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Det  finns säkert många likheter mellan din väg och den väg som jag har gått. Jag har kämpat, gråtit och slagits 
för mitt barns rätt till den hjälp och det stöd som han behöver och har rätt till. Idag är min son 25 år gammal och 
hans vardag är både fin och meningsfull. Så kampen har haft betydelse och det gör att jag idag kan spendera 
dagarna med att kämpa för andras barn och hjälpa andra att få en vardag likt den vi har idag. 

Hos oss på Din Förlängda Arm arbetar jag och mina kollegor dagligen för att alla våra kunder ska få den service 
och den omtanke som de önskar. Den omtanke som jag önskade att jag fick för 20 år sen.  

Vi kan assistans, vi har erfarenheten, vi har hjärtat och vi har viljan. Vi vill skapa en vardag som inte bara ska  
fungera utan som också bidrar till ökad glädje. 

Titta in på vår hemsida eller på vår Facebook-sida och var med och känn glädjen.  

Välkommen till oss!

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

Barnkonventionen: 

Syskon ställs
mot syskon

Inför kongressen:

De vill leda RBU
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Med oss som 
assistanssamordnare 

blir livet roligare

Skulle du vilja …
… ha en vardag som är mer än den är idag? 

… skapa nya kontakter och träffa nya vänner 
 att umgås med? 

… laga god mat tillsammans med andra? 

… åka på utflykter och ha ett extra tv-rum
    att hänga i? 

… ha någon att träna tillsammans med eller 
 bara ha någon att ta en promenad med?

Som kund hos oss på Din Förlängda Arm 
erbjuds du mer än bara assistans. Vi erbjud-
er dig en möjlighet att leva som andra. 

Vi brinner inte bara för att skapa kvalitativ 
assistans utan också för att skapa mer-    
värden i din vardag.

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

Med personlig assistans kan du också ha det så här

RIKSTÄCKANDE ANORDNARE  ·  BARN OCH VUXNA  ·  EVENEMANG  ·  DIGITAL TIDRAPPORTERING OCH JOURNALFÖRING I COORDINARE
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4 MARIA HAR ORDET

18 ”Ibland 
liksom hejdar 
sig tidenett 
slag…” 
Alf Henriksons ord kommer 
till mig när jag försöker sammanfa� a tankar 
och känslor inför coronakrisen. Besvikelsen 
över inställda besök och resor svider, sam-
tidigt som det känns fu� igt a�   bry sig om 
trivialiteter i rådande läge. Som frilans si� er 
jag o� a hemma och jobbar, när jag vill och 
har lust. När det som nu inte är självvalt är 
det bara tråkigt.

Vi uppmanas till lugn vilket förstås är bra, 
men svårt. Det är lugnande a�  ta en paus i 
skrivandet, gå till centrum och se några 
70-plussare si� a och äta räkmackor på det 
lokala fi ket. Borde jag som ansvarstagande 
samhällsmedborgare istället uppmana dem 
a�  gå hem och isolera sig? Kommer fi ket ens 
a�  hålla öppet i morgon? Hur länge har den 
unga tjejen bakom disken kvar jobbet ?

Nu ska vi hålla avstånd, inte vara för nära. 
Vi har grupper i samhället som redan under 
normala förhållanden möter stora begräns-
ningar i den personliga friheten. Som inte 
kommer ut alls när hissen är trasig. Som får 
den personliga assistansen indragen.  Som 
tvingas gå och lägga sig tidigt  på grund av 
personalbrist på boendet.

Nu testas allas vår uthållighet och med-
mänsklighet och några facit fi nns inte. 
”Världen förändrar sig varje dag men ibland 
blir den aldrig detsamma mer,” som Alf Hen-
rikson fortsa� e sin dikt.

Margaretha Holmqvist
Redaktör

3

Rörelse färdigställdes 
i mitten av mars. Hur det går 
med planerade aktiviteter 
i RBU framöver följer du 
enklast på rbu.se
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Hemsida: www.rbu.se

Rörelse finns också som webbtidning på rbu.se

Prenumeration: 294 kr (utland 399 kr)

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

Tfn: 08-10 39 20
rorelse@bs-media.se

www.bs-media.se
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Omslagsfoto: Denny Lorenzen
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Den som tillsänder tidningen material anses medge 
digital lagring och publicering. 

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

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

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

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

Rörelse ges ut av Riksförbundet för  
Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.

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

Post- och besöksadress: 
Solna Torg 19, 171 45 Solna

Ansvarig utgivare: Maria Persdotter
Redaktör: Margaretha Holmqvist, 070-654 11 13

Kontakta redaktionen: E-post: rorelse@rbu.se

Maria har ordet

Som knäckebröd. Som glas. Som tänd
stickor. Så skört är livet. Så sköra våra 
kroppar. Det ska till så lite för att  göra 
så enorm skada.

När jag skriver den här texten sitt er 
jag vid min dott er Tildas bädd. Hon har 
en svår ryggskada eft er en allvarlig 
olycka i simhallen. Nu tror vi att  det 
kommer att  gå vägen och hon blir åter
ställd, men från början såg det mörkt 
ut. Mycket mörkt. 

Även om hon inte behöver dett a så tackar jag inom 
mig alla högre makter jag kan komma på för att  det 
inte blev ännu värre. Även om hon har ont och tvingas 
ligga ner hela tiden och har väldigt tråkigt är jag till 
tårar tacksam för livet, för att  hon lever. Även om kon
valescensen blir riktigt lång så ska vi klara det. För 
hon lever och det är det viktigaste av allt.

Men mardrömmarna jagar mig – och Tilda. Så nära 
det var att  vi förlorat henne. En hårsmån från döden 
säger man. Och det var det här. En hårsmån. Jag tänk
te på det när jag på sjukhuset smekte henne över det 
av blod toviga håret. En hårsmån. 

Och utanför vår glaskupa pågår världen, en värld 
som just nu skälver.

Vårt land är precis i början av en våg av ett  helt nytt  
virus som vi vet väldigt lite om. I RBU är vi många som 
– antingen själva eller i familjen – lever med risk
gruppsproblematiken. Vi vet ännu inte hur coronavi
ruset  kommer att  drabba oss. Blir det värre än en van

När den stora och 
lilla världen skälver

FO
TO

: DEN
N

Y LO
REN

TZEN

lig infl uensa? Det fi nns heller ännu inget vaccin, det 
enda sätt et att  skydda sig är genom isolering.

Så när jag ser solen komma och gå utanför Tildas 
fönster, regn och snö, sol igen, så tänker jag att  den 
isolering som vi i vår familj nu har tvingats till egentli
gen är precis vad vi behöver, här och nu. Vi skyddar 
henne, vi skyddar andra. På många arbetsplatser job
bas det just nu hemifrån, så även på RBUs förbunds
kansli. En riskgrupp kan man tillhöra även om det 
inte syns utanpå, och om inte annat handlar det om 
att  skydda andra och varandra.

Världen har en tendens till storhetsvansinne. Världen
kör på som om det inte fi nns någon morgondag. Men 
nu har det blivit tvärnit. Resandet upphör, samman
komster förbjuds, hela städer och till och med länder 
stängs. Orsaken är alltigenom mörk och destruktiv: 
ett  okänt virus som vi inte vet konsekvenserna av. 
Just nu vet vi inte hur hårt vi som land eller som art 
kommer att  drabbas. Men kanske skapar det här tom
rummet ändå ett  momentum, chansen till ett  nytt  
medvetande, ett  nytt  slags ansvarstagande mot varan
dra och vår planet. En liten strimma ljus i mörkret. 
Eller som Leonard Cohen skrev: ”There’s a crack in 
everything, that’s how the light gets in…”

Lova att  ni tar hand om varandra och var försiktiga!

Maria Persdotter, förbundsordförande
maria.persdotter@rbu.se
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29:e augusti är 
det dags för tidernas 
vildaste RBU-dag 
Då samlar vi alla RBUare för äventyr, bus och 
härlig gemenskap. RBU Jönköping och RBUs 
riksförbund bjuder in till en spännande familje-
dag på High Chaparral i Småland.

RBU-pris vuxen 200:- (normalpris 630:-)

MISSA INTE!
Möt Lucky Luke, Billy the Kid, Annie, the Daltons 
och många fl er …

Välkomna!

save 
the 
date!

29 augusti på

Råna 
banken!

Ta tåget!

Då samlar vi alla RBUare för äventyr, bus och 
härlig gemenskap. RBU Jönköping och RBUs 

Vaska 
guld!

Tillsammans
med våra 
kompisar
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örelse träff ar Johan på  
Bosön på Lidingö. Riks-
idro� sförbundets stora 
anläggning välkomnar 

med förstklassiga tränings-
anläggningar och generösa 

ytor för kurser och konferen-
ser. Han tränar i den stora 
Framgångshallen som  med 

sprint bana och mas-
sor av olika trän ings-

redskap känns som 
e�  idro� ens paradis.

Bosön har också en folkhögskola med spe-
cialinriktning mot hälsa och idro� . Johan är 
snart klar med utbildningen till idro� skon-
sulent men vad som väntar e� er terminens 
slut vet han inte. 

–�Jag har ingen aning. Nu måste jag leta 

jobb och fokusera på a�  få in en fot någon-
stans. Jag hoppas a�  min erfarenhet ska
inspirera och engagera andra, säger han och 
ser ut över den ljusa vårvinterdagen. 

Snart nio år har passerat sedan den vårdag 
då hans liv förändrades i grunden. Det var 
den dagen Johan drabbades av en allvarlig 
stoke och föll ihop på en fotbollsplan i Oslo. 
Han var nära a�  dö men klarade sig och vak-
nade upp till en tillvaro där allt ställdes på 
ända. Talet var borta och kroppen orörlig. 
Idag har han begränsad rörlighet på höger 
sida och under vårt samtal får han då och då 
stanna upp och söka orden. Hans fokus har 
hela tiden varit a�  förbä� ra talet och det är 
något han tränar på hela tiden.

Johan beskriver hur frustrerande det är 
a�  veta vad han vill säga och orden inte  » 

Att vara ung och få in en fot i arbetslivet är lättare sagt än gjort. Men för 
Johan Sundén gick allt som på räls innan han som 25-åring drabbades av en 
svår stroke. För rullstolsburna Stina Palm och Casper Hafvström var arbets-
livet tu� t redan från start. ”Unga i rullstol sållas bort,” anser Unga rörelse -
hindrade och inom Arbetsförmedlingen ska stödformerna stöpas om.

Gärna medalj
 – men först jobb!
Johan Sundén har många medaljer och fl er ska det bli. Men 
nu är det jakten på jobb som väntar. Han vill inspirera andra. 
Visa a�  den som drabbats av svår sjukdom kan komma igen.
Text: Margaretha Holmqvist  Foto: Denny Lorenzen
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Johan Sundén känner sig  
som hemma på Bosön. Under 
sina tre år där har han haft  
möjlighet att plugga i egen takt 
och samtidigt träna.
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» kommer på plats som han önskar. Det tär 
på tålamodet och när han ska skriva är det 
svårt att få orden i rätt ordning och binda 
samman till meningar. Han har fått börja om 
med mycket, har alltid äls
kat att teckna och det gör 
han fortfarande, nu med 
väns terhanden.

Redan innan stroken idrot
tade han med det mesta. 
Johan  älskade att simma, 
springa, spela fotboll och 
basket. Han hade gått en 
högskoleutbildning och 
världen väntade. Sedan 
följde flera år när han fick 
tänka om och hitta en ny plats i tillvaron. Ja, 
inte helt och hållet. Kärleken till idrotten 
finns kvar och är en central del av hans liv. 
Därför har livet på Bosön passat perfekt, 
med studier och träning. Här har han fått 
möjlighet att utvecklas.

Vad som nu väntar återstår att se. Johan är 
osäker. Han funderar över ett hårdnande 
samhällsklimat och undrar vilken människo
syn som ska prägla framtiden. Om det ska 

finnas plats i arbetslivet 
även för den som har funk
tionsnedsättningar.

Han hoppas kunna arbeta 
inom föreningslivet och 
med idrott i någon form. 
Plus då att föreläsa och in
spirera andra. 

– Alla barn borde börja 
med idrott, man lär sig så 
mycket på det och det är bra 
att testa och se vad man 
tycker passar och är kul. 

Det är en så skön känsla, sägerJohan 
Sundén.

Vill du veta mer? Du kan följa Johan Sundén  
i sociala medier och på youtube. Hans Insta
gram är thestrokeman.

En svensk klassiker hägrar. Träningen är en 
viktig del av livet för Johan Sundén.

På Bosön möts träningskompisar   
i olika åldrar. Här träffar Johan Sundén 
veteranen Lea Mattila.
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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!

Studera hos oss!
Vi är Sveriges 

största folkhögskola 
för personer med 

funktionsnedsättning
Välkommen att söka någon 

av våra långa kurser på 
Furuboda folkhögskola i 

Yngsjö på Skånes östkust!

Läs mer på 
www.furuboda.org
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HITTADE EN NY HEMSTAD.  
Efter studierna vid  

Härnösands folkhögskola 
blev Stina Palm kvar 

 i samma stad.
FOTO: MARGARETHA HOLMQVIST
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Hälsingland. Hon gick i vanlig 
skola i grundskola och sedan 
blev det riksgymnasiet för rö
relsehindrade i Umeå. Åren 
där blev tuffa, hon blev stres
sad och ”gick in i väggen” som 
hon säger.  Bättre blev det på 
Härnösands folkhögskola. 

– Jag älskade folkhögskolan 
som skolform, det passade bra 
och även om det blev strul 
ibland så trivdes jag med att 
vara där. Att det inte var så 
många rullstolsanvändare där 
spelade ingen roll.

Stina har ryggmärgsbråck 
och beskriver att hon har svårt 

annat kunna sig lära sig layout bättre. Hennes bak
grund skiljer sig en hel del från arbetskamraternas.

–Jag är nog den enda här som inte gått i särskola. 
För andra här kan det till exempel vara svårt att för
stå hur det är att jobba mot en deadline när allt ska 
vara klart, säger hon.

Känslan av att inte riktigt passa in kan även dyka 
upp i kontakterna med samhället. Stina bor i egen 
lägenhet i ett serviceboende i centrala Härnösand. 
När det kommer enkäter och andra papper från 
kommunen kan frågeställningarna rikta sig till en 
helt annan kategori än den hon själv tillhör. Som 
frågorna ” är du över 70”, ”över 80”... att då sitta som 
bara 30 plus kan kännas konstigt.  

– Då känner jag mig inte hemma och föreningslivet 
här är inte heller för min ålder. Samtidigt är jag  nog 
något av en ensamvarg,  funderar hon.

Hennes sociala liv består främst av kontakter i  
sociala medier och med familjen, föräldrarna och 
bror med familj.  De står henne nära även om de bor 
på olika orter. Familjen är sedan länge medlemmar 
i RBU. Stina minns att hon var med på något läger 
som barn men kan inte komma ihåg några aktivite
ter i närheten av uppväxtorten.  Hennes grannar på 
boendet har i allmänhet en bakgrund i FUB. 

Hur blir framtiden? Det vet inte Stina så mycket 
om.  Troligen kommer hon att arbeta kvar i daglig 
verksamhet och bo kvar i Härnösand, det mesta lu
tar åt det.  

Margaretha holMqvist

Stina älskar att skriva
Stina Palm jobbar i daglig verksamhet. Bakom sig har hon en blandad 
erfarenhet av olika skolformer. Bäst trivdes hon på folkhögskola.

att klara stress. Hon behöver 
lugn och är känslig för ljud och 
intryck. Toppar och dalar är 
ingenting för henne. Arbetsda
gen funkar om det är en jämn 
ström av arbete. 

–Jag är en sån som ska ha det 
lite fyrkantigt och förutsägbart.

Att hon jobbar med tidning
en är ingen slump, En gång 
hade hon en dröm att bli jour
nalist och att få jobba med den 
inriktningen är något hon upp
skattar.

– Vanlig journalist funkar 
inte för mig men jag älskar att 
skriva och då är det här bra.

Stina säger att det är tryggt 
att vara där hon är nu. Samti
digt kan hon tycka att hon 
hamnar ” mittemellan” och att 
möjligheten att utvecklas är 
begränsade. Hon hoppas bland 

Stina Palm skulle gärna få mer kompetensutbild ning för att 
bli bättre på layout.

» Jag är en sån som  
ska ha det lite fyrkantigt  
och förutsägbart.«

olen strålar över 
Härnösand när Sti
na Palm tar emot på 
sin arbetsplats, den 
dagliga verksam
heten Papper och 

stygn. ”Fråga mig 
inte varför den 
heter så,” säger 
hon lite skämt

samt. När verk
samheten för några 

år sedan fick en nystart 
med delvis ny inriktning var det svårt att 

hitta på ett bra namn. Det hela landade i en 
kompromiss som åtminstone delvis speglar 
arbetet här. Vissa arbetar med textil och 
hantverk, medan den mediegrupp som Stina 
tillhör jobbar med trycksaker av olika slag. 

Stina Palm själv är redaktör för tidningen 
Öbackabrus, en tidning som delas ut på 
kommunens dagliga verksamheter, grupp
boenden och vissa offentliga lokaler.  
Öbacka är det fiktiva namn som författaren  
Lubbe Nordström en gång gav  hemstaden 
Härnösand till i sina berättelser och som 
sedan dess levt vidare som ett slags smek
namn. 

Stina har nyss skickat en tidning till tryck 
och är när vi ses på gång med nästa num
mer. Hon har ett eget arbetsrum och sitter 
framför datorn och jobbar i layoutprogram
met Indesign. I ett skåp förvarar hon tidiga
re nummer som alla har ett varierat inne
håll med faktaartiklar, med allt från kända 
Härnösandsprofiler till tips om hur du ska 
sköta dina tulpaner. Två specialnummer 
per år har sommar respektive jultema. Med 
knappa resurser kan det vara knepigt att få 
till tidningen så snygg som Stina vill att den 
ska vara.

– Det kan vara svårt att hitta bilder som 
inte kostar något och som är tillräckligt bra 
för att trycka, konstaterar hon.

Stina kommer ursprungligen från Alfta i 
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et gäller att ha kontakter. Annars 
är det nog svårt för oss med 

funktionsnedsättning att få ett 
jobb. Men det gäller nog för 
de flesta som söker jobb, säger 
Casper Hafvström som är  
utbildad fritidspedagog och  
bor på Värmdö i Stockholms 

skärgård. Han arbetar sedan 
ett år tillbaka på ett fritidshem  

i Solna. 

En ryggmärgsskada från födseln gör att han är för
lamad från bröstkorgen och nedåt. Han har som 
många  andra ungdomar med rörelsenedsättning
ar blandad erfarenhet av Arbetsförmedlingen och 
dess olika samarbetspartners.

Tillgängligheten på arbetsplatsen är en stor fråga.
– Vi pratade om anpassning när jag började job

bet. De har ordnat så att dörren in på avdelningen 
inte stängs för snabbt. De på arbetsplatsen är  
positiva till förändringar, men det har varit lite 
segt att få åtgärderna gjorda. 

Han tar sig in via baksidan på fritidshemmet 
och har fått en nyckel till vägbommen eftersom 
taxichaufförerna saknar nyckel till bommen. 
Tröskeln till kontoret har tagits bort, men dörr
öppningen har inte breddats. 

– Jag kommer in genom dörren. Det skulle 
under lätta om det var bredare, men det är nog för 
stor grej att ordna med, säger Casper Hafvström. 

Efter att avslutade studier för fyra år sedan kom 
han in i ett av förmedlingens stödprogram, ”jobb 
& utvecklingsgarantin.” Han var med i en grupp 
som under åtta veckor träffades två gånger i veck
an. De pratade om hur det är att ha ett jobb, hur 
man lägger upp sitt CV, och tränade på intervjuer 
och annat praktiskt. 

– Jag har haft god nytta av de träffarna. 
När gruppen upplöstes fortsatte kontakten med 

SIUSkonsulenten, en handläggare på Arbetsför
medlingen som särskilt arbetar med att stödja ar
betssökande med någon form av funktionsned
sättning.

– Den kontakten har fungerat bra. Vi hade boka
de möten minst en gång i veckan. 

Casper Hafvström jobbade aktivt med att söka 
jobb.

– Jag var på upp emot 25 intervjuer och tror att 
jag sökte minst 150 jobb. Men jag har inte fört nå
gon statistik. Det kändes då och då som de backa
de för att jag sitter i rullstol. 

Han sökte själv och ordnade med intervjuerna, 
som konsulten ibland var med på. 

– Det var både och att konsulenten var med. Vi 

hade lite delade meningar om vad vi skulle ta upp. 
Ville du sköta intervjuerna själv? 
– Ja, men det var också bra att han var med för 

att förklara vad de hade för roll i processen. När 
han inte var med tog jag själv upp informationen 
om lönebidrag i slutet av intervjuerna, säger 
Casper Hafvström.

Trots samarbetet med Arbetsförmedlingen 
dröjde det två år innan han fick ett jobb. 

– Det var segt att det tog sådan tid. Segt att gå 
hemma. Det hade varit bra om det hade varit mer 
intensitet i arbetet. Och de första gruppträffarna 
hade inte behövt pågå i åtta veckor. Det hade varit 
bättre att komma i gång snabbare. 

När han väl fick jobbet på fritidshemmet var det 
genom sin pappa, som var rektor på skolan. 
Casper Hafvström jobbar halvtid, men vill gå upp i 
arbetstid, vilket han och Arbetsförmedlingen har 
framfört.

– Nu finns det behov på avdelningen av mer  
arbete. Men rektorn och vaktmästaren för skolan 

Fritidspedagen Casper Hafvström är relativt nöjd med den hjälp 
han fått av Arbetsförmedlingen. Men han önskar att anpassningen  
av lokalerna på hans jobb gick lite snabbare. 

Två års kamp för jobb

tema: Arbetsliv

» Det var segt att det tog sådan tid.  
Segt att gå hemma.«
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har slutat så vi vet inte riktigt tråd vi ska dra i,  
vem som bestämmer och så.

 Arbetsgivaren får stöd via lönebidrag för an
ställningen. 

– Mitt avtal med Arbetsförmedlingen förnyas en 
gång om året och gäller under fyra år. Nu har det 
gått ett år, säger Casper Hafvström. 

Debatterna om förändringarna inom Arbetsför
medlingen har han inte följt närmare.

– Jag har pratat lite med min konsulent om det, 
och han sa först att han inte visste hur det skulle 
bli för hans del. Men nu säger han att han ska vara 
kvar. 

De behåller kontakten, och Casper har också en 
mentor på jobbet. Då och då träffas de alla tre. 

– Kontakten med konsulenten kan fortsätta två 

år efter att anställningen börjat. De har också  
arbetsterapeuter om man behöver anpassning. 

Arbetsförmedlingens stödprogram, som i stort 
sett alla sköts av privata aktörer, har olika be
gränsningar som gör att olika program inte varit 
öppna för vissa sökande. Detta vill Arbetsförmed
lingen ändra på, så att alla program ska vara till
gängliga för alla sökande. 

– Det låter toppenbra. Så att alla får chansen och 
ingen ramlar mellan stolarna, sager Casper Hafv
ström. 

Har din konsulents möjligheter till kontakt med 
dig förändrats när Arbetsförmedlingen skurit ned 
och organiserat om? 

– Nej. Det har jag inte märkt av, säger Casper 
Hafvström.

lars soold 

Efter avslutad utbildning 
fick Casper Hafvström 
nästan direkt arbete på en 
skola i Nacka kommun, 
men fick inte vara kvar, 
Sedan dröjde det två år 
innan han var tillbaka på 
arbetsmarknaden.   
FOTO: PRIVAT
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tydliga be
sked om 
hur  
Ar bets
förmed
lingen 

ska stödja 
ar bets

ökande med funktionsned
sättning präglar myndigheten. 
Det har varit svårt att få reda 
på vilka stödformer som ska 
skötas av den egna personalen 
eller av privata företag. Ar
betsförmedlingen arbetar nu, 
efter riktlinjer från rege ringen, 

fram för
slag för en 
ny organi
sation och 
om hur 
stöden 
ska se ut. 
Ingenting 
är bestämt 
eftersom 
politiker

na har sista ordet. 
– Vi tolkar uppdraget att så 

många som möjligt av de arbets
sökande, även de som står 
längre från arbetsmarknaden 
ska få hjälp av privata aktörer. 
Det gäller därmed också arbets
sökande med någon form av 
funktionsnedsättning, säger 
Staffan Johansson, chef för 
den enhet inom Arbetsförmed
lingen som ser över stödet till 
sökande med funktionsned
sättning. 

tema: Arbetsliv

Arbetsförmedlingen i ny roll
Arbetsförmedlingen vill ta bort  stödprogram som är 
alltför detaljstyrda. Samtidigt har de arbetssökande som 
behöver mest stöd drabbats hårdast av förändringarna 
inom myndigheten. 

län och Dalsland, berättar att 
kraftigt minskade resurser 
och omorganisationer gjort det 
svårare att hjälpa arbetssök
ande.

– Det är de som stått längre 
från arbetsmarknaden, de som 
varit arbetslösa länge, utlands
födda och människor med nå
gon funktionsnedsättning, 
som drabbats hårdast. 

Han säger att man bara hin
ner med ett första personligt 
möte, att det är svårt att kom
ma i kontakt med handläggare 
och att arbetssökande i stor ut
sträckning får klara sig själva. 

Arbetsförmedlingarna i  
Bohuslän och Dalsland priori
terar stödet till sökande med 
funktionsnedsättning som 
kommer direkt från skolan. 

– I övergången direkt mellan 
skola och jobb eller utbildning 
har vi de resurser som behövs, 
men det krävs att samverkan 
med skolorna fungerar, säger 
Ingemar Hansson.

Varje dag är drygt 300 000 sök
ande inskrivna vid Arbetsför
medlingen. De allra flesta av 
dessa söker jobb själva eller 
med hjälp av handläggare. 
Framöver är det tänkt att mer 
av sökandet ska ske på egen 
hand via digitala kanaler. 

För sökande som behöver 
mer stöd finns bland annat yr
kesförberedande program, ut
bildningar och den överlägset 
största tjänsten; stöd och 
matchning, som parar ihop sö
kande med arbetsgivare eller 
studier. 

Alla program är dock inte öpp
na för alla arbetssökande. 

– Det vill vi på Arbetsförmed
lingen ändra på. Programmen 
är alltför detaljstyrda idag. Re
geringen behöver ändra regel
verket för att komma till rätta 
med styrningen, säger Staffan 
Johansson. 

Som exempel berättar han 
att någon som är 31 år kan ne
kas ett program som hen skul
le ha stor glädje av för att pro
grammet bara är för personer 
upp till 30 år. 

– Idag finns alldeles för 
många sådana här begräns
ningar, som gör det svårt, både 
för arbetssökande, och för att 
ge rätt stöd till rätt sökande, 
säger Staffan Johansson. 

De omfattande ekonomiska 
nedskärningarna har gjort att 

tusentals anställda har sagts 
upp eller slutat. De som arbe
tar kvar har väldigt mycket att 
göra. Omorganisation och  
osäkerhet kring hur det ska bli 
har också varit, och är, svårt 
för personalen att hantera. 

Enligt de första direktiven från 
riksdag och regering skulle 
myndigheten förändras myck
et snabbt.  Detta har skapat en 
omfattande stress och försvå
rat omställningen för perso
nalen, och i sin tur drabbat  
arbetssökande, som fått vänta 
längre på hjälp eller har haft 
svårt att få något stöd alls. När 
Vänsterpartiet tillsammans 
med M, Kd och SD hotade med 
misstroendeförklaring mot  
arbetsmarknadsministern om 
inte takten sänktes ändrade 
sig regeringen och slog av  
något på takten. 

– Vi har nästan vant oss vid 
att politikerna när som helst 
kan komma med nya stora 
ändringar, säger Staffan Jo
hansson.

Möjligheterna för arbetssö
kande att träffa handläggare 
försämrades också när många 
kontor runt om i landet stäng
des. Men trycket från opposi
tionspartierna fick regeringen 
att ändra sig och kontor har 
öppnats igen. 

Ingemar Hansson, chef vid Ar
betsförmedlingen för Bohus

Ingemar Hansson hop
pas att Arbetsförmed
lingen ska klara upp
draget att hjälpa fler.

Staffan Johansson vill se mindre  
detaljstyrning av de olika stödpro
grammen så att de kan användas 
mer flexibelt.  FOTO: ARBETSFÖRMEDLINGEN
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Han ser positivt på att  led
ningen för Arbetsförmedling
en vill öppna stödprogrammen 
för alla. 

 – Det är positivt om vi går mot 
att , mer än tidigare, låta de 
arbetssökandes behov styra. 
I våra instruktioner står att  ju 
längre en sökande står från 
arbetsmarknaden, desto mer 
stöd ska personen få.

Nu pågår testprojekt med nya 
stödprogram på olika platser i 
landet.

– Programmen precis kom
mit igång. Vet inte hur privata 
aktörer komma agera utifrån 
nya förutsätt ningar och hur de 
nya ersätt ningsmodellerna 
kommer att  fungera, eller hur 
vi själva kommer att  vara orga
niserade. Det är mycket som 
spelar in här som gör att  det är 
svårt att  se hur det kan bli, sä
ger Ingemar Hansson. 

Under det senaste året har 
Arbetsförmedlingens personal 
runt om i landet inte ens hun
nit beställa beslutade stödpro
gram. Det har gjort att  arbets
sökande inte kommit igång 
och att  de privata företagen 
fått  mycket mindre beställ
ningar. I det största program
met, Stöd & Matchning, deltog 
i juli 2019 hälft en så många ar
betssökande jämfört med i ja
nuari 2018. 

Minskningen har gjort att  
företag, som arbetat åt Arbets
förmedlingen i fl era år, fått  all

RÖRELSE 2  2020 15

BAKGRUND: FÖRÄNDRINGAR 
HOS ARBETSFÖRMEDLINGEN
Hösten 2018 beslutade riksdagen, eft er att  borgerliga partier 
gått samman med Sverigedemokraterna, att Arbetsförmed-
lingens budget skulle skäras ned kraft igt. I beslutet låg också 
att myndigheten ska privatiseras ytterligare. Hur mycket mer 
som kommer att privatiseras är osäkert. Mycket av stödet till 
de som behöver extra hjälp köps redan in av privata företag. 
De kraft iga ekonomiska nedskärningarna har också gjort 
att inköpen gått ned markant. 

Personlig assistans   Daglig verksamhet    Friskvård

VÅR HISTORIA

Personlig assistans   Daglig verksamhet    Friskvård

För snart två år sedan fick vi en ny deltagare till vår
verksamhet med behov som vi inte kunde möta. Det blev 
starten på det vi idag kallar Sinnesro, en avdelning enligt
Snoezelenmetoden, för oss då en helt ny inriktning. 

Tillsammans sökte vi information om hur man arbetar aktivt 
med sinnesstimulans, vilket vi snabbt insåg var avgörande.
Med god hjälp utifrån men mycket arbete internt började 
Sinnesro ta form. Vi har målat, snickrat, designat och sytt. 
Ändrat, flyttat och ändrat tillbaka igen. Deltagare och
assistenter har fått komma med förslag och idéer, fokus på 
delaktighet och flytande.

Idag har vi en väl fungerande oas, där ett gäng har sin
hemmagrupp samtidigt som deltagare från våra andra
avdelningar samt brukare från assistansen är välkomna. 

Vi är mycket tacksamma och stolta över vår verksamhet
och att vi fick möjligheten och förtroendet att skapa
något nytt. Vi strävar efter en öppen verksamhet som inne-
bär att våra 6 sinnesrum även finns tillgängliga för personer 
utifrån, välkommen att kontakta oss om du vill veta mer!

Vi ser fram emot att höra av dig. // Lena & Catarina

varliga ekonomiska prob lem 
och att  en del av dem gått  i 
konkurs. Politikerna har allt
så genom de stora nedskär
ningarna kraft igt försvårat 
sitt  eget mål att  öka privatiser
ingen av Arbetsförmedlingen. 

Det är tänkt att  ersätt nings
modellerna till företagen ska 
ändras i det största program
met, ”Stöd & Matchning”. Po
litikerna vill att  företagen ska 
få mer betalt för de man ord
nar jobb eller sysselsätt ning 
till och mindre för de som en
bart deltar i programmet. 
Kritik har framförts mot att  
dett a kan göra att  de som be
höver mest hjälp får minst 
stöd. 

– Jag delar den oron, det 
måste jag säga. Jag hoppas in
nerligt att  vi kan hjälpa alla. 
Vår instruktion är ju att  alla 
så få hjälp eft er sina förut
sätt ningar. Jag hoppas att  vi 
kan leva upp till det, säger 
Ingemar Hansson. 

För att  försöka motverka 
dett a har det föreslagits att  
företagen ska få mest betalt 
för jobb eller sysselsätt ning 
till de som behöver mest 
hjälp. Ingemar Hansson är 
osäker på om det kommer att  
få önskad eff ekt. 

 – Oron fi nns där ändå, för 
att  stödet inte ska bli tillräck
ligt till de som behöver mest 
hjälp.

lars soold
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tema: Arbetsliv

Förbundet Unga rörelsehindrade 
riktar skarp kritik mot Arbetsför-
medlingen.

yndigheten framstår som 
opålitlig, som ändå inte 
kommer kunna lösa mitt 
problem, säger Anton Bo
ström, förbundets talesper
son i arbetsmarknadsfrågor.  

Han anser att det ställs för 
lite krav hos Arbetsförmed

lingen, att alla får samma behandling, oavsett vilken 
typ av funktionsnedsättning den sökande har.

– Man har struntat i vad olika personer har för ut
bildning, och kört på som om alla vore korkade. Det är 
sånt vi hör från medlemmar, sådant som inte brukar 
komma fram i media. 

Men kan det inte vara en för stor generalisering? 
Finns inte stöd som fungerar både bättre och sämre? 

– Det kan det säkert. Vi får ju bara höra när det går 
dåligt, men vi hör ingenting positivt från våra med
lemmar.  Det känns som ingen riktigt vill ta ansvar för 
den här gruppen. Som att man kastar den heta potati
sen mellan sig. 

Vilka är det som kastar den emellan sig? 
– Det är otydligt vem som ska betala, om det är Arbets

förmedlingen eller Försäkringskassan eller vem det är. 
Regeringen vill, och Arbetsförmedlingen arbetar 

för, att så många arbetssökande med funktionshinder 
som möjligt ska slussas till privata aktörer. 

– Det är bra. Främst för att man är tydlig med vad 
som kommer att hända. Sedan har jag svårt att uttala 
mig om det blir bättre eller sämre för våra medlem
mar, säger Anton Boström.

Arbetsförmedlingens stödprogram, som i stort sett 
alla sköts av privata aktörer, har olika begränsningar 
som gör att vissa program inte varit öppna för vissa sö
kande. Detta vill Arbetsförmedlingen ändra på, så att 
alla program kan vara tillgängliga för alla sökande. 

– Spontant låter det bra. Men det är samtidigt vik
tigt att anpassa hjälpen, inom varje program, till indi
viderna. Alla har inte samma behov bara för att man 
sitter i rullstol.

Samtidigt som politikerna vill privatisera Arbetsför
medlingen mer än tidigare har nedskärningarna gjort 

att privata aktörer, tänkta att göra jobbet, fått mycket 
färre beställningar och i flera fall gått i konkurs eller 
fått stora ekonomiska problem. Nedskärningarna har 
enligt en lokal chef inom Arbetsförmedlingen drabbat 
de med störst behov av hjälp mest.

– Det är sorgligt. Man frågar sig om politikerna ens 
tänkte på den här effekterna, om man gjorde någon 
riskanalys. Om man har gjort det och ändå valt att  
genomföra det så måste det vara något sorts tjänstefel. 
Det känns utstuderat för att man ska spara pengar på 
de svaga i samhället.

 Hur ser du på rörelsehindrade ungdomars möjlig
heter att få jobb? 

– Det är svårt. Men det har blivit mycket bättre på 
senare år. Både genom lagar som underlättar att ta sig 
in på arbetsplatsen, och genom att attityderna blivit 
mer positiva. Men det är lång väg kvar innan det blir 
jämlikt.

Vilka är dagens utmaningar? 
– Många som vi pratar med får inte ens komma på 

intervju. Man blir bortsållad direkt för att man sitter i 
rullstol. En som sitter i vår regionstyrelse, och har en 
färdig utbildning, har sökt 200 jobb och bara varit på 
en intervju eller något sådant, säger Anton Boström. 

lars soold

– Otydligheten om vilka stöd man kan söka har skapat osäkerhet, säger Anton 
Boström, Unga rörelsehindrade.  FOTO:UNGA RÖRELSEHINDRADE

Unga rörelsehindrade: 

Unga i rullstol sållas bort
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Organisationssekreterare 
Stöd i organisationsfrågor, medlems
systemet, stadgefrågor, medlemskap, 
föreningens årsmöten och årsmötes
handlingar, beställning av RBUmaterial, 
utbildning och konferenser, förenings
stöd och rådgivning. 

Förbundsekonom 
Stöd i ekonomifrågor, löner, skatter, än
damålsbestämda gåvor, riksförbundets 
kollektivavtal, frågor om föreningens års
bokslut, redovisning av medlemsavgifter. 

Kommunikatör 
Stöd i kommunikationsfrågor, allt som rör 
föreningens webb, sociala medier, RBUs 
grafiska profil, profilprodukter, presenta
tionsmaterial om RBU, nyhetsbrev, tryck
saksproduktion, 

Förbundsjurist 
Stöd i juridiska frågor, till exempel GDPR, 
avtal, samtycke vid fotografering med 
mera. Kan kontaktas för att föreläsa om 
LSS och personlig assistans eller barn
konventionen. Medlemsrådgivning! 

Medlemstidningen Rörelse 
RBU har en medlemstidning som ges ut 
sex gånger per år. Har  du ett bra tips till 
tidningen? Eller har föreningen ett spän
nande projekt på gång eller något annat 
ni vill berätta om? Hör av er till Rörelses 
redaktör! 

Förbundsstyrelsen 
Man kan när som helst under kongress
perioden komma med förslag till och 
idéer till förbundsstyrelsen. Det kan till 
exempel vara förslag på riksomfattande 
aktiviteter som RBU bör arrangera eller 
kanske material som föreningarna  
behöver. 

Förbundsordförande 
RBUs förbundsordförande är en resurs 
för föreningarna! Kontakta om ni behöver 
organisationsstöd, inspiration och pepp, 
en föreläsning om RBU och det intresse
politiska arbetet, ordförande till årsmötet 
med mera. 

Kansliet är till  
för dig!
RBUs kansli är ett stöd till medlemmar och föreningar.  
Nedan kan du läsa mer om de olika funktionerna där. 

På nästa uppslag: 

RBU-kartan!  »

ALLA BARN

HAR 

RÄTT ATT

MAXA 

LIVET

ASSISTANS
ÄR FRIHET!

RÄDDA LSS

Kontakt- 
uppgifter  
till kansliet  
finns på  
sidan 34!
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Den 1 januari blev barnkon
ventionen svensk lag. Ett be
slut som ska ge barns rättighe
ter ytterligare tyngd i lagstift
ningen. Men gäller det alla 
barn? Hur ska syskons behov 
vägas mot varandra? Frågorna 
ställs på sin spets för en tre
barnsfamilj där den snart nio
åriga dottern har grava funk
tionsnedsättningar.

Rörelse träffar mamman 
som vi kan kalla Karin på ett 
café. I sin hand har hon ett be
slut som i grunden påverkar 
hela hennes familj.  Familjen 
hade ansökt om utökat antal 
dagar på korttidsvistelse för 
dottern, från fyra till åtta dagar 
i månaden. 

Kommunens motivering till 
att neka utökad korttids hänvi
sar till barnkonventionen. 
Handläggaren skriver att i be
dömningen har barns lika vär
de beaktats och att barn inte 
diskrimineras (artikel 2 i barn
konventionen). ”Att inte bevilja 
utökning bedöms främja ( bar
nets namn) genom att inte vara 
åtskild från vårdnadshavare 
utifrån hennes låga ålder (jfr 
artikel 3 i barnkonventionen).”

–Det känns som en käft
smäll, säger Karin som har 
överklagat beslutet till Förvalt
ningsrätten. Av hänsyn till det
ta väljer familjen att vara ano
nym i artikeln.

Dottern som vi kallar Stina är 
en bestämd och energisk tjej 
som älskar att pyssla. Hon har 

Barnkonventionen: 

Syskon ställs mot syskon
Ett aktuellt LSS-beslut nekar en familj utökad avlastning för ett barn med omfatt-
ande funktionsnedsättning. Kommunen grundar beslutet på barnkonventionen 
och att barnet behöver sina föräldrar.

en två år äldre bror och en lilla
syster som är fem år. Stina är 
hjärnskadad, har svår epilepsi, 
rörelsesvårigheter och saknar 
tal. Hennes hjälpbehov är om
fattande vilket också beskrivs i 

kommunens beslut enligt LSS. 
Där skriver handläggaren att ”i 
uppgifter från skola, korttids 
och vårdnadshavare framkom
mer att  (barnets namn) har ett 
problemskapande beteende då 

hon kan sparka, skrika om hon 
inte får göra det hon själv vill 
göra eller vid aktivitetsbyten.”

Mamman beskriver att dot
tern inte kan lämnas ensam 
ens en kort stund och har bety

NEKAS AVLASTNING. Mellanbarnet har grava funktionsnedsättningar men familjen får inte den avlastning som de  
behöver och har ansökt om. Ett beslut som nu överklagas.  FOTO: PRIVAT
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– Jag ryser i hela kroppen av 
familjens berättelse, säger 
RBU:s förbundsordförande. 

Hon fortsätter:
– Det var många som jubl

ade över beskedet att barn
konventionen skulle bli lag i 
Sverige, men för mig har det 
eventuella jublet fastnat i 
halsen. Barnkonventionen, 
som är tänkt att stärka bar
nens rättigheter och trygg
het, används här av en kom
mun för att avslå en fullstän
digt självklar ansökan om av

lastning i ett pressat läge. Hur 
kan man i ett myndighets
beslut fullständigt bortse 
ifrån att det i familjen finns 
fler barn? Var finns deras rätt 
till sina föräldrar? Hur ska 
föräldrarna orka vara bra för
äldrar till alla sina barn om 
de lever under så pressade 
förhållanden som nu?

Maria Persdotter befarar 
att många kommuner och an
dra beslutsfattare inte vet 
hur de ska tolka barnkonven
tionen nu när den faktiskt är 

gällande lag i Sverige.
– Det finns jurister som har 

sett problem med att göra en 
FNkonvention till lagstift
ning. En konventionstext 
lämpar sig inte som lag, har 
de menat. Jag tror att besluts
fattarna söker efter vägled
ning och att det till exempel 
är därför just den här famil
jens ansökan om avlastning 
har fått avslag. Kommunen 
räknar helt enkelt med att fa
miljen överklagar och så får 
man ett avgörande i domstol. 

Hon fortsätter:
 – Tyvärr är jag ganska säker 

på att vi kommer att få se fler 
sådana här fall. Vi familjer 
som är i den här situationen 
är vana vid att behöva bråka 
och överklaga, men nu kom
mer det alltså in ett nytt feno
men: barnkonventionen kan 
användas mot oss, mot bar
nen. Så kan lagstiftaren (riks
dagen) knappast ha menat. 
För oss i RBU blir det nu ext
remt viktigt att påpeka just 
sådana här vansinnigheter.

Maria Persdotter, RBU: Jublet har fastnat i halsen

dande sömnsvårigheter. Stina 
kan inte sköta sin hygien och 
behöver matas. Hennes behov 
av omsorg blir till skillnad från 
de flesta andra barns inte min
dre med stigande ålder. Skolan 
upplever att det blivit allt svå
rare att möta flickans behov. 
Hon kan till exempel vägra att 
gå in i skollokalerna och då be
höva bäras in. 

– Hon lever i nuet, på gott och 
ont, berättar hennes mamma. 

Mamman har när vi ses pre
cis slutat jobbet för dagen. Det 
är en blåsig och kall eftermid
dag. Hon berättar att hon och 
maken båda arbetar deltid för 
att klara av familjesituationen. 
Familjen har trots dotterns 
stora hjälpbehov aldrig ansökt 
om personlig assistans. Det 
har varit ett medvetet val, ef
tersom de vill klara så mycket 
som möjligt utan personal i 
hemmet.

Idag är det hennes man som 
håller ställningarna när bar
nen kommer hem från skola 
och förskola. Karin sneglar lite 
oroligt efter meddelanden på 
telefonen. Egentligen går det 

inte att en förälder är ensam 
med barnen.  Den här tiden på 
dygnet när barnen kommer 
från skola och förskola och 
middagen ska lagas är kämpig. 
Stina är en högt älskad familje
medlem men Karin oroas över 
hur syskonen får stå tillbaka. 
Föräldrarna behöver avlastning 
för att orka och för att sysko
nen ska må bra och få den upp
märksamhet som de behöver. 

– Reservkrafterna börjar ta 
slut. Men vi måste som alla an
dra föräldrar klara av vardagen 

med allt vad det innebär, säger 
mamman.

Hon beskriver alla känslor 
och den frustration som dyker 
upp. Tankarna virvlar.  Om att 
beslutet antyder att de inte vill 
ta hand om sin dotter. ”För ett 
barn på åtta år föreligger det 
enligt nämnden ett långtgåen
de föräldraansvar.”

Som att hon och hennes man 
smiter undan. Trots att de gör 
sitt bästa och tar ett stort an
svar säger beslutet det motsat

nering, säger Karin. 
I sin yrkesroll är hon van vid 

det formella myndighetsspråk 
som fyller beslutet. Delvis är 
hon dessutom luttrad. Precis 
som andra RBUföräldrar kän
ner hon väl igen hänvisningen 
till föräldraansvar. Men barn
konventionen som ett argu
ment för att inte bevilja ett 
stöd hade hon aldrig kunnat 
tänka sig. Hon bävar för vad 
det kan innebära för hennes 
familj och andra i deras situa
tion.  

– Det blir ett läge där barn 
ställs mot barn. 

Hur kan mer omsorg om ett 
barn ses som diskriminering? 
På vilket sätt tar barnkonven
tionen hänsyn till syskonens 
behov av föräldrar och om
sorg? Det måste redas ut, an
ser Karin. Annars blir barn
konventionen definitivt en fäl
la för många familjer. Därför 
kämpar familjen vidare och 
överklagar. 

Margaretha holMqvist

” Vi som har  
svart bälte  
i planering.”

ta och det är svårt att ta in.
Makarna reagerar också på 

beslutets formuleringar kring 
”familjeplanering.” Med det 
menas att vårdnadshavarna 
med hjälp av planering och de 
insatser som beviljats har möj
lighet att göra något på egen 
hand eller med syskon när  
Stina är på korttids. 

– Vi som har svart bälte i pla

Tre syskon som alla behöver sina  
föräldrar. 
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Hur vill du utveckla RBU?
RBU är en organisation som verkligen behövs! Under de sen
aste åren har vi drivit en stenhård kamp för barns och ungdo
mars rättigheter, inte minst rätten till personlig assistans. 
Men vi får inte tystna! Jag ser framför mig ett modernt och ak
tivt RBU, som står i frontlinjen i rättighetskampen. En organi
sation som det är roligt att vara med i, som har något att erbjuda 
alla, både föräldrar, syskon och inte minst barnen och ung
domarna med funktionsnedsättning. Vi behöver jobba med 
organisationsutveckling och medlemsrekrytering. Vi behöver 
hitta sätt att förenkla föreningsarbetet och framför allt ta fasta 
på att ha roligt tillsammans!

Vilken är den viktigaste framtidsfrågan för RBU?
Vi fyller i år 65 år som riksförbund. Att vara alert och pigg är en 
utmaning för alla organisationer, även för oss. Vi kommer  
också att behöva fortsätta fokusera på rättighetskampen, inte 
minst nu när barnkonventionen  blivit lag i Sverige. Vårt land 
bryter idag mot barnkonventionen på flera punkter när det 
gäller barn med funktionsnedsättning. Det ska vi lyfta så fort 
vi får chansen.

En sista fråga till dig Maria: Hur ska RBU fortsätta vara en 
stark röst för barn med funktionsnedsättningar?
Genom att aldrig vika ner oss, att alltid ta fajten och att vara 
vassa i debatten. Och också genom att organisera och engagera 
barnen och ungdomarna i RBU. Våra medlemmar är vår största 
tillgång. Om man är förälder till ett barn med funktionsned
sättning ska RBU vara det självklara valet.

Ordinarie
Maria Persdotter, Stockholm   
Ordförande
Johan Klinthammar, Södermanland  
Vice ordförande

AnneLie Jordansson, Göteborg  
Ledamot
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Ledamot
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Ledamot
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Ledamot
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Ledamot
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Ledamot

Suppleanter
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Suppleant
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De vill leda RBU

Malin Tjernell
Ålder: 54 år
RBU-förening: Stockholm

Hur vill du utveckla RBU?
Genom mer samarbete. Jag 
vill se en utökad samverkan 
med andra organisationer 
vars medlemmar i likhet 
med oss i RBU berörs av ned
skärningar inom LSS och 
skola med mera. 

Vilken är den viktigaste 
framtidsfrågan för RBU?
Det är att vi kan bevaka våra 
medlemmars rättigheter 
och synliggör de orättvisor 
som drabbar personer med 
funktionsnedsättningar. 
LSS kommer även framöver 
att vara en stor fråga, det ser 
jag både som RBU:are och i 
mitt arbete som advokat.

Mikael Wångmar
Ålder: 57 år 
RBU-förening:  Uppsala län 

Hur vill du utveckla RBU?
Jag tycker vi ska använda  
ny teknik mer för att få liv
aktigare föreningar och för
bund. Inspelade presenta
tioner i frågor som är viktiga 
för många, webbinarier, 
 distansmöten – allt för att 
stärka aktivitet, engage
mang och medlemsnytta. 
Dess utom är vi då snälla mot 
miljön.

Vilken är den  viktigaste 
framtidsfrågan för RBU? 
Det finns en många viktiga 
frågor. En är att vi lyckas få 
en ekonomi i balans. En an
nan är att vi lyckas vända 
den negativa medlemsut
vecklingen och istället får 
fler och gärna engagerade 
medlemmar. Det handlar 
om att hitta nya medlemmar 
men även om att lyckas be
hålla de som är lite äldre.

Anne-Lie Jordansson
Ålder: 56 år 
RBU-förening: Göteborg med 
omnejd

Hur vill du utveckla RBU? 
Att vi fortsätter vårt arbete 
med att vara en organisation 
som är en stark påverkare i 
samhället. Samt att vi ska ut
veckla RBU internt för att 
stötta våra RBU föreningar 
ute i landet.

Vilken är den viktigaste 
framtidsfrågan för RBU?
Det är att bevaka socialpoli
tiken och vårt sociala trygg
hetssystem. Samt att lotsa 
RBU som organisation  in i 
framtiden. 

Johan Klinthammar
Ålder: 46  år
RBU-förening: RBU Söder-
manland

Hur vill du utveckla RBU?
Jag vill att allmänheten på 
ett enkelt, tydligt sätt ska få 
en förståelse för vad polit
iska beslut gör för våra med
lemmar. Genom sociala me
dier och traditionell media 
visa med bild, film och artik
lar vad som pågår och vad 
som behöver förändras. Där 
kan RBU utvecklas.

Vilken är den viktigaste 
framtidsfrågan för RBU?
Att säkra våra barn, ungdo
mar och familjers rätt att 
leva ett så normalt liv som 
möjligt och att få det stöd de 
har rätt till.

På kongressen ska en ny förbundsstyrelse väljas. Här 
presenteras valberedningens förslag. De nominerade  
berättar själva om hur de vill utveckla RBU. 
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George Rocksten
Ålder: 62 år
RBU-förening: Stockholm

Hur vill du utveckla RBU?
Genom att  arbeta fram en 
tydligare grund för medlem
snytt a: Vidareutveckla  RBUs 
strategi och öka kraft en i ge
nomförandet. Genom att  öka 
rekryteringen till RBU och 
att  vidareutveckla arbetssätt  
och stärka förbundets eko
nomi.

Vilken  är den viktigaste 
framtidsfrågan för RBU?
Svårt att  lyft a fram en enskild 
fråga men dessa punkter 
tycker jag sammanfatt ar det 
övergripande viktigaste 
framtidsfrågorna: 
• Att  säkerställa att  den per
sonliga assistansen fortlever 
och att  den uppfatt as  som en 
tillgång för hela samhället
• Att  föräldrar och familjer 
får stöd och sina lagliga rät
tigheter säkerställda. Sam
hället ska hjälpa och inte 
stjälpa. Att  RBU kan bidra till 
att  våra ungdomar får rele
vant utbildning, boende, jobb 
och sysselsätt ning och chan
sen till att  utveckla självstän
diga liv.
• Att  kan fortsätt a att  utveck
las som viktig opinionskapa
re och därmed också växa 
och öka sitt  medlemsunder
lag, med en tydligare profi l 
för medlemsnytt a.

Jörgen Carlsson
Ålder: 53 år
RBU-förening: Göteborg

Hur vill du utveckla RBU?
Jag sitt er med som kassör 
i RBU Göteborg styrelse. 
Mycket av arbetet på dist
riktsnivå, handlar fortlöp
ande om att  belysa, påverka 
och bevaka vad som händer 
inom LSS och personlig as
sistans. Arbetet med syskon 
ska fortsätt a. Vår son har en 
medfödd CPskada. Vi har 
varit medlemmar i RBU se
dan år 2000. En bidragande 
orsak till att  vi blev medlem
mar i RBU var att  vi ville lära 
känna andra familjer i sam
ma situation och ta del av 
och lära sig av deras erfaren
heter. Något som också har 
varit viktigt är att  vår dott er 
har fått  möjligheten att  träf
fa andra syskon med liknan
de bakgrund.

Vilken är den viktigaste 
framtidsfrågan för RBU?
Att  RBU fortsatt  arbetar vi
dare med möjligheterna till 
utveckling, självständighet 
och delaktighet för barn och 
unga vuxna med funktions
nedsätt ning. Riksdagen har 
tagit beslut om att  barnkon
ventionen ska bli 
svensk lag från den 1 januari 
2020. Jag hoppas och tror 
att  vi kan använda lagen som 
en del i vår kamp. 

SuppleanterOrdinarie

Jan Myhrman
Ålder: 46 år
RBU-förening:  Östergötland

Hur vill du utveckla RBU?
Genom att  ha en fortsatt  ut
gångspunkt från den av 
medlemmar framtagna 
handlingsplanen (från förra 
kongressen, 2017). Där är 
LSS och personlig assistans 
en viktig del. Vi ska även ha 
fokus på de förändringar 
som sker i samhället. Att  ut
veckla ett  bra samarbete 
med skola och habilitering, 
genom att  mötas på en ge
mensam diskussionsnivå 
där professionen och vi  bru
kare, kan lära av varandra. 
Där vi kan utveckla en mera 
jämlik vård och skolgång för 
alla människor över hela 
landet.

Vilken är den viktigaste 
framtidsfrågan för RBU? 
Det är inte möjligt att  bara 
lyft a en enda viktig fram
tidsfråga. Vi måste fortsätt a 
driva på om LSS och förstat
liga den personliga assistan
sen. Andra saker som bil
stöd och anpassningsbidra
get har havererat totalt för 
många medlemmar. Eller 
frågan kring hjälpmedel där 
det i dag beror på i vilken re
gion du bor, om du får hjälp
medlet föreskrivet eller inte. 

Catrin Marklund
Ålder: 56 år
RBU-förening: RBU Väster-
botten

Hur vill du utveckla RBU?
Att  RBU blir ännu bätt re i 
sitt  påverkansarbete. Vi är 
bäst i dag av alla funktions
hinderföreningar. Men ing
et är så bra att  det inte kan 
utvecklas. 

Att  vi når nya medlemmar 
samtidigt som att  våra nu
varande medlemmar vill 
stanna kvar och att  fl er vill 
delta i våra gemensamma 
aktiviteter. 

Vilken är den viktigaste 
framtidsfrågan för RBU?
Att  vi kan balansera att  vi är 
en förening med hela livet 
perspektiv med att  vi är en 
förening med starkt fokus 
på barn och unga. De är vår 
framtid. Att  vi bygger ett  
samhälle där de känner att  
de är självklara medborgare. 
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Mötesplats
Workshops
Föreläsningar
Uppvisningar
Bilanpassningar

h j ä l pm e d e l sm ä s s a

27-28 maj2020 Fritt inträde!registrera dig på:
hjultorget.nu

Giesela Anderholm Hansson
Ålder: 49 år  RBU-förening: RBU Skåne

Hur vill du utveckla RBU? Jag vill att  RBU ska fort
sätt a vara en viktig och aktiv aktör när det gäller den 
personliga assi stansen och att  vi ska att rahera fl er till 
att  vara medlemmar – tillsammans är vi starka!

Vilken är den viktig aste framtidsfrågan för RBU? 
Den personliga assistansen!

Suppleanter

Maria Norrman
Ålder: 49 år
RBU-förening: 
RBU Halland

Hur vill du utveckla 
RBU?
Jag vill att  RBU ska ha 
ett  fortsatt  tydligt 
barnperspektiv och 
driva frågor som är ak
tuella, för att  barn och 

Andreas Rung
Ålder: 42 år  RBU-förening: Västmanland

Hur vill du utveckla RBU? Genom att  fördjupa sam
arbetet med andra organisationer bland annat barn
rätt s orga nisa tio ner för att  på så sätt  öka trycket i 
arbetet när det gäller barns rätt igheter. 

Vilken är den viktigaste framtidsfrågan för RBU?
Att  försöka få politiker och andra beslutsfatt are att  
få in barnrätt s per spektivet som en naturlig del i sitt  
arbete. Viktiga frågor är till exempel skolan, habilite
ringen och socialförsäkringssystemet.

ung domar med funk
tionsnedsätt ning och 
deras familjer ska kun
na leva ett  gott  liv. Alla 
ska ha rätt  att  maxa livet 
och drömma framtids
drömmar!!!

Vilken är den viktig-
aste framtidsfrågan 
för RBU?
Att  barn och ungdomar 
med funktionsnedsätt 
ning ska få vara just 
barn/ungdomar och att  
deras familjer ska kunna 
fungera som en familj. 
För att  dett a ska vara 
möjligt måste RBU konti
nuerligt arbeta med att  
påverka beslutsfatt are, 
så att  samhället säkrar 
upp vad gäller insatser 
som behövs för individen 
och familjen.
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Noterat

Ökat söktryck till BUP  
oroar personal

LSS-boende för barn:  
Outbildad personal 
och usel miljö 
Bristande kompetens hos  förestånd
are och personal. Skadedjur och bris
tande ventilation. Flera och allvarliga 
missförhållanden gör att Inspektionen 
för vård och omsorg, Ivo, riktar skarp 
kritik mot ett LSSboende för barn i 
Trelleborgs kommun. P 4 Malmöhus 
rapporterar att kommunens social
nämnd måste redovisa hur bristerna 
ska rättas till.

Ivo konstaterar att föreståndaren 
saknar tillräcklig kompetens för att 
leda boendet. Dessutom har hälften 
av personalen bytts ut – men vilken 
utbildning de har kunde förestånd
aren vid en inspektion inte svara på. 
Ivo konstaterar i sin kritik att boen
det är alltför likt en institution, efter
som flera rum saknar eller har få 
möbler. Det är inte första gången bo
endet hamnar i blåsväder. Arbetsmil
jöverket hotade med stängning efter 
en tidigare inspektion 

Söktrycket till barn- och ungdomspsykiatrin har 
ökat med 86 procent i Örebro län de senaste tio 
åren. Det rapporterar SVT Nyheter Örebro. 
Trots den kraftiga ökningen har personalstyr
kan bara ökat marginellt under samma period. 
Något som skapar en alltmer påfrestande arbets
situation för personalen.

Enligt inslaget känner personalen stress, oro 
och frustration över att inte kunna hjälpa bar
nen i tid. Det barnens situation riskerar att för
sämras i väntan på insatser. får ett försämrat 
mående när man tvingas vänta på insatser.

Personalen anser därför att gränsen är nådd 
för hur mycket som går att effektivisera i verk
samheten utan att det försämra vården.

– Effektivitet är bra i grunden men det går 
inte att effektivisera bort det mänskliga mötet. 
De här barnen har blivit bedömda att behöva 
specialistpsykiatriska insatser. Deras svårig
heter är allvarliga och de behöver hjälp. Vi vet 
att de här personerna är mer sårbara och ser att 
det här blir en stor belastning och oro för familj
erna, säger Susanna Sandin, legitimerad psyko
log, till SVT Örebro.

Barn med kronisk sjukdom  
eller funktionsnedsättningar 
ska bli mer delaktiga i beslut 
som rör deras hälsa och livssi
tuation. Det är syftet med ett 
nytt dataspel som har tagits 
fram av forskare vid Högsko
lan i Halmstad.

–Det finns stort behov av att 
skapa evidensbaserade sätt 

att arbeta med barns delaktig
het. För detta behövs ett för
ändrat arbetssätt inom forsk
ningen och vården, säger 
Petra Svedberg, professor i 
omvårdnad, i ett pressmedde
lande. Hon ingår i en forskar
grupp som har tagit fram det 
nya dataspelet i ett nära sam
arbete med barn. Förhopp

ningen är att spelet ska hjälpa 
barn att kommunicera om sin 
egen vård.

I spelet får barnet anta 
skepnaden av en valfri avatar 
och spela sig genom olika värl
dar. Spelet ska fungera som 
ett digitalt verktyg som hjäl
per barnet att bearbeta och 
kommunicera tankar och 

känslor.
När spelet är avslutat ska

pas två rapporter: en till bar
net och en till vårdpersona
len. Dessa följs upp med sam
tal som utgår från barnets 
rapport och perspektiv och 
som ligger till grund i plane
ringen av vård och habilite
ringsinsatser. 

Spel ska ge barn bättre vård

Jens Nygren, professor i Hälsoinnovation, Ingrid Larsson,  
docent i omvårdnad, och Petra Svedberg, professor i omvård
nad, ingår i forskargruppen.  BILD: IDA FRIDVALL

 ”Vi är djupt oroade över  
att ojämlikheten fortsätter 

att vara en så dominerande  
fråga i ett land som Sverige som 
borde ha alla förutsättningar 
att tillgodose alla barns rättig-
heter. Stödet ser mycket olika 
ut beroende på var du bor. Till 
exempel ska alla barn i Sverige 
ha samma möjligheter att få en 
likvärdig utbildning, men så ser 
det inte ut i dag. Barn som lever 
i socialt utanförskap får inte det 
stöd från samhället som de 
skulle behöva för att klara sko-
lan, och barn med en funktions-
nedsättning kan erbjudas stöd  
i en kommun, medan svaret blir 
nekande i en annan.”Företrädare för 19 barnrätts
organisationer, däribland RBU,  
i Dagens Samhälle.

Rörelse 2-20.indd   26Rörelse 2-20.indd   26 2020-03-19   20:332020-03-19   20:33



RÖRELSE 2  2020 27

Forskare på Mittuniver-
sitetet i Östersund ska 
utveckla ett  tränings
program för personer 
med intellektuell funk
tionsnedsätt ning.

I det nya forsknings
projektet medverkar 
50 män och kvinnor 
över 18 år. Av dessa har 
30 en intellektuell 
funktionsnedsätt ning 
och bor på kommunala 
gruppboenden i Öster
sund. Dessutom deltar 
20 chefer och anställda 
på gruppboendena 
samt tränare.

–Det fi nns rapporter 
som visar att  hälsoläget 
för personer med funk
tionsnedsätt ning är tio 

gånger sämre än för öv
riga befolkningen. Per
soner med intellektuell 
funktionsnedsätt ning 
når sällan den rekom
menderade dagliga do
sen av fysisk aktivitet 
och vi vill bidra till att  
förändra, säger Elisa

beth Hansen, forskare 
vid Nationellt vinter
sportcentrum på Mitt 
universitetet, i ett   
pressmeddelande. Trä
ningsprogrammet ska 
utvecklas tillsammans 
med olika aktörer i 
friskvårdsbranschen.

TILL SALU:
2008-ÅRS CHEVROLET 
UPLANDER EWB 3,9 V6
Utrustad med elektrisk handikappramp 
och permobillås

16000 mil.  Bensin/automat

Pris: 60 000 kronor, kan diskuteras

För mer information kontakta: 
Margareta Westrin 
Mobil: 070-3039438
 e-mail: westrins@telia.com

ANNONS

Under 2019 firade vi 50 år i branschen. Nu rullar vi 
vidare→→ Vi gör cirka 200 fordonsanpassningar per år 
och vi har skapat en kunskapsbas som garanterar 
hög kvalitet på utförda arbeten. Låt oss hjälpa dig!

1969–2019

www.anpassarna.se        Tel: 0225-28 69 00        Besöksadress: Kraftgatan 8, Hedemora

hög kvalitet på utförda arbeten. Låt oss hjälpa dig!

Vi finns på
mässan

Hjultorget
27-28 maj

i Stockholm
monter D:12

Hälsosamt projekt  i Östersund

FO
TO

: PXH
ERE

Mittuniversitetet i Östersund satsar på forskning om träning 
för personer med intellektuell funktionsnedsättning.
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Vad är 
frihet för dig?
Bilen är för många en symbol för  
frihet – friheten att kunna ta sig dit 
man vill, när man vill. Men för många  
är denna friheten begränsad.

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

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

Peter Ojala,
Svenska kälk-
hockeylandslaget.

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.

Stöd RBU:s  

Kampfond!

Swish 90 00 712

Noterat

Vad händer när tekniken gör 
det möjligt att designa våra 
barn med genredigering? 
Vem har makten när vi låter 
artificiell intelligens ta livs
avgörande beslut? I den  
nyöppnade utställningen 
Hyper Human utforskar 
Tekniska museet människ
ans relation med tekniken.

Hyper Human vill väcka 
nyfikenhet, ställa frågor och 
fascinera. Utställningen vi
sar några av de utmaningar 
som teknikutvecklingen 
ställer människan inför. 
Den vill samtidigt visa hur 
tekniken kan göra det möjligt 
för fler att få ett bättre liv.

– En allt snabbare teknik
utveckling kräver att vi stan
nar upp, får möjlighet att 
förstå och överblicka. Vi be

höver alla ta ställning till 
hur vi vill att vår framtid ska 
se ut. Det handlar inte bara 
om vad som är tekniskt möj
ligt, utan även om vad som 
är etiskt rätt utifrån till ex
empel jämlikhet, hållbarhet 
och rättvisa, säger Magdale
na Tafvelin Heldner, pro
jektledare på Tekniska mu
seet.

Hyper Human samlar 
både historia, nutid och tan
kar om framtiden. Från 
1700talets muskelmanne
käng till  1980talets intelli
genta superdator och fram
tidsspaningar från både po
pulärkultur och forskning. 
Besökare  kommer att kun
na engagera sig i flera olika 
etiska frågor, där varje val 
får konsekvenser.

Människan har alltid strävat efter tekniska framsteg och att skapa det 
”perfekta.” Det uppmärksammas i utställningen Hyper Human på Tek
niska museet. FOTO: TEKNISKA MUSEET OCH HAGSTRÖMERBIBLIOTEKET.

GIL: Allt svårare att få assistans

Teknik som möjlighet och hot

Assistansföreningen Göte
borg independent living, 
GIL, ser en negativ föränd
ring i kommunernas beslut 
om personlig assistans.

– Framför allt de senaste 
två åren märker vi att kom
munen har blivit allt hårda
re och allt striktare i sina 

bedömningar, säger Anders 
Westgerd, vd på GIL, till  
SVT Väst.

Göteborgskooperativet 
independent living är en 
förening som samordnar 
personlig assistans och drivs 
utan vinstintresse. 
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Det är viktigt a�  se alla nyanser i en människas liv, även hos den som varit 
framgångsrik. Det säger Birgi� a Ohlsson, aktuell med en bok om tio kvinnor 
som skrivit historia. 
”Lev som du vill” är titeln på Birgi� a Ohlssons nya bok. Det är inte 
hennes första, 2017 kom ”Duktiga fl ickors revansch”. Det är däremot 
hennes första titel för barn. 

Bokens grepp, a�  ly� a fram e�  antal kvinnor i ljuset, ingår i en verita-
bel våg av böcker som de senaste åren ge� s ut i sy� e a�  uppmärksamma 
kvinnors bortglömda och förminskade roll i historieskrivningen. 

– Böckerna har o� ast riktat in sig på yngre barn och värjt sig för svär-
tan i människors liv. Jag har velat skriva om kvinnor som varit väldigt 
framgångsrika men också visa a�  de inte alltid ha�  rosenskimrande liv. 

Birgi� a Ohlsson har valt tio namn. Spännvidden är bred, bland de ut-
valda fi nns dro� ning Kristina, Heliga Birgi� a, Elise O� esen Jensen och 
Greta Thunberg.

– Jag har valt dem som jag tycker a�  man bör känna till. När man går 
ut skolan ska man vara bekant med de här namnen och vad de gjorde 
för a�  förändra Sverige. 

Fortfarande är det bara 15 procent kvinnor i våra historieböcker, säger 
Birgi� a Ohlsson. Trots den vrede som många känner över tystnaden kan 
motståndet mot a�  erkänna kvinnor vara stort. Birgi� a Ohlsson pekar på 
deba� en som uppstå�  i USA, e� er a�  den för många amerikaner okända 
frihetskämpen Harriet Tubman föreslagits som illustration på landets 
nya 20-dollarsedlar.
Vilken av bokens tio kvinnor känner du själv mest igen dig i?

– E� ersom böckerna fokusar på barndomen känner jag särskild närhet 
till Ingrid Bergman. Precis som hon var jag jä� eblyg som liten. Hon var 

Profilen
Författaren Birgitta 
Ohlsson är tidigare 
liberal politiker och 
har bland annat 
varit demokrati- och 
EU-minister. 

också lång och kröp ihop för a�  inte sticka 
ut. Så var det för mig också, det är först 
som vuxen jag lärt mig a�  ta plats.

Vissa livsöden har berört Birgi� a Ohls-
son extra. Som Selma Lagerlöf, som inte 
en bart var förfa� are utan också stark röst-
rä� skämpe. Selma Lagerlöf blev förlamad 
i treårsåldern. 

– Det påverkade hela hennes förfa� ar-
skap. Funk tionsnedsä� ning på den tiden 
innebar stor isolering. Hon läste allt hon 
fi ck tag i, li� eraturen stimu lerade henne 
a�  skriva själv.
Vilka hinder har du själv bro� ats med?

– Jag har periodvis motarbetats av perso-
ner som provocerats av a�  jag ha�  politisk 
medvind. Men den största prövningen har 
varit privat. Min man och jag var barnlösa i 
många år, och gick igenom mängder av IVF- 
behandlingar. Jag levde med en känsla av 
ständigt återkommande besvikelser, säger 
Birgi� a Olsson som nu har två dö� rar.

kristina lindh

FO
TO

: BO
N
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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

Två aktuella domar: 

Elevens behov ska  styra, inte budgeten

FO
TO

: STEFAN
 N

ILSSO
N

Fråga: Jag har läst om några nya domar angående skolan. 
Har förstått att domarna har stor principiell betydelse för 
barn med särskilda behov. Kan du berätta mer om vad dom-
sluten innebär?

för barn i behov av särskilt 
stöd ska baseras på en indivi
duell bedömning avseende 
varje barns unika behov. Den 
individuella bedömningen 
ska omfatta frågan om till
läggsbelopp ska ges samt 
även beloppets storlek. 

Utgångspunkten när stor
leken på ett belopp ska fast
ställas ska vara att barnets 
behov av stöd kan tillgodoses 
i praktiken. HFD uttalar  
också att beloppet ska vara 
skäligt och att det bör kunna 
fastställas genom en jämfö
relse med vad ett motsvaran
de stöd inom hemkommu

HFD anser att kommunen 
inte kan åberopa betydande 
organisatoriska eller eko
nomiska förhållanden på det 
vis som man har gjort för att 
sätta ned beloppets storlek. 
Sammanfattningsvis kommer 
HFD fram till att kommunen 
agerat felaktigt när kommu
nen beslutat att sätta ner till
läggsbeloppet. 

Den andra domen från HFD 
med mål nr 1320 19 avser en 
kommun som minskat till
läggsbeloppen för tre elever i 
fristående grundskola. Kom
munen motiverade nedsätt
ningen med att bidragsnivån 
för tilläggsbelopp bestämdes 
årligen i samband med bud
get och att kommunen hade 
rätt att göra så, så länge det 
gjordes lika för kommunal 

Svar: Svar: Det är två vägled
ande domar från Högsta för
valtningsdomstolen, HFD, 
om skola och förskola. I båda 
domarna fastställer HFD att 
särskilt stöd ska bestämmas 
utifrån elevens behov och 
inte styras av kommunens 
budget.

Den ena domen med mål nr 
554418 avser en fristående1 
förskola som ansökte om  
tilläggsbelopp motsvarande 
kostnaden för en assistent i 
30 timmar per vecka för ett 
visst barn. Kommunen bevil
jade endast halva det sökta 
beloppet. Motiveringen till 
att inte ge hela beloppet var 
bland annat att kommunen 
annars riskerade att inte  
hålla årets budget.

HFD konstaterar att kom
munen inte har ifrågasatt att 
barnet har ett behov av assis
tentstöd 30 timmar per vecka. 
Enligt HFD framgår det av 
både skollagen, förarbeten 
och praxis att tilläggsbelopp 

1  Med fristående förskola/
skola menas att dess huvud
man (”ägaren”) är annan än 
kommun eller region. Hu
vudmannen kan exempelvis 
vara ett privatägt bolag. 

nen i allmänhet hade kostat.
Det står enligt HFD klart 

att det nedsatta tilläggsbe
loppet som kommunen be
viljat är för lågt för att barnet 
skulle kunna ges assistent
stöd i 30 timmar per vecka. 

”HFD anser att  
kommunen inte kan  
åberopa betydande 
organisatoriska eller 
ekonomiska förhål-
landen på det vis som 
man har gjort för att 
sätta ned beloppets 
storlek.”

”Även i denna dom 
förtydligar HFD att 
det framgår av både 
skollagen, förarbe-
ten och praxis att  
tilläggsbelopp ska 
baseras på en indivi-
duell bedömning  
avseende varje barns 
unika behov.”
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Två aktuella domar: 

Elevens behov ska  styra, inte budgeten
och fristående verksamhet, 
det vill säga så länge likabe
handlingsprincipen2 följdes.

Även i denna dom förtydli
gar HFD att det framgår av 
både skollagen, förarbeten och 
praxis att tilläggsbelopp ska 
baseras på en individuell be
dömning avseende varje barns 
unika behov. Det gäller också 

2  Likabehandlingsprincipen 
innebär att kommuner inte  
får särbehandla vissa kom
munmedlemmar annat än på 
skä liga grunder. 

tilläggsbeloppets storlek. Det 
står också klart, enligt dom
stolen, att likabehandlings
principen inte gäller vid be
dömning av tilläggsbelopp på 
det vis som kommunen hävdar. 
HFD fastställer att när storle
ken på belopp ska bestämmas 
ska utgångspunkten vara att 
barnets behov av stöd kan till
godoses i praktiken. Samman
fattningsvis kommer HFD 
fram till att kommunen agerat 
felaktigt när kommunen  
beslutat att sätta ner tilläggs
beloppen. 

BAKGRUND:  
TVÅ VÄGLEDANDE DOMAR
Juristspalten tar denna gång upp 
några aktuella och principiellt intres-
santa domar. Det är två vägledande 
domar från Högsta förvaltningsdom-
stolen, HFD, om skola och förskola. 
Domarna innebär att särskilt stöd 
ska utgå från elevens behov och inte 
kommunens budget. HFD menar  
i båda fallen att kommunernas  
agerande varit felaktigt.

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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 Projektet handlar om barn och 
vårdnadshavares erfarenheter av 
att barnet lever med en gastrosto
miport. Forsningen har ett speci
fikt fokus på måltidssituationen, 

där utgångspunkten är måltidsmodellen Five 
Aspect Meal Model (FAMM). 

Jag genomför semistrukturerade intervjuer 
som berör alla barn mellan ett till 18 år och 
där barnet har en funktionsnedsättning. 
Data insamlingen pågår parallellt med barn 
som till följd av cancer och/eller stamcell
stransplantation får vård och behandling vid 
barncancercentrum i Göteborg. Datainsam
ling på två ställen möjliggör jämförelser  
mellan barnens erfarenheter och upplevelser. 

Detta är en longitudinell datainsamling 
som pågår under tre år, vilket innebär att 
barn och deras vårdnadshavare intervjuas tre 
gånger per år (totalt nio tillfällen). Intervju
frågorna baseras på aspekterna i FAMM, vilka 
är rummet, mötet, produkten, styrsystemet 
och atmosfären. Detta då måltidsmodellen 
FAMM utgår från att dessa aspekter påverkar 
måltidsmiljön och därmed måltidsupplevel
sen. Utöver detta ges barn och vårdnadshavare 
möjlighet till att besvara en enkät i form av en 
strukturerad intervju som fokuserar på gastro
stomiporten och dess inverkan på barnets 
dagliga liv, så som exempelvis smärta, kom
plikationer och funktion. Barn och föräldrar 
erbjuds även att filma barnen vid tre måltids
situationer per år i syfte att ta reda på hur för
äldrarna hanterar måltidssituationerna till
sammans med sina barn. 

I den första delstudien testades FAMM med 
syftet att se om denna måltidsmodell fungera
de att appliceras inom hälso och sjukvården 
och i omvårdnaden av barn med gastrostomi
port. En riktad innehållsanalys användes och 

Måltiden i fokus
Ett pågående forskningsarbete tar upp matsituationen för barn  
med gastro stomiport. Barn och föräldrar är delaktiga genom intervjuer.  
Familjerna ges också möjlighet att själva filma måltider.

Forskningen utgår från barns  
och föräldrars erfarenheter av 
gastrostomiport.

de kategorier som framkom jämfördes med 
de förutbestämda kategorierna i FAMM.  
Resultatet kommer att publiceras i en veten
skaplig tidskrift.  

Den andra delstudien var en fallstudie där en 
ungdom, med cerebral pares, cp, och gastro
stomiport, samt ungdomens föräldrar inter
vjuades under ett år. Syftet har varit att  belysa 
deras erfarenheter gällande gastrostomipor
ten samt måltidssituationerna. Totalt genom
fördes sex intervjuer vid två olika tillfällen och 
med tre månaders mellanrum. Det kvalitativa 
förhållningssättet Interpretive description till
sammans med vissa delar av Merriams  metodo
logi användes under analysen. Resultatet kom
mer att publiceras i en vetenskaplig tidskrift.  

Enkäterna som samlats in parallellt på habi
literingen och Barncancercentrum kommer 
troligen att utgöra den tredje delstudien. 
Dessa enkäter gör det sedan möjligt att gen
omföra en jämförelse mellan de två olika 
grupperna. 

Fotnot: Forskningen bedrivs med stöd från 
RBU:s forskningsstiftelse.

Forskning pågår

OM FORSKAREN:
Ulrika Mårtensson är barn-
sjuksköterska . Hon har se-
dan 2005 arbetat inom Habi-
litering och Hälsa i Göteborg. 
Hösten 2017 blev Mårtensson 
doktorand vid Institutionen 
för vårdvetenskap och hälsa, 
Sahlgrenska akademin vid 
Göteborgs universitet.
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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!
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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: fsdirekt@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.seVÅR

3 – 4 april        Förbundsstyrelsen sammanträder

29 maj          Förbundsstyrelsen sammanträder

29 – 31 maj      RBU:s kongress i Uppsala

SOMMAR

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 

Information med anledning av 
coronaviruset
Många av RBU:s medlemmar tillhör riskgrupper som 
är extra utsatta för det nya coronaviruset (covid-19).  
På www.rbu.se finns med anledning av detta aktuell 
information till föreningar och medlemmar.
RBU återkommer om hur inplanterade aktiviteter på 
nationellt plan kommer att påverkas.

Tänk på att det alltid är viktigt att hela tiden följa 
myndigheternas information och riktlinjer! Detta 
finns samlat på www.krisinformation.se
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Med oss som 
assistanssamordnare 

blir livet roligare

Skulle du vilja …
… ha en vardag som är mer än den är idag? 

… skapa nya kontakter och träffa nya vänner 
 att umgås med? 

… laga god mat tillsammans med andra? 

… åka på utflykter och ha ett extra tv-rum
    att hänga i? 

… ha någon att träna tillsammans med eller 
 bara ha någon att ta en promenad med?

Som kund hos oss på Din Förlängda Arm 
erbjuds du mer än bara assistans. Vi erbjud-
er dig en möjlighet att leva som andra. 

Vi brinner inte bara för att skapa kvalitativ 
assistans utan också för att skapa mer-    
värden i din vardag.

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

Med personlig assistans kan du också ha det så här

RIKSTÄCKANDE ANORDNARE  ·  BARN OCH VUXNA  ·  EVENEMANG  ·  DIGITAL TIDRAPPORTERING OCH JOURNALFÖRING I COORDINARE
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POSTTIDNING B
AVS: RBU
SOLNA TORG 19
171 45 SOLNA

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

Det  finns säkert många likheter mellan din väg och den väg som jag har gått. Jag har kämpat, gråtit och slagits 
för mitt barns rätt till den hjälp och det stöd som han behöver och har rätt till. Idag är min son 25 år gammal och 
hans vardag är både fin och meningsfull. Så kampen har haft betydelse och det gör att jag idag kan spendera 
dagarna med att kämpa för andras barn och hjälpa andra att få en vardag likt den vi har idag. 

Hos oss på Din Förlängda Arm arbetar jag och mina kollegor dagligen för att alla våra kunder ska få den service 
och den omtanke som de önskar. Den omtanke som jag önskade att jag fick för 20 år sen.  

Vi kan assistans, vi har erfarenheten, vi har hjärtat och vi har viljan. Vi vill skapa en vardag som inte bara ska  
fungera utan som också bidrar till ökad glädje. 

Titta in på vår hemsida eller på vår Facebook-sida och var med och känn glädjen.  

Välkommen till oss!

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