
fick massiv kritik och samlar sedan dess damm i regeringskansliet. 
Nu vill regeringen göra ett omtag. 

regeringen och därför tillsätt er 
vi nu den här utredningen, 
säger Hallengren i ett  press
meddelande. 

Uppdraget går till Fredrik 
Malmberg, som är general
direktör för spsM, Special
pedagogiska skolmyndigheten.

Socialminister Lena Hallengren 
försöker ta nya tag om assistansen. 
FOTO: REGERINGSKANSLIET

Ett år har gått 
sedan den stora 
LSS-utredningen 
presenterades och 
som möttes av hård 
kritik. Den utred-
ningen har ännu 
inte skickats på 
remiss. 
Ur Rörelse nr 1 2019

 Personlig assistans:

Föräldraansvaret utreds
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Schysta villkor för  
personliga assistenter
Ungefär 100 000 personer arbetar som personlig assistent. 
De allra flesta trivs med arbetet och skulle rekommendera 
yrket till andra. Samtidigt finns stora utmaningar inom 
 yrket. Personliga assistenter vill ha tryggare anställnings
villkor, arbetsmiljöarbe
tet behöver utvecklas och 
osäkerheten kring ar
betsuppgifterna minska.

Det framgår av en ut
redning om yrket person
lig assistent som nyligen 
lämnade över sitt betän
kande till socialminister 
Lena Hallengren. Utred
ningen föreslår bland an
nat ett krav på att arbets
givare ska tillämpa kollek
tivavtalsliknande villkor. 
Regeringen ska nu ta 
ställning  till förslagen.

– Personliga assistenters 
arbetsvillkor behöver för
bättras. Det är assistent
ernas arbetsgivare som 
ansvarar för sina anställ
das arbetsvillkor. Men  
regeringen behöver se till 
att det finns förutsättningar för att arbetsgivarna ska kunna 
ge sina assistenter kompetensutveckling, stöd och goda 
villkor, säger utredaren Lars Lööw.

rBu:s ordförande Maria Persdotter som har varit med 
som expert till utredningen är positiv till slutsatserna.

– Utredningen har landat väl. Jag tror inte att det finns  
någon i rBu som inte vill att assistenterna ska ha bra villkor, 
säger hon.

FAKTA: 
UTREDNING OM STÄRKT 
RÄTT TILL PERSONLIG 
ASSISTANS FÖR STÖD 
VID EGENVÅRD, VID  
TILLSYN SAMT FÖR BARN
En särskild utredare ska ge för
slag som stärker rätten till assi
stans vid egenvård, tillsyn samt 
se  över behovet av ett avsmalnat 
föräldraansvar. 
Uppdraget ska redovisas senast 
den 23 mars 2021. Utredaren ska 
ge möjlighet för berörda myndig
heter, Sveriges Kommuner och 
Regioner och funktionshinders
organisationerna att bidra med 
kunskap och komma med syn
punkter.
Delar av regeringens politik  
bygger på januariavtalet mellan 
Socialdemokraterna, Center
partiet, Liberalerna och Miljö
partiet. Där ingår att säkerställa 
att den personliga assistansen 
och assi stansersättningen ska 
präglas av hög kvalitet och rätts
säkerhet. 

SPSM:s generaldirektör Fredrik 
Malmberg får utredningsuppdraget. 
FOTO: SPSM

 

RBU är kritiskt till att uppdra
get inte i grunden tar sikte på 
Försäkringskassans bedöm
ningar av vad som är normalt 
föräldraansvar.

– Idag hänvisar Försäkrings
kassan mycket ofta till det så 
kallade normala föräldra
ansvaret när ansökningar om 
personlig assistans avslås. Vi 
har väntat på att detta ofog  
försvinner och att Försäkrings
kassan får tydliga direktiv om 
att sluta upp med sin orimliga 
tillämpning. Tyvärr får utreda
ren inte det uppdraget, utan 
ska bara titta på om det går att 
smalna av föräldraansvaret, 
vilket är olyckligt, anser för
bundsordförande Maria Pers
dotter.

Hon fortsätter:
– Att det anses vara normalt 

föräldraansvar att torka sitt  

Lars Lööw föreslår bättre villkor 
för personliga assistenter.  
FOTO: MARGARETHA HOLMQVIST

FAKTA: 
ÖVERSYN AV YRKET PERSONLIG ASSISTENT  
– ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor (SOU 2020:1)

Utredaren föreslår att  
regeringen:
•  Inför ett krav på att arbetsgi

vare ska tillämpa kollektiv
avtalsliknande villkor

•  Ger Socialstyrelsen i upp
drag att ta fram ett natio
nellt utbildnings och kun
skapsmaterial anpassat till 
personlig assistans

•  Ger privata assistansbolag 
ansvar för att finansiera  
sina assistenters sjuklöne
kostnader

•  Ger Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO) i uppdrag 
att genomföra en tillsyn av 
hur egenvård och vård på 
delegation fungerar vid  
personlig assistans.

tioåriga barn i rumpan efter 
toalettbesök är naturligtvis van
sinne, men så ser det ut idag.

RBU väntar otåligt på en hel
hetslösning kring assistansen.

– Ett samlat grepp och snabba 
åtgärder är vad som krävs.  
Assistansreformen behöver 
reformeras men problemet 
med alla dessa spridda skurar 
av små utredningar är att de 
verkliga problemen inte blir 
lösta, säger Maria Persdotter.

Hon påpekar att frågan om 
rätten till assistans för andning 
och sondmatning inte är löst 
ännu. Många barn och vuxna 
har fallit ur assistansen. Andra 
har aldrig fått den beviljad.

Margaretha hoLMqvist 
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Noterat

Skolmaten något att bita i  
för kommunerna 
I drygt åtta av tio kommuner har elever som begär 
specialkost ökat avsevärt. Den visar en enkät i  
Dagens Nyheter. Skolor får kan servera mängder av 
varianter av en och samma lunchrätt. Samtidigt 
saknas nationella riktlinjer över hur långt skolan 
ska gå för att tillgodose olika önskemål och krav. 
Kommunerna anser att situationen håller på att bli 
ohållbar och efterlyser nationella riktlinjer för spe
cialkost i skolan. Något som hittills inte fått något 
gehör hos Livsmedelsverket som ansvarar för of
fentliga måltider. 

– Det finns ingen myndighet som kan göra det här 
själv utan det måste göras ihop, säger AnnaKarin 
Quetel, nutritionist på Livsmedelsverket, till tid
ningen.

Orsaken är att skolmaten styrs av olika lagar som 
en rad myndigheter ansvarar för. Själva maten är 
en fråga för Skolverket och Skolinspektionen. Kost 
av religiösa skäl styrs av diskrimineringslagen 
medan medicinska skäl kan hamna under Social
styrelsen. Funktionsnedsättningar kan omfattas av 
Specialpedagogiska skolmyndigheten.

– Det är bara på Vasamuseet 
som du kan se ett så välbevarat 
1600talsskepp. Berättelsen om 
Vasa, hur hon bärgades och hur 
vi nu bevarar skeppet engage
rar människor i alla åldrar från 
hela världen, säger museets 
chef Lisa Månsson i ett press
meddelande.

Barn och unga, det vill säga 
besökare under 19 år, står för 
en stor del av ökningen. Det 
handlar både om skolklasser 
och om barn som kommer till 
museet tillsammans med nå
gon vuxen.

Besök från skolor, från för
skolor upp till gymnasiet, har 
ökat stadigt de senaste åren. 
För att alla skolor ska ha möjlig

het att ta del av de pedagogiska 
programmen är de kostnads
fria. För de som inte kan ta sig 
till museet erbjuds pedagogled
da program via Skype. 

– Våra pedagogiska program 
har stor bredd. Under de senas
te åren har vi satsat en hel del 
på vårt utbud för barn och 
unga, inte minst vad det gäller 
tillgänglighet på många språk, 
vilket jag tror får genomslag i 
våra ökande besökssiffror, sä
ger Lisa Månsson.

Vasa bärgades 1961. Innan 
museet slog upp portarna 1990 
kunde skeppet beskådas på 
Wasavarvet.  Genom åren har 
omkring 40 miljoner personer 
besökt skeppet.

Det finns många önskemål om skolmaten men vad kan 
egentligen eleverna kräva att få på tallriken? Lagstiftningen 
ger inga tydliga svar. FOTO: PXHERE

För första gången har Vasamuseet tagit emot fler än 1,5 
miljoner besökare under ett år. Hela 1 532 779  personer 
valde att besöka museet under 2019. Det är en ökning med 
drygt tre procent jämfört med 2018. 

Nya rekord för Vasamuseet

Barnen står 
 för den stora  
ökningen bland  
besökarna på  
Vasamuseet.
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En glad dag för Åsa Fahlqvist och övriga jubileumsdeltagare. FOTO: PRIVAT

Många barn gillar idrott och 
föreningslivet gör viktiga in
satser för att aktivera barn. 
Men ibland uppstår problem 
inom föreningarna som gör 
att barn far illa. Därför är 
barnrättsorganisationen 
Rädda Barnen beredd att gå 
in och hjälpa föreningar som 
får problem.

– Barnperspektivet blir än 
viktigare nu när barnkonven
tionen blivit svensk lag, me
nar Outi Krekula, verksam
hetsutvecklare för Rädda 
Barnen i region Nord, enligt 
en intervju i SVT.

Hon påtalar kommunernas 
ansvar. Eftersom kommun
erna ger bidrag till barn och 

ungdomsverksamhet bör de 
ställa krav på att det ska vara 
en sund miljö för barnen 
inom föreningarna.

– Med en ny lag som rör 
barnkonventionen är frågan 
än viktigare, säger Outi Kre
kula.

Hon berättar att många 
unga som mår dåligt på 

grund av missförhållanden 
inom idrotten oftast tystnar 
och slutar utan att göra sin 
röst hörd.

På sin webbplats har Rädda 
Barnen ett fempunktspro
gram för tryggt idrottande för 
barn. Där finns konkreta råd 
till lag och föreningar.

Idrotten ska vara en trygg plats

Klackarna i taket för RBU Gävleborg
Allt drog igång med bubbel och popcorn! Sedan fortsatte 
firandet med massor av aktiviteter, berättar Åsa Fahlqvist 
som var en av arrangörerna när RBU Gävleborg samlades 
till en stor fest för att fira sina 60 år. Festen hölls på Bollnäs 
folkhögskola i höstas, den 30 november.

– Vi hade lotteri, chokladhjul, bowling och mingel, fort
sätter Åsa Fahlqvist.

Nassim Al Fakir underhåll och på scenen stod också en 
lokal dansgrupp. Efter gemensam lunch avslutades allt 
med smarriga jubileumstårtor.

Musiken och  
skådespelaren Nassim 
Al Fakir stod för under-

hållningen i Bollnäs. 
FOTO: WIKIPEDIA

Inget kalas utan tårta och 60 år 
är värt att fira. 

RBU Gävleborgs ordförande Maria  
Benterud var förstås med och firade. 

FO
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: PRIVAT
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Noterat

England:  
Gratis mensskydd i skolan
Från och med nästa vecka ska staten bekosta gratis 
mensskydd på alla grundskolor i England, det rap
porterar en rad brittiska massmedier. Liknande 
planer finns i Wales och Skottland.

Beslutet hyllas av studentkampanjen Free Periods, 
som i flera år har krävt krafttag mot vad de kallar 
”period poverty,” mensfattigdom. Enligt barnrätts
organisationen Plan hade år 2017 var tionde flicka 
och kvinna i Storbritannien mellan 14 och 21 år 
inte råd att köpa mensskydd – något som enligt 
Free Periods riskerar att leda till att elever stannar 
hemma från skolan.

Ny forskarskola i Örebro
En helt ny forskarskola byggs upp vid Örebro 
universitet. Där satsas drygt 50 miljoner 
kronor på att forska om hur framtidens arti
ficiella intelligens, AI, ska kunna jobba sida 
vid sida med människor inom arbetslivet.  
En förutsättning för det är till exempel att 
den artificiella intelligensen blir bättre på att 
anpassa sig efter vad människan behöver 
och på att förklara sina resultat för männi s
kor. Det måste också finnas garantier för att  
systemen fungerar precis som det är tänkt.

Forskningspengarna kommer från närings
livet, Örebro universitet och från KKstiftel
sen, som har som uppdrag att gen om forsk
ning och utbildning stärka Sveriges konkur
renskraft.

Labbet där det forskas om hur nästa generation av AI-system ska utveckla näringslivet. 
FOTO: ÖREBRO UNIVERSITET

Stress i sjukvården drabbar barn
Stress gör att sjuksköterskor inte 
hinner ge det stöd de vill till barn 
och föräldrar. Det visar studier 
från Borås högskola, enligt Tid
ningen Vårdfokus.

Barnsjuksköterskorna  Laura 
Darcy och Katarina Karlsson har 
båda disputerat med inriktning på 

hur barn 
bemöts 
inom vår
den. Laura 
Darcy följ
de i sin av
handling 
små barn 
med can
cer, från 

diagnosen och tre år framåt. Kata
rina Karlsson undersökte hur 
barn som behövde bli stuckna med 

nål kunde få bättre stöd och vad 
som gjorde proceduren värre.

– Ibland är det vi i vården som 
omedvetet orsakar barns lidande. 
Det värsta barn vet är fasthållning 
inför smärtsamma procedurer. 
När vi sedan ber föräldrarna att 
hjälpa till, det är fruktansvärt. Då 
har barnen ingen trygg famn att 
krypa upp i, säger Laura Darcy till 
Vårdfokus.

Forskningen utgår från barnens 
perspektiv och rättigheter utifrån 
patientlagen. 

– Vi började använda barnkon
ventionen för att sätta fokus på 
barnet. Den har ju gällt i 30 år och 
rättigheterna finns även i patient
lagen. Allt i vården handlar om 
mänskliga rättigheter, säger Kata
rina Karlsson.

ONÖDIG SMÄRTA. Hur 
barn bemöts i vården är 
föremål för forskning i 
Borås. Foto: Pxhere

Kampanjen för fria mensskydd har gett resultat i England.

Mer demokrati i Mellerud
Deltagare i daglig verksamhet  i Mellerud får numera fler möjligheter 
att påverka sina arbetsvillkor. Till exempel genom att medverka vid 
rekryteringen av ny stödpedagog.

– Vi är ganska unika genom att jobba på detta sätt, säger Anette 
Karlsson, sektorchef för stöd och service till tidningen ttela.
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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
•	 Baskurs - förbered dig för livet!
•	 Allmän kurs med inriktning musik/hälsa
•	 Allmän kurs med inriktning behörighet
•	 Allmän kurs med inriktning idrott/hälsa
•	 Idrott/hälsa/ledarskap

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

Alltfler elever byter 
skola med kort varsel. 
Fenomenet ses som ett 
växande problem som 
riskerar att drabba 
elever med funktions
nedsättningar särskilt 
hårt. Det framgick när 
300 skolchefer och rek
torer vid flera möten 
under 2019 träffade 
skolmyndigheterna för 
att diskutera skolans 
utmaningar.

Nationell statistik 
saknas men bilden är 
entydig enligt Kenneth 
Drougge, på Specialpe
dagogiska skolmyndig
heten.

Skolcheferna pekade 
främst på två orsaker. 

Den ena är att föräldrar 
byter skola på grund av 
missnöje med den 
gamla skolan och den 
andra är att familjer 
som nyligen kommit 
till Sverige omplaceras 
från en ort till en annan.

– Båda de här föränd

ringarna kan ske med 
förhållandevis kort 
varsel så det blir svårig
heter med att kunna 
organisera verksam
heterna, säger Drougge 
till Ekot i Sveriges  
Radio.

Särskilt elever med 
funktionsnedsättning
ar riskerar att drabbas 
negativt när eleven  
flyttas från en skola till 
en annan. Den gamla 
skolan kan ha upprättat 
åtgärdsprogram, an
passningar och stöd 
som även kan behövas 
på den nya skolan. Vid 
ett byte ska allt riggas 
på nytt och det gör man 
inte i en handvändning. 

Skolbyten allt vanligare 

TILL SALU: 
BADKARSLYFT
Begagnad elektrisk badkarslyft.  
Finns i Uppsala.

Pris: 1000 kr eller bud

För kompletterande upplysningar:  
Ring 0733 -604 302  

ANNONS
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Här är sommarens  
läger:
Ungdomsläger tema musik   
Mättinge 
22 juni – 27 juni 

Ungdomsläger  
tema fritid/äventyr  
Mättinge 
29 juni – 4 juli 

Ungdomsläger  
tema teknik/media  
Växjö 
13 juli – 19 juli 

Familjeläger tema  
rekreation/äventyr  
Mättinge 
20 juli – 26 juli

Lägersommar!
Lägg den 28 februari på minnet. Det är sista anmälningsdag  
för RBU:s populära sommarläger. Men varför vänta,  
anmäl dig på rbu.se så snart som möjligt.

Du får uppleva en skön vecka  
i fin miljö med bad, musik och  
äventyr… nya vänner väntar  
på sommarens läger. 
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Eft er ett  och ett  halvt år på posten är Sveriges barnombuds
man Elisabeth Dahlin glad över att  få se barnkonventionen bli lag. 

– Jag tror att  det kommer innebära att  eft erlevnaden av Lss blir 
bätt re, även om det inte kommer ske överallt och på en gång. 

Barnkonventionens nya status stärker synen på barn som 
rätt ighetsbärare, och måste beaktas av domstolar och av alla de 
som tillämpar lagar.

– Barnkonventionen står inte över andra lagar, men ska vägas
mot dem. Vi kommer sannolikt få se viktiga rätt sliga prövningar
framöver, inte minst när det gäller Lss.
Sverige har redan sedan tidigare en stark lagsti� ning kring barn 
med funktionsnedsä� ning. Ändå funkar den i praktiken inte. Var-
för?

– Det är oft a inte lagarna som är problemet utan tillämpningen, 
även om de också kan behöva ses över. En orsak är att  barnens 
bästa inte är ett  kriterium för att  bevilja insatser enligt Lss. Just
nu pågår en utredning om hur svensk lag och praxis stämmer 
överens med barnkonventionen. 

Det fi nns fl er skäl till bristerna. Elisabeth Dahlin nämner några. 
Att  barn inte får träff a handläggaren under utredning. Att  det i 
små kommuner kan råda brist på kunskap. Att  socialtjänsten är 
en sfär med hög personalomsätt ning.

Sverige avviker internationellt genom att  många beslut som 
rör barn med funktionsnedsätt ning tas på kommunnivå. De 
korta beslutsvägarna är positiva, säger Elisabeth Dahlin. Men 

de gör att  beslut och handläggning kan skilja sig 
åt mellan olika orter, och leda till orätt visa. Den 
stora skillnaden ligger inte i partipolitisk ledning 
utan vad man valt att  fokusera på, menar hon.

– Det är oacceptabelt att  barn med funktions
nedsätt ning inte får rätt  till det de har rätt  till en
ligt lag. Det vilar ett  tungt ansvar på huvudmän
nen och på att  kommunerna, som faktiskt ansva
rar för Lssbesluten, börjar arbeta systematiskt ut
ifrån barnets perspektiv.

Elisabeth Dahlin var tidigare generalsekreterare 
för Rädda Barnen, där hon drev frågan om barn
konventionen som lag. En stor del av hennes nu
varande jobb kommer handla om att  se till att  den 
genomförs. Bakom engagemanget ligger person
liga erfarenheter. Elisabeth Dahlin har en son med
autism och svår epilepsi. Han är 27 år och står i kö 
till eget boende.

– Vi har gått  igenom ett  stålbad i kampen för 
hans rätt igheter. Via honom och hans kompisar 
har jag sett  vikten av ett  fullgott  liv och hur oft a 
den möjligheten begränsas för barn med funk
tionsnedsätt ning, avslutar hon.

kristina Lindh

Sedan årsskift et är barnkonventionen svensk lag. Barnombudsmannen 
Elisabeth Dahlin spår att  viktiga rätt sliga prövningar väntar när det gäller LSS.

Elisabeth Dahlin, BO, tror att 
barnens perspektiv kommer att 
stärkas  i och med att barnkon-
ventionen blivit svensk lag.
FOTO: JONAS MALMSTRÖM

Elisabeth Dahlin är sedan 
hösten 2018 Barnombuds-
man, BO. Hon var  tidigare 
generalsekreterare för 
Rädda Barnen och har haft  
globala uppdrag för FN 
kring  barns rättigheter.

Profilen

Rörelse 1-20.indd   29Rörelse 1-20.indd   29 2020-01-30   19:122020-01-30   19:12



30 RÖRELSE 1  2020

Wilhelm Rapp, 22, från 
Huddinge är en driven 
blissanvändare som vill 
sprida information om 
att språket finns. Det är 

bakgrunden till att han har startat Bliss
hjälpen. Dit kan den som vill lära sig bliss 
höra av sig. 

–Upplägget i själva inlärningen går sedan 
att individanpassa efter den som ska lära 
sig, berättar han.

Wilhelm känner av egen erfarenhet väl 
till de murar som kan finnas för den som 
inte kan tala med munnen.  Men så behöver 
det inte vara. Att kommunicera själv, via 
bliss, borde självklart vara en rättighet,  
anser han.

–Jag jobbar för att bliss ska bli ett ämne i 
skolan och har ett samarbete med en lärare 
från Riksgymnasiet för rörelsehindrade, 
RGRH i Göteborg , fortsätter Wilhelm.

Han är besviken över att skolorna i Stock
holmsområdet är dåliga på att ta tillvara de 
möjligheter som bliss innebär för elever 
med talsvårigheter.

–Det kan också vara bra för elever med läs 
och skrivsvårigheter, eftersom det bygger 
på symboler, framhåller han.

Wilhelm Rapp är kritisk till att Skolverket 
inte vill erkänna bliss som ett språk som  
används i undervisningen och som eleven 

Wille slår ett slag för

kan få betyg i. Han vill 
framhålla att bliss stär
ker elever som saknar 
talat språk. Det ger 
dem möjlighet att  
direkt kunna kommu
nicera och visa vad de 
kan. 

–Skolverket vill, trots 
många ansökningar, 
inte godkänna bliss 
som ett riktigt språk. 
Varför skulle bliss vara annorlunda jämfört 
med tyska, engelska och teckenspråk? und
rar Wilhelm.

Med sig i bagaget har han en mediautbild
ning vid Runö Folkhögskola. Där har han 
utbildat sig i film, sociala medier och annat 
som han nu har nytta av i sitt arbete med 
Blisshjälpen. Förutom tekniska kunskaper 
kring media har han lärt sig olika metoder 
och informationskanaler som han använ
der för att  informera och opinionsbilda om 
bliss.

–Man får försöka visa upp sig så mycket 
som möjligt! Jag använder  sociala medier 
och har gjort en film som finns på youtube, 
för att berätta om bliss, hur det fungerar 
och att det är en rättighet att kunna ut
trycka sig, säger han.

Margaretha hoLMqvist

bliss
Wilhelm Rapp har startat Blisshjälpen. När han inte jobbar med den 
är han bland annat engagerad i sporter som racerunning och  biskii.
    –Jag vill göra mitt bästa för att bliss ska vara så lättillgängligt som 
möjligt för att fler ska kunna göra sin röst hörd, säger Wilhelm Rapp.

Kommunikation är en mänsklig rättighet. 
Samtidigt finns många hinder för den som 
inte har ett talat språk. Wilhelm Rapp kämpar 
för att få bliss erkänt som det språk det är.

KONTAKTA  
BLISSHJÄLPEN
Wilhelm Rapp 
Telefon: 070 444 54 57 
Mail: blisshjalpen@rapp.se
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Det här är bliss
Bliss är ett logiskt uppbyggt språk där grunden 
består av ett antal grafiska symboler som kombi
neras och bildar blissord. En del symboler är 
bildlika, andra är ideografiska, det vill säga att de 
står för en idé eller är internationellt kända, till 
exempel siffror.

Bliss har en egen grammatik som till sin upp
byggnad liknar andra språk. Med bliss kan man 
kommunicera på samma sätt som med tecken
språk eller talad och skriven svenska.

Blissystemet ger möjlighet att uttrycka många 
ord och att säga i princip det man vill, genom att 
kombinera ord till hela meningar.

För personer som saknar tal, ofta i förening med 
rörelsehinder kan bliss vara ett komplement till 
talet. Den som har fullgod språkförståelse kan, 
med rätt stöd, utnyttja blissystemet fullt ut. Även 
personer med stora svårigheter att förstå tal och 
uttrycka sig, kan ha förmåga att använda blissys
temet.

Personen som använder bliss kommunicerar ge
nom att peka på en symbolkarta. Den kan visa 
med sin hand, ögon, pannpinne, lampa eller an
vända dator som kan ha olika styrsätt. Ordklas
serna har olika färger. 
käLLa: spsM.se

Blissanvändaren kommunicerar med en symbolkarta.  
Språket består av grafiska symboler som kan kombineras  
och ordklasserna har olika färg.

Sommarens höjdpunkter
Nu öppnar vi upp våra populära familjedagar för alla 
med personlig assistans. Vill du också uppleva en dag 
fylld av aktiveter på platser som Skansen, Astrid 
Lindgrens värld och Borås djurpark? 

Anmäl dig här  - först till kvarn
humana.se/familjedagar

RG Aktiv Rehabilitering
Familjeläger

Åldersgrupp: 9-13 år
När: 29 juni-4 juli

Plats: Valjeviken, Sölvesborg
Ansök senast: 27 april

Information och anmälan:
www.rgaktivrehab.se/barn-ungdom

Kontakt: linda.tellstrom@rgaktivrehab.se
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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

Krav om tjänstledighet  
kan vara fall för DO

FO
TO

: STEFAN
 N

ILSSO
N

Fråga: Jag har ett barn med en omfattande funktionsnedsättning och under hela 
mitt barns liv har jag arbetat deltid för att samtidigt ha tid för att kunna hjälpa mitt 
barn. Min arbetsgivare känner till min situation och ställer sig nu tveksam till att 
fortsätter arbeta deltid. Min arbetsgivare vill istället att jag ska ta tjänstledigt. Har 
min arbetsgivare rätt att kräva detta? 

Svar: Omständigheterna kan 
vara sådana att arbetsgivaren 
utsätter dig för någon form av 
diskriminering när denne krä
ver att du tar tjänstledigt. Detta 
eftersom kravet på tjänstledig
het är för att du arbetar deltid, 
vilket i sin tur grundar sig i att 
du har ett barn med funktions
nedsättning. 

I Diskrimineringslagen 
(2008:567) 2 kap § 1 fastställs 
att en arbetsgivare inte får dis
kriminera den som hos arbets
givaren är arbetstagare.

kriminering ska missgynnan
det ha samband med någon av 
de sju diskrimineringsgrun
derna. 

•  Ett missgynnande är om nå
gons handlande, beslut eller 
beteende får en negativ följd 
för någon annan, det vill säga 
en skada, nackdel eller ett 
obehag. 

•  För att det ska handla om  
direkt diskriminering måste 
någon ha blivit sämre behand
lad än någon annan i en jäm
förbar situation. 

•  Indirekt diskriminering är 
när det finns en regel eller en 
rutin som verkar neutral men 
särskilt missgynnar personer 
med visst kön, viss könsiden
titet eller uttryck, viss etnisk 
tillhörighet, viss religion eller 
annan trosuppfattning, viss 
funktionsnedsättning, viss 

sexuell läggning eller viss  
ålder. 

•  Det är inte indirekt diskrimi
nering om: syftet med regeln 
eller rutinen är berättigat, det 
vill säga befogat och objektivt 
godtagbart. Detta innebär att 
syftet ska vara värt att skydda i 
sig och vara tillräckligt viktigt 
för att kunna få företräde 
framför principen om 
ickediskriminering. De 
medel som används ska vara 
lämpliga och nödvändiga för 
att uppnå syftet.

En anmälan om diskriminering 
kan göras till Diskriminerings
ombudsmannen (DO). Se mer 
om anmälan till DO på DO:s 
hemsida: 
https://www.do.se/att-anmala/
gor-en-anmalan/

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.

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.

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.

•  Diskriminering är när någon 
missgynnas eller kränks och 
missgynnandet eller kränk
ningen grundar sig i någon av 
de sju diskrimineringsgrun
derna: kön, könsöverskridan
de identitet eller uttryck, et
nisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funk
tionsnedsättning, sexuell 
läggning, ålder  1 kap. 4 § 

•  Det uppställs förbud mot sex 
former av diskriminer ing – di
rekt diskriminering, indirekt 
diskriminering, bristande till
gänglighet, trakasserier och 
sexuella trakasserier samt in
struktioner att diskriminera  
– 1 kap. 4 §

•  Direkt diskriminering är när 
någon missgynnas genom att 
behandlas sämre än någon an
nan i en jämförbar situation. 
För att det ska räknas som dis

Stöd RBU:s  

Kampfond!

Swish 90 00 712
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Skolan är ett viktigt område för RBU. Våra barn och 
ungdomar får inte alltid den goda utbildning de har rätt 
till enligt lag. Krav och förväntningar kan vara för lågt 
ställda eller så kommer rätt stöd och hjälpmedel inte 
på plats. När skolan brister missar eleven chansen att 
lära sig och visa vad den kan.

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

Besök enlektionomskolan.se

Ny webb om skolan

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

Rörelse 1-20.indd   33Rörelse 1-20.indd   33 2020-01-30   19:122020-01-30   19:12

http://enlektionomskolan.se/
http://enlektionomskolan.se/
http://enlektionomskolan.se/


34 RÖRELSE 1  2020

2020
Kalendarium

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

E-post: fs-direkt@rbu.se

Mer information finns på 
www.rbu.se

Kontakt
Kansliet telefon 08677 73 00

Marita Lyemark 
Organisationssekreterare 
Telefon: 070494 93 87
marita.lyemark@rbu.se

               

  

Tomas Marklund
Förbundsekonom 
Telefon: 076677 90 31
tomas.marklund@rbu.se 

Margaretha Holmqvist
Redaktör Rörelse  
(frilans)
Telefon: 070654 11 13
rorelse@rbu.se 

Daniella Ås 
kommunikatör
Telefon: 070934 91 78   
daniella.as@rbu.se 

Nawfal Naji
Förbundsjurist
Telefon: 076947 75 76
nawfal.naji@rbu.se

Håll utkik efter mer information om aktiviteterna på rbu.se

Anmälan till läger? Skriva en motion? 
Söka till RBU:s fonder? Det finns många 

datum att hålla koll på.  FOTO:PXHERE

VÅREN 2020

28 februari   Sista ansökningsdag RBU:s läger

1 mars        Sista ansökningsdag till RBU:s fonder

1 april           Sista dag för föreningar att skicka in  
 kongressmotioner

3 – 4 april        Förbundsstyrelsen sammanträder

29 maj           Förbundsstyrelsen sammanträder

29 – 31 maj      RBU:s kongress i Uppsala

22 juni – 27 juni  Ungdomsläger tema musik, Mättinge

29 juni – 4 juli  Ungdomsläger tema fritid/äventyr, Mättinge 

13juli – 19 juli   Ungdomsläger tema teknik/media, Växjö

20 juli – 26 juli  Familjeläger tema rekreation/äventyr, Mättinge 
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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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POSTTIDNING B
AVS: RBU
SOLNA TORG 19
171 45 SOLNA

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

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

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

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

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

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

tema:
Högskola
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