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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

 ” Det går bra, 
men…”

Hur kommer vi att  minnas 2020?
På ytan är det mesta sig likt. 
Kaff e koppen på morgonen, trädet
utanför fönstret i mitt  arbets
rum. Högen av papper på skrivbordet. Ljudet 
från torktumlaren som ett  sus i bakgrunden. 
Julgranen som punktligt sätt s upp på gården. 
Är den  lika sned som förra årets? I år fi nns mer 
tid att  studera den,  när veckorna före jul ska 
levas på distans och utan sedvanliga julbord och 
julmingel. 

En vän delar ett  inlägg på Facebook, ni har kanske 
också sett  det gulnade klippet från spanska sju
kans dagar. De drygt 100 år gamla råden känns 
igen. ”Undvik om möjligt köbildningar och andra
folksamlingar” och ”iaktt ag personlig renlighet.”
Då som nu var det viktigt att  ”tvaga händerna.” 
Inte så dumt. Renlighet är alltid bra, pandemi 
eller inte. Om handtvätt andet håller i sig blir vi 
överlag friskare, var så säker.

Frågan är vilka andra spår corona lämnar
eft er sig när det kommer till mänskligt beteende.
För nog har vi börjat se på våra medmänniskor 
på ett  sätt  som inte alltid är behagligt. Vi titt ar 
snett  på damen som står för nära i kön och 
ungdomen som ”bara festar.” Det är då lätt  att  
konstatera att  andra gör fel.  

Ja, nog är 2020 året som vi inte glömmer i 
första taget. ”Det går bra” säger vi till varandra, 
vi som ändå möts på avstånd, med handsprit på 
bordet och givetvis utan kramar. ”Men … mått e 
det bli bätt re nästa år…”

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 trö� a är vi inte nu på corona
eländet! Jag kan inte tala för er andra, 
men själv är jag SÅ less!

Så less på begränsningar som bara 
verkar bli hårdare. Så less på att  inte 
kunna träff as fritt  som vi brukar i RBU. 
Och samtidigt rädd för vad en smitt a i 
min egen familj eller i någon av era 
familjer skulle kunna ställa till med. 
Rädd varje gång assistenterna löser av 
varandra hemma. Jag inser att  jag inte 
kan kontrollera dem och vad de gör på 
sin fritid. Jag bara ber till en högre 

makt att  de ska ta ansvar, följa rekommendationerna 
och tvätt a och sprita händerna.

Men hörni, hur less vi än är måste vi hålla i och hålla 
ut! Vi har klarat att  ställa om mycket av vår verksam
het i RBU och det måste vi fortsätt a med, länge än vad 
det verkar. Kongressen i maj genomfördes digitalt
under en dag och nu har vi hållit extrakongress, även 
den digitalt, för att  lägga strategier framåt och kom
petensutveckla oss på fl era områden: föreningsenga
gemang, Barnkonvention, Funktionshinderkonventio
nen. Vi har också överlämnat våra fi na hedersbetygel
ser: Guldrullen och Stora RBUpriset. Gratt is Liiso 
och Ina Åkerberg, Tanzaniaprojektet och Pär Johans
son, Glada Hudikteatern! Ni är så väl värda utmärkel
serna! Det går riktigt bra att  hålla kongress digitalt. 
Beslut fatt as, diskussioner hålls, föreläsningar genom
förs. Det är inte samma sak som att  träff as fysiskt till
sammans, men det går.

Ingen kan säga något om hur det ser ut framöver. Vi 
i RBU kan inte tänja på gränserna, vi måste alltid vara 

Håll i, håll ut!
superförsiktiga. Bland våra medlemmar fi nns många 
som är sköra och som även i sitt  friska tillstånd lever 
med till exempel andningsproblematik. För deras 
skull och för allas vår skull måste vi lyssna på rekom
mendationerna och snarare vara mer strikta än det 
som sägs från myndigheter och regering. Vad tror ni 
om att  göra hela 2021 till ett  digitalt år? Jag tror att  det 
skulle kunna öppna helt nya möjligheter. Både att  
träff as (digitalt) men också att  köra föreläsnings
serier, miniseminarier, workshops, utbildningar… 
Eller bara ta en fi ka via Teams eller något av de andra 
verktygen som fi nns. Det är inte samma sak som att  
träff as, men det är något annat, något som skulle kunna 
göra det möjligt för fl er att  delta. Det är omöjligt för 
en del av våra medlemmar att  åka bort en helg från 
familjen för att  vara med på en konferens. Men om 
den är digital och man kopplar upp sig hemifrån så 
kan det bli betydligt enklare.

Hör av er till mig med tips och förslag till maria.pers-
do� er@rbu.se Och hör av er till er distriktsförening, 
jag är helt säker på att  goda idéer är mer än välkomna 
nu när vi har ställt om. 

I bästa fall kommer vi under det kommande året att  
kunna återgå till ett  mer normalt liv. Men om det inte 
blir så ska vi i RBU ändå hålla energin uppe och lågan 
brinnande. Tack och lov för de digitala verktygen då!

Jag hoppas av hela mitt  hjärta att  ni alla får en riktigt
god jul, även om det kanske blir lite färre människor 
kring granen i år. 

FO
TO

: JO
H
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 KLIN

TH
AM

M
AR

Maria Persdotter, förbundsordförande
maria.persdotter@rbu.se
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För alla olika och För alla olika och 
ovanligt unikaovanligt unika

Vårt engagemang är högt och vårt hjärta slår hårt för 
alla som fungerar olika. De som gör unik skillnad.

Att bli kund hos oss på Assistansexperten är enkelt. Vi börjar alltid med ett 
möte där du får berätta om din situation och dina önskemål och där du får 
veta lite mer om oss och vad vi kan hjälpa dig med. Ring oss redan idag på
010-222 13 00 eller läs mer på www.assistansexperten.se 
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tema: Delaktighet

Personer ”utanför normen” tvingas slåss för sina 
rättigheter. Det menar forskaren Niklas Altermark. 
Han kritiserar att bevisbördan alltid ligger hos den 
som behöver samhällets stöd. Att det är så vet 
Nora Eklöv, vars liv under de senaste åren kantats 
av strid för assistans. Först möter du Hoa Palu, som 
vill göra osynliga funktionshinder synliga.

itt  hem är min verkstad.” Orden som pryder en 
vägg hemma hos Hoa Palu behövs egentligen inte.  
Massor av garner i glada, ljusa färger, stickor och 
en symaskin visar med all tydlighet att  det är en 
kreativ  person som bor här.

Det är kväll i Täby. I mörkret skymtar upplysta villafasader. Några gatlyktor 
kastar ljus över de sista höstlöven. Snart är det vinter. Pandemin behåller 
greppet om Sverige och besöket i Hoas lilla lägenhet börjar med noggrann 
handtvätt , varmt vatt en, tvål och för säkerhets skull även handsprit. 

Hoa dukar fram Muminmuggar och bjuder på  kanelbullar och kaff e. Själv 
älskar hon te och håller sig till det. Kanelbullen äter hon genom att  först 
”rulla ut” den, som hon alltid gör.

Hoa föddes i Vietnam och kom till Sverige som spädbarn, adopterad av en 
fi nskfödd mamma och en svensk pappa med rött er i Estland. Tack vare sin 
mamma och hemspråksundervisning i fi nska är hon tvåspråkig, och det är 
en viktig del av hennes person. 

– Det är bra att  kunna två språk och då kan jag prata med mina släktingar 
i Finland. Jag har träff at andra som struntade i att  lära sig hemspråk och som 
ångrar sig när de blir vuxna.

När Hoa var riktigt liten upptäcktes en cpskada. Senare, i nioårsåldern 
diagnostiserades hon med Aspbergers syndrom. Hon är en verbal och  »

Är jag fyrkantig? Eller är det omvärlden 
som har svårt att  acceptera olikheter?  
Hoa Palu kämpar för rätt en att  vara 
annorlunda. 
Text: Margaretha Holmqvist Foto: Roger Schederin

6
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7

VÄGEN FRAMÅT. 
Hoa Palu går på 
daglig verksamhet 
vid Liljeholmen 
i södra Stockholm. 
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»  konstnärlig person och arbetar på en daglig 
verksamhet där hon får skapa i en målarateljé.

–  Så länge allt omkring mig funkar så funkar 
jag också, berättar Hoa. 

Ibland blir tillvaron krånglig. Som när en 
taxichaufför inte förstår att hon inte kan guida 
till  sin hemadress. Orsaken är att  hon har 
orienteringsproblem och inte hittar.

– Det borde jag inte behöva förklara, efter

”Jag önskar att fler personer tog sig tid 
att lyssna på sina medmänniskor och 
tro på vad de säger. Inte ta saker för 
givet, att de skulle tänka efter innan de 
säger något och försöka ta reda på fakta 
först. Allting behöver inte vara som det 
ser ut att vara.”

Det blev inledningen till en lång kamp för 
Hoa och hennes mamma. De överklagade 
kommunens beslut och fick rätt i Förvaltnings
rätten. Hoa kunde bo kvar.

Att vara där hon är nu, i egen lägenhet och 
ett jobb hon trivs med är trygghet för Hoa. Hon 
tycker att Sverige, välfärdssamhället, borde ha 
resurser att möta de behov olika människor 
har. Ingen ska behöva utsättas för det hon upp
levde, att bollas mellan två rika kommuner. 

– Men man sparar på viktiga saker. Ibland 
är det som att när det går bra så händer det 
något…

När Hoa visar runt i lägenheten är det som 
att följa med på en livsresa. Överallt finns tav
lor och foton som anknyter i till hennes liv. 
Bilderna på pappan som alltid fanns vid Hoas 
sida. Han som lärde henne snickra  och brukade
kalla henne ”min lilla solstråle” och dog i cancer 
när hon var i tidiga tonåren. På det följde några
tuffa år för Hoa och hennes mamma. Men livet 
ljusnade efter hand. Flera bilder är från favorit
ön Gotland, där hon har vänner. Gotland  är 
magiskt tycker Hoa. En plats där hon kan vara 
den hon är, får energi och där hon brukar gå 
på konserter med folkmusik.

– Jag skulle önska att fler borde tänka på att 
allt kanske inte är som det ser ut. Alla funk
tionshinder syns inte heller, säger Hoa Palu 
innan vi skiljs åt.

Hoa Palu hade en dröm om att skriva 
en bok om att vara annorlunda. För 
några år sedan blev drömmen verk
lighet. 

I boken beskriver hon uppväxten 
och att vara annorlunda. Hur hon 
hade svårt att få kompisar och blev 
mobbad. Hur även enkla avbrott i 
vardagen kunde störa henne,  som 
att inte gå den vanliga vägen hem från 
skolan.  

Hon skriver att mycket blivit lätt
are. Om hur hon genom olika strate

tema: Delaktighet

En favoritfilm om 
att vara annorlunda
En av Hoas favoritfilmer är Rain 
Man där Dustin Hoffmans autistiske
rollfigur Raymond  tar tillvaron 
mycket bokstavligt. En klassisk 
scen är när trafikljuset slår om till 
”don’t walk”  och han stannar mitt 
på övergångsstället och orsakar 
trafikkaos.
I filmen åker Raymond på en 
ofrivillig roadtrip med sin yngre 
och samvetslöse bror Charlie (Tom 
Cruise) som försöker komma över 
ett arv. Men som sig bör i en Holly
woodfilm uppstår under resans 
gång vänskap och tillit mellan 
bröderna, som växt upp utan att 
känna till varandra.

som det är just därför jag har färdtjänst.
Personer med Aspbergers beskrivs ofta som 

”fyrkantiga.” Hoa konstaterar att det kan an
dra också vara.  Som när handläggarna från 
dåvarande hemkommunen Solna inte ville be
vilja fortsatt stöd för serviceboendet i Täby 
med motiveringen att hon var ”så frisk.” 

– När de besökte mig gjorde jag mitt bästa 
och bjöd på fika. Efteråt kändes det som att jag 
borde ha låtsas vara sjukare än vad jag är för 
att få det jag har rätt till!

gier och lösningar lärt sig att hantera 
tillvaron. ”Se inga hinder, ta andra 
vägar,” som ett av bokens kapitel 
heter. Boken tar upp att Aspbergers 
också ger styrkor. Hoa har väldigt 
bra minne och sinne för detaljer 
men hennes extremt goda hörsel gör 
henne känslig för ljud. Därför har 
hon svårt att gå på bio och i affärer 
måste hon ibland be personalen att 
dämpa musiken.

Hoa har fått vänner som hjälper 
henne när det uppstår svåra situa
tioner. Men fortfarande blir hon led
sen och arg när omgivningen inte 
förstår henne.

Hoa skrev boken om sitt liv

Med sin bok vill Hoa Palu öka förståelsen för 
dolda funktionsnedsättningar.

Rörelse 6-20.indd   8Rörelse 6-20.indd   8 2020-11-26   16:272020-11-26   16:27



Efter studenten 
gick Hoa Palu ett år på folk

högskola där hon fick utveckla 
sitt skapande i olika tekniker.
Hon älskar form och färg, att 
sticka och sy är stora glädje

ämnen för henne. Nallarna som 
har följt Hoa genom livet 

är fortfarande 
favoriter.

Rörelse 6-20.indd   9Rörelse 6-20.indd   9 2020-11-26   16:272020-11-26   16:27



10 RÖRELSE 6  2020

 25åriga Nora Eklövs seger 
omfamnas av hela funk
tionshinderrörelsen. 
Samtidigt grumlas hennes 
egen glädje av oro över hur 

domen ska tolkas. 
Sedan domen föll har Nora hunnit sluta som 

generalsekreterare för Unga Rörelsehindrade.  
Numera är hon student och pluggar till journalist 
vid Södertörns högskola. Rimligen är studier 
jämförbart med arbete, men man vet aldrig. Nora 
befarar att Farsta Stadsdelsnämnd väljer att över
klaga domen. En stadsdelsnämnd som under den 
långa processen kommit lindrigt undan.

– Jag tycker att det är tragiskt och skrämmande 
att det ska ta så lång tid. Det är den byråkrati vi 
har i Sverige och bevisbördan ligger hos den som 
söker stöd. Trots att jag har fått rätt behöver stads
delsnämnden inte ens be mig om ursäkt, säger 
Nora som tror att kommunen anser att det är nöd
vändigt att processa för att få fram praxis.

Nora Eklöv är uppvuxen på Öland där hon hade 
den assistans hon behövde. När hon började 
arbeta i  Stockholm hopade sig problemen. Nora 

bodde först i en andrahandslägenhet på Söder
malm där stadsdelsnämnden sa nej till assistans. 
Då tvingades hon under en tid flytta hem till för
äldrarna. Efter en flytt till Farsta, och ett antal 
nya överklaganden där, fick hon sommaren 2019 
rätt till 36,5  timmars assistans i veckan. Hon upp
lever att kommunens handläggare ofta skjutit 
besluten framför sig. Allt har tagit sin tid. Helt 
enkelt dragits i långbänk.

– Ingenting har kommit gratis.
Fördomar förekommer även bland kommunala 

tjänstemän, konstaterar hon. Under en period 
hade hon en handläggare som var helt oförstående 
inför hennes behov. 

– Då bad jag att få byta, det krävs att det finns ett 
förtroende utifrån att det handlar om personliga 
och känsliga uppgifter.

Handläggaren tyckte till exempel inte att Nora 
behövde stöd i samband med simträning ”efter
som det finns badvakter och övervakningskame
ror.” Hur hon överhuvudtaget skulle komma ned 
eller upp ur bassängen var en ickefråga.

– Ingen hänsyn togs till att jag behöver hjälp ned 
i vattnet eller vid toalettbesök, ”det finns väl » 

Det tog tid, närmare bestämt fyra år. I höstas föll 
domen i Kammarrätten som ger Nora Eklöv rätt till 
personlig assistans under arbetstid.

Noras 
långa kamp

tema: Delaktighet
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När fördomar förekommer 
hos kommunala handläggare är det 
ett problem som kommunen måste 
ta tag i, säger Nora Eklöv. Hon försökte 
vid ett tillfälle byta handläggare men 
nekades eftersom ”det inte fanns någon 
annan.” FOTO: ANITA EKLÖV
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»  handikapptoalett ,” var motivering, säger Nora som neka
des att  byta handläggare.

Hon anser att  det borde vara ett  krav att  en handläggare ska 
ha förmåga att  sätt a sig in i vad det innebär att  behöva assis
tans.

– Majoriteten av oss rörelsehindrade är vältaliga och behö
ver assistans för att  vi vill arbeta och leva familjeliv som andra.
Vi har många bollar i luft en. Men det fi nns många fördomar i 
kommunen. Om det är svårt att  förstå, ja då är det en fördom 
som de måste jobba med!

Nora Eklöv är nyinfl ytt ad i en studentlägenhet i Tallkrogen 
och har äntligen ett  förstahandskontrakt. Hon har kommit 
in på sin drömutbildning och trivs bra med studierna. På 
grund av pandemin sker en stor del av utbildningen på dis
tans. Det har sina sidor att  inte träff a lärare och studiekam
rater så oft a. Men fördelar fi nns också, pusslet med assis
tanstimmarna blir lite enklare med färre resor och andra 
aktiviteter. Sedan en tid bor Noras föräldrar i Stockholms
regionen och hon  tillbringar en hel del tid hos dem. Det blir 
ett  stöd när inte assistanstimmarna räcker till.

– Men egentligen vill jag som alla andra hälsa på mamma 
och pappa när jag själv vill och inte för att  jag måste.

Som aktivist vet Nora Eklöv sina rätt igheter, ”jag har koll 
på lagar och regler.” Hon kan LSS och dess förarbeten utan 
och innan. Plus att  hon inläst på FN konventionen om rätt ig

Som elev hos oss har du möjlighet att studera nationella program såväl 
som introduktionsprogram. Du kan läsa i liten grupp på Riksgymnasiet 
men du har också möjlighet att studera hela eller delar av ditt program 
på andra kommunala gymnasieskolor i Göteborg. Oavsett hur du väljer 
att studera erbjuds du elevassistans och habilitering på skolschemat 

och du har även möjlighet att bo på vårt bemannade elevhem.

Missa inte chansen till en unikt anpassad utbildning!

Rörelsehindrad och ska söka till gymnasiet?

Kontakta och besök oss gärna!
Ann-Christin Haag

annchristin.haag@educ.goteborg.se
Tfn 031 - 367 15 22

Mobil 0706 - 18 71 28

Vilka behov du än har är våra mål alltid desamma; 
maximalt nyttjande, säkerhet och komfort i ett 

tar vi fram en anpassad lösning.

SPECIALANPASSADE FORDON

Starmobility.se  I  031-57 22 90  I  info@starmobility.se
Landvetter  I  Stockholm  I  Hedemora  I  Bankeryd

fordon av högsta kvalitet. Kontakta oss så 

Kvalitet

Erfarenhet

Unika 
lösningar

Säkerhet

tema: Delaktighet
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Personlig assistans   Daglig verksamhet  Friskvård

ASSISTENT
MED ASSISTENT
Mitt liv är lite annorlunda då jag föddes med en CP-skada. 
Jag har ändå alltid velat leva ett så normalt liv som möjligt, 
utmana mig själv och uppnå mina mål som alla andra.
Efter högskolan var målet att få ett jobb. Jag hörde att det 
var svårt och extra svårt om man har en funktionsvariaton.

Efter månader av sökande fick jag möjlighet att praktisera 
på Kamgarn Daglig verksamhet som administrativ assistent 
vilket senare ledde till jobb. Jag är väldigt tacksam att få vara 
en del av verksamheten och träffa underbara människor varje 
dag. Jag har lärt mig mycket om bemötande och känner mig 
accepterad av alla. Anställningen har gett mig chansen att 
växa som person och känna mig som en del av samhället.

Tack vare att jag kan jobba den mängden timmar jag orkar 
på grund av skadan, kan jag träna på fritiden. Min favorit-
gren är Racerunning! En sport där man springer med hjälp av 
en trehjuling utan pedaler. Träningen ger mig chans att öka 
pulsen samtidigt som belastningen på kroppen är skonsam. 
Den gör också att jag kan fokusera på jobbet och ta fram min 
produktiva sida, känna att jag behövs och få känna samhö-
righet. Som människa vill nog alla tillhöra något och känna 
gemenskap. // Emma

heter för personer med funktionsnedsättningar.
Alla har inte den styrkan. Hur det går för dem som inte 

själva kan hävda sina rättigheter vet ingen, statistik saknas. 
Nora menar att det är viktigt att försöka ta reda på vad man 
verkligen har rätt till.

– Det är så lätt att bli överkörd och det skrämmer mig hur 
man kan behandla folk som inte kan tala för sig. 

Få svenska politiker ifrågasätter öppet allas rätt till ett bra 
och självständigt liv. Men intresset för att verkligen driva frå
gorna är måttligt. Dessutom blåser totalitära vindar i stora 

AKTIVIST.  Nora Eklöv har tidigare varit 
generalsekreterare för Unga Rörelse
hindrade. Här demonstrerar hon utanför 
Riksdagen. FOTO. PRIVAT

”Det är så lätt att bli överkörd och det 
skrämmer mig hur man kan behandla folk 
som inte kan tala för sig.” 

delar av världen, där starka politiska krafter visar ett förakt 
för mänskliga rättigheter.

En dyster utveckling, men Nora Eklöv låter sig inte nedslås. 
– Jag försöker tänka att det är ett spännande samhälle vi 

lever i och att det är desto viktigare att vi kämpar för rättvisa, 
säger hon.

Margaretha holMqvist

Fotnot: Kort innan vår pressläggning kom beskedet att stadsdels
förvaltningen inte överklagar Kammarrättens beslut.

Bakgrund: 
paragraf 9 i LSS
Efter stora påtryckningar från 
RBU och andra funktionsrätts
organisationer lät dåvarande 
ansvarig minister Åsa Regnér 
ändra lagen 2018 till att gälla 
arbetssituationen i sin helhet: 
”Personlig assistans för andra 
personliga behov avser även… 
tid när en assistent behöver 
vara närvarande i samband 
med en aktivitet utanför den 
enskildes hem på grund av att 
ett hjälpbehov kan förväntas 
uppstå,” lyder den nya skriv
ningen i 9a § LSS.
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Niklas Altermark är fil dr och 
verksam vid Statsvetenskapliga
institutionen vid Lunds universitet, 
där han forskar om funktions
hinders och välfärdspolitik.  Han 
anser att rättslösheten breder ut 
sig, både när det gäller sjukersätt
ningen och personlig assistans. 
FOTO:  MARTIN NORDIN

tema:tema: DelaktighetDelaktighet
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 Sjuka och personer med funktions
nedsättningar får betala när sta
ten ska spara. Det menar Niklas 
Altermark, doktor i statsveten
skap vid Lunds universitet. I sin 

nya bok ”Avslagsmaskinen” kritiserar han 
Försäkringskassan för att agera utan stöd 
av lagen när man avslår sjukpenning till sjuka
människor. Samma kritik har han tidigare 
fört fram när det gäller assistansersätt
ningen.

– Allt som gjorts för att begränsa rätten till 
assistans är bara generell åtstramningspoli
tik. Det är inte alls designat för att komma till 
rätta med fusket, säger han.

Niklas Altermark forskar om socialpolitik 
och välfärdsfrågor med ett speciellt fokus på 
funktionshinderfrågorna. Hans doktorsav
handling från 2016 heter ”After inclusion: In
tellectual Disability as Biopolitics.” Den 
handlar om hur stöd och service för perso
ner med intellektuella funktionsnedsätt
ningar har kommit att fungera efter avinsti
tutionaliseringen i början av 1990talet. Själv 
har han bland annat en bakgrund som an
ställd på LSSboenden i mer än sju år.

I den nya boken har han breddat perspekti
vet från funktionshinder och tagit sig an 
sjukförsäkringen. Och där riktar han tung 
kritik mot både den borgerliga alliansreger
ingen och den nuvarande rödgröna. Dessut

Boken Avslagsmaskinen (Verbal 
förlag) bygger på berättelser från 
människor som blivit av med sin 
sjukförsäkring och intervjuer med 
handläggare och beslutsfattare 
på Försäkringskassan. Frågeställ
ningar som tas upp är bland annat: 
Hur det gick till när svenska folket 
plötsligt blev friskare över en natt? 
Vad händer med de som drabbas 
av Försäkringskassans hårdare 
bedömningar? Vad händer med 
demokratin när sjukförsäkrings
politiken kan läggas om utan tydliga 
beslut eller lagändringar.

När det ska sparas pengar till statskassan, vilka 
är det då som får betala? Jo, påfallande ofta är 
det människor som har kroppar som fungerar 
utanför normen.

Niklas Altermark: 

om får Försäkringskassan sig en rejäl släng 
av sleven.

– När jag tittar på sjukförsäkringssystemet 
tycker jag mig se samma typ av politisk styr
ning där som inom assistansen. Och den kul
tur som råder på Försäkringskassan känner 

”Allt som gjorts för att begränsa 
rätten till assistans är bara generell 
åtstramningspolitik. Det är inte alls 
designat för att komma till rätta 
med fusket.”

jag igen sedan tidigare. När avslagen blir fler 
säger Försäkringskassan bara att man blivit 
bättre på att utreda rätten till ersättning. 

Altermark anser att besluten ofta strider 
mot lagens mening. 

– Jag menar att både när det gäller rätten 
till sjukpenning och rätten till assistans har 
Försäkringskassan  rört sig allt längre bort 
från vad som faktiskt står i gällande lagstift
ning. Man säger att man blivit mer noggrann 
och rättssäker, men det stämmer inte. I reali
teten har man blivit sämre på att fatta kor
rekta beslut utifrån gällande lag.

Niklas Altermark är skoningslöst hård i sin 
kritik av Försäkringskassan. Han säger vis
serligen inte att myndigheten agerar olagligt, 
men att den ”saknar lagstöd” för sina bedöm
ningar av ersättning. »
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»    – Försäkringskassans beslut drabbar 
människor på ett fruktansvärt sätt och gör 
att de blir sjukare än vad de var tidigare, säger
han.

Men varför skulle  Försäkringskassan göra 
det?

– Det är regeringens som styr Försäkrings
kassan genom att sätta siffermål. När det gäl
ler sjukförsäkringen sätter man ett mål för 
sjuktalet, i assistansfrågan säger man att höj
ningen av antalet assistanstimmar ska bry
tas. Det gör att Försäkringskassan i sin tur 
omtolkar och förändrar synen på vilka som 
ska ha ersättning och det leder till fler avslag.

Boken Avslagsmaskinen är enligt förlaget 
en ”unik granskning av hur det gick till när 
svenska folket plötsligt blev friskare över en 
natt.” Det är alltså sjukförsäkringen som 
granskas, men Altermark beskriver resulta
tet som att mönstret går igen från när han 
tidigare granskat assistansen.

– I båda fallen ser vi en omfattande rättslös
het, där Försäkringskassan kan förändra hur 

man ser på rätten till ersättning utan riks
dagsbeslut och med väldigt små möjligheter 
för enskilda människor att få rätt. För mig är 
detta en politisk teknik att motivera ned
skärningar och att ifrågasätta assistansrefor
men.

Han menar också att myndigheten har vänt 
på bevisbördan och lagt över den på den en
skilde.

– Försäkringskassan säger: ”Okej, du ansö
ker om ersättning här. Då måste du överbevisa 
oss att du verkligen har rätt till det. Vår upp
gift är att slå hål på dina argument. Misslyck
as vi får du din assistansersättning eller sjuk
penning”.

Det låter drastiskt, men Niklas Altermark 
hävdar att det är så det genomgående går till 
idag.

– Enligt lagstiftningen har Försäkringskas
san en utredningsskyldighet som går längre 
än den enskildes bevisbörda. Visst, den en
skilde har skyldighet att inkomma med de 
intyg och underlag som krävs, men om de är 
för dåliga är det inget skäl för Försäkrings
kassan att avslå. Då måste man uppfylla sin 
utredningsskyldighet tills man har tillräckligt 
underlag.

Det har snart gått två år sedan LSSutred
ningen presenterades och remissrundan på
går ännu. Niklas Altermark ser LSS som en 
hotad reform och han tycker att utredningen 
borde göras om.

– Det var ju en ren besparingsutredning. 
Utredningsarbetet borde ha utgått från assis
tansanvändarnas perspektiv, men förslagen 
innebär en försvagning av hela assistansre
formen, säger han.

LSSfrågan har kommit att handla alltför 
mycket om fusket, anser han. 

– Det jag vänder mig emot är att koppla 
ihop frågan om assistansens legitimitet med 
förekomsten av fusk. Om man vill komma till 
rätta med fusket – vilket såklart alla vill – då 
måste man helt enkelt ge myndigheterna 
bättre förutsättningar att utreda brott. Man 
löser det inte genom att avskaffa assistansen 
för människor som behöver den, avslutar 
Niklas Altermark.

Bengt rolFer

FO
TO

: M
ARIA STRO

M
VIK

”Försäkringskassan säger: ’Okej, du ansöker om ersättning här. 
Då måste du överbevisa oss att du verkligen har rätt till det. Vår 
uppgift är att slå hål på dina argument. Misslyckas vi får du din 
assistansersättning eller sjukpenning’.”

tema: Delaktighet
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Våra hjärtan 
klappar för dig.

Är du i behov av personlig assistans? 
Kontakta vår VD Jerry, han har 
hjälpt många människor som har 
haft det svårt och är förälder till 
bästa Anton. Han vet vad som krävs 
för att få bra assistans genom livet 
och hjälper dig leva det liv du vill 
leva.

www.noass.se
I över 15 år har NOA Personlig Assistans arbetat 
med människor med funktionsnedsättning och 
vi är verksamma i Blekinge, Skåne, Småland och 
Kalmar. 

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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Från kongress i Uppsala till 
digital kongress och extra
kongress. Från somma
rens traditionella läger till 
ett  digitalt. Från möten 

runt sammanträdesbord till 
möten på skärm.

Det fanns ingen tid för in
skolning i den digitala världen. 
Många lärdomar senare tycker 
förbundsordförande Maria 
Persdott er att  det mesta ändå 
fungerat väl. 

– Vi står fortfarande inför ut
maningar och behöver lära oss 
mer om vilka hinder och möj
ligheter som fi nns med digita
liseringen. Ibland har vi legat 
steget eft er, säger hon.

När pandemin väl är över kom
mer suget eft er att  träff as fy
siskt igen att  vara stort. Samti
digt tror Maria Persdott er att  
digitala mötesformer kan bi
dra till fl er aktiva RBU:are. Det 

öppnar nya möjligheter för 
medlemmar som av familje
skäl har  svårt att  komma hem
ifrån eller som har lång resväg 
till olika aktiviteter.

– Att  säga att  man ser digita
liseringen som en möjlighet 
låter som en klyscha, men rätt  
använt kan det bli bra. 

Nu när årets kongress är 
avklarad återstår jobbet att  gå 
från beslut till handling. På 
förbundsnivå sker en grundlig 

” SÅ BLIR RBU 
STARKARE”

KRITISERAD LUNTA. 
Du hittar RBU:s remissvar 
på rbu.se
Se även fråga juristen 
på sidan 32.

Skolan, LSS och barnkonventionen 
är enligt Maria Persdotter viktiga frå
gor på RBU:s agenda.
FOTO: JOHAN KLINTHAMMAR

Pandemin slog till och RBU tänkte om. Förbundsordför ande 
Maria Persdotter ser tillbaka på ett annorlunda år.

runt sammanträdesbord till 

” 

Skolan, LSS och barnkonventionen 

Pandemin slog till och RBU tänkte om. Förbundsordför ande 
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          På Jengla Omsorg lägger vi stort fokus på 
utbildning, handledning och samarbete. Dea 

       anser vi är de vikgaste pusselbitarna för a få en  
      långsikgt fungerande och stabil assistans, inte minst 
     inom NPF-området. Tillsammans med vår uppdrags- 
    givare och med dennes önskemål i fokus, bygger vi en 
   stark och fungerande assistans med arbetslag som får 
  de verktyg och kompetenser som är nödvändiga. 

 Vi hälsar såväl gamla som nya kunder välkomna ll vårt  
 nya kontor på Kungsholmen i Stockholm!  I våra lokaler 
 har vi nu äntligen en stor utbildningsavdelning! Ni hiar 
 även våra kontor i Malmö, Stenungsund, Borås och 
 Säffle.

Utbildningspaket
Jengla är i stort se 
självförsörjande på 
utbildningssidan och 
kan därför, trots 
krympande 
marginaler, fortsa 
erbjuda samtliga 
assistenter e 
utbildningspaket 
anpassat e�er  
behoven i varje 
enskild assistans.

Samsyn
Vi ser vikten av samsyn. 
Alla delar av en assistans, 
från Vd ll varje enskild 
assistent, måste arbeta 
för a uppnå e och 
samma mål: En så god 
  assistans som möjligt för 
     den enskilde använ-
      daren. På Jengla 
         Omsorg förstår vi 
           assistans.

Handledning
Det räcker inte med 
utbildning. För a 
säkerställa a 
kunskaperna omsäs i 
prakk har alla 
arbetslag handledning 
minst tre mmar i 
månaden. Där hjälps 
vi åt a hia de bästa 
säen a applicera 
kunskaperna i 
assistansen.

tt 

Jengla Omsorg ingår i FMF-Group och är 
tillsammans med FMF-Assistans ett av Sveriges 
största privatägda assistansanordnare. Trots vår 
storlek värnar vi om småskaligheten och närheten 
och engagemanget för våra kunder är två av våra
ledstjärnor.

I stockholm finner 
Ni oss numer på:
Industrigatan 4A

genomlysning av verksam
heten. Ett  arbete som främst 
handlar om att  stärka förbun
dets ekonomi och utveckla ar
betsformerna. 

Samtidigt rullar det opinions
bildande, intressepolitiska 
arbetet vidare. Frågor som 
inte  är direkt nya, men stän
digt lika aktuella. Skolan är 
ett  område som Maria Pers
dott er gärna lyft er  fram.

– Rätt en till en god utbild
ning för våra barn fi nns alltid 
med oss i RBU och nu jobbar 
vi bland annat med att  ut
veckla RBU:s skolwebb.

Sedan den 1 januari är 
barnkonventionen svensk lag 

NÄSTA UPPSLAG:
Läs om extra-
kongressen

 Det tog nästan ett  
och ett  halvt år. 

Trots att  tiden 
sprungit ifrån många av för
slagen och att  två nya utred
ningar med en helt annan 
inriktning tillsatt s, kom 
LSSutredningen ändå ut på 
remiss. 

RBU: s remissvar är en 
svidande kritik mot utred
ningen. 

– Förslagen är genomgå
ende urusla, de slår sten
hårt mot barn med funk
tionsnedsätt ning och deras 
familjer, säger Maria Pers
dott er.

RBU:s svar tar även upp 
de förslag som regeringen 
redan innan remissrundan 
sagt att  den inte vill genom
föra. Det gäller dels nya 
kommunala insatser för barn
under 16 år och för personer
med assistans för tillsyns

behov, dels att  begränsa 
assistansen genom en tim
schablon om 15 timmar per 
vecka. 

Varför kommentera sådant
som regeringen sagt nej till?

– Regeringens besked om 
att  det inte ska genomföras 
är såklart positivt. Men det 
är märkligt att  förslagen 
ändå går ut på remiss. Där
för anser RBU att  det var 
viktigt att  ta upp dett a i vårt 
remissvar. Vi  litar inte rik
tigt på regering och riksdag 
och ingen vet vad som händer 
eft er nästa val, fortsätt er 
Maria Persdott er. 

Hon anser att  hela utred
ningen bygger på att  begrän
sa statens kostnader för 
assistansen. Att  fortsätt a 
kämpa för barns rätt igheter 
på området  är därför en 
prioriterad fråga för RBU.

Margaretha holMqvist

LSS-UTREDNING FÅR 
BOTTENBETYG

vilket ger RBU ytt erligare ett  
redskap i verktygslådan. Men 
för att  kunna använda konven
tionen rätt  gäller det att  vara 
påläst, fortsätt er hon.

– Barnkonventionen behöver
vi i RBU lära oss ordentligt, det 
är när vi har kunskap som den 
blir relevant för oss, säger 
Maria Persdott er.

En annan alltid aktuell RBU 
fråga är behovet att  stärka LSS 
och personlig assistans (se 
separat artikel här intill).

Margaretha holMqvist

Många trodde att LSSutredningen var död och 
begraven. I somras gick den ändå ut på remiss. 
RBU sågar förslagen.
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ÄN EN GÅNG DIGITALT. Kongressen 
hade ett tight program och för
bundsordförande Maria Persdotter 
var för det mesta i blickfånget. 
RBU:s tidigare generalsekreterare 
Henrik Petrén satt ordförande 
under kongressförhandlingarna. 
FOTO: MARGARETHA HOLMQVIST

Ny i förbundsstyrelsen
Therese Lagerman, RBU 
Stockholm, valdes till ersättare 
i förbundsstyrelsen. Här svarar 
hon på frågan om hur hon vill 
utveckla RBU:
”Jag skulle framför allt vilja ut
veckla arbetet för att nå fler 
medlemmar, men även arbeta 
med intressepolitiska frågor. 
RBU gör redan ett bra och vik
tigt jobb på många områden 
och det vill jag såklart bidra till. 
Jag vill också  arbeta för ut
ökade aktiviteter för vår mål
grupp.” 
Therese Lagerman efterträder 
Malin Tjernell Prioset som bör
jat arbeta som kanslichef och 
jurist hos RBU.

Therese Lagerman

Ni minns kanske hur det var i 
somras. RBU höll digital kon
gress med förhoppningen att 
kunna mötas fysiskt i novem
ber. Nu blev det inte så. Även 
extrakongressen fick köras di
gitalt.

På lördagsmorgonen den 14 
november var det dags. Om
bud från hela landet kopplade 
upp sig framför datorn. På för
bundskansliet i Solna samla
des en mindre skara för att hål
la i trådarna. Förbundsordfö
rande Maria Persdotter tog 
plats framför kameran och 
tekniken riggades. Allt funge
rade och deltagarna kunde dra 
igång diskussionen om hand

Kongress online
Det blir inte alltid som man tänkt sig. När förbundsordförande 
Maria Persdotter hälsade välkommen till extra kongressen blev 
det än en gång till ett möte på skärm.

lingsplan och ökat medlems
engagemang.

Hur ska RBU bli starkare och 
mer slagkraftigt?  De övergrip
ande målen i handlingsplanen 
om ett synligt , starkt, effek
tivt, stabilt och aktivt RBU togs 
upp i somras. Om målen finns 
redan en bred uppslutning. 
Diskussionerna på extrakon
gressen kretsade istället kring 
hur planen ska bli mer än ett 
dokument och bli ett slagkraf
tigt redskap för hela RBU. 

Behovet av samsyn gick som 
en röd tråd i redovisningarna 
från gruppdiskussionerna. 
”Föreningarna ha olika förut
sättningar men med gemen
samma mål stärker oss ute i 
föreningarna.” Att samsyn inte 
bara ger gemenskap, utan även 
tydlighet, var en vanlig syn

punkt. Handlingsplanen blir 
dessutom ”ett stöd i samtalen 
med medlemmarna.” En grupp 
tog upp att planen som ”en in
riktning för en bra skola, LSS, 
aktiviteter och att utveckla 
organisationen.” 

Agnetha Tubérus och Maria 
Norrman från RBU Halland 
berättade om hur föreningens 
esportprojekt som bidrar till 
att engagera fler i RBU. Inspira
tion fick kongressdeltagarna 
även av pedagogikforskaren 
Aron Schoug Öhman som höll 
en föreläsning om föreningsliv 
och engagemang. Han tog upp 
ledarskapets betydelse och för
mågan att möta det medlem
marna efterfrågar. Det handlar 
bland annat om att förstå att 
människor har olika drivkraf
ter för sitt engagemang. 

Margaretha holMqvist
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Sedan årsskiftet är barnkon
ventionen svensk lag. Vad det 
innebär och hur konventionen 
kan vara ett stöd för barn med 
funktionsnedsättningar disku
terades under den fullspäcka
de kongressdagen. Mörkret 
hade börjat falla över Solna 
när barnrättsexperten Tove 
Kjellander, jämlikhetskonsul
ten Maria Johansson och RBU:s
förbundsordförande Maria 
Persdotter slog sig ned för ett 
samtal om barnkonventionen.

Tove Kjellander menade att 
konventionens förankringen i 
lagen kommer att ha stor bety
delse för barnen. Det gör redan 
avtryck i landets domstolar.

BAKGRUND: 
TVÅ FN-KONVENTIONER 
ATT HÅLLA KOLL PÅ
FN:s konvention om 
rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning
Den antogs av FN 2006 och trädde 
i kraft 2009 i Sverige. Det innebär 
att Sverige har åtagit sig att för
verkliga konventionen och dess 
bestämmelser i sin helhet. Kon
ventionen innehåller inga nya 
rättigheter, utan förtydligar vad 
som krävs för att personer med 
funktionsnedsättning fullt ut ska 
få sina rättigheter uppfyllda som 
alla andra.
   På Myndigheten för delaktighets 
hemsida mfd.se kan du läsa mer 
om konventionen och ladda ner  
informationsmaterial .

FN:s konvention om
barnets rättigheter 
Barnkonventionen innehåller 
bestämmelser om mänskliga 
rättigheter för barn. 196 länder 
har skrivit under och förbundit sig 
att följa reglerna. 
LÄS MER:
unicef.se/barnkonventionen

Om barnkonventionen som svensk 
lag. Information finns bland annat 
på regeringens hemsida.
regeringen.se/regeringens-
politik/barnkonventionen-som-
svensk-lag

 Barnkonventionen: 

Kunskap ger makt
– Guldkornet är synen 

på barnet som en rättighets  
bärare. 

Hon berättade att det under 
senare år genomförts åtskilli
ga utbildningar om barnkon
ventionen, vilket är värdefullt 
i sig. Insatserna kommer att 
fortsätta, även som pandemin 
bromsat många aktiviteter i 
kommunerna.

Maria Johansson, med lång 
bakgrund inom funktionshin
derrörelsen, pekade på sam
bandet med en annan FN de
klaration, den om rättigheter 
för med personer med funk
tionsnedsättningar. 

– Det är viktigt att tänka att 

barn med nedsatt rörelseför
måga är barn som alla andra 
barn, det behöver påtalas, sa 
hon.

Maria Persdotter såg problem
med att skapa intresse för de 
ordrika och torrt skrivna kon
ventionerna.

– Det är inte helt enkelt.
Så vad göra? Tove Kjellander 

ansåg att kunskap om barns 
rättigheter är vägen framåt. 
Hon tipsade RBU om att fort
sätta utbildningsresan. 

–  En viktig del är att fortsätta 
utbilda hela RBU, det ger mass
vis med argument. När barn 
med funktionsnedsättningar 
inte kan bo kvar hos sina fa
miljer är det ett brott mot båda 
konventionerna, underströk 
hon.

Margaretha holMqvist

FORTSÄTT UTBILDNINGSRESAN! Tove Kjellander, Maria Persdotter och Maria Johansson vill alla öka kunskapen 
om barnkonventionen.  FOTO: JOHAN KLINTHAMMAR

Hur ska vi använda barnkonventionen? Efter en 
lång kongressdag var det dags för panelsamtal. 
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Från Hudik till New Yorks 
modescen i filmen Catwalk. 
FOTO: GLADA HUDIKTEATERN

Fakta: Glada Hudikteatern
Grundades 1996 i Hudiksvall av Pär Johansson. 
Teatern vill bryta normer och drivs som  är en 
kommunal verksamhet enligt LSS. Målet är att 
alla ska få göra det de är bra på och att skapa en 
utvecklande och meningsfull verksamhet för 
personer med funktionsnedsättning. Flera av 
teaterns uppsättningar har fått stor uppmärk
samhet i Sverige och internationellt.  
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Stora RBU-priset tilldelades Pär Johansson, 
verksamhetsledare och grundare av Glada 
Hudik teatern. Det var en stolt och glad pris
tagare som tackade RBU. 

– Det här är ett  pris till hela Glada Hudik
teatern, till hela ensemblen. För mig är det här 
ett  livsverk, ett  kall. De jag jobbar med får mig 
att  leva livet på högsta volym varje dag, sa Pär 
Johansson när han tog emot priset, vilket skedde
digitalt.

Motiveringen till utmärkelsen lyder:

”Pär Johansson Glada Hudikteatern har 
under många år rönt stora framgångar 
med si�  teatergäng. Filmer, teater, musi-
kaler och nu fi lmen om hur några av skåde-
spelarna åkte till New York och agerade 
mannekänger på catwalken. A�  bryta 
stigman och utmana fördomar är något 
som drivit Pär, något som är nog så aktu-
ellt även för oss i RBU.”

Pär Johansson, teaterproducent och verksamhetsledare. 
FOTO: PÄR TRANÉ/ GLADA HUDIKTEATERN

Liiso och Ina Åkerberg besteg i början av året Mount Meru, Afrikas fjärde högsta 
berg. Vandringen var ett led i en insamling som gav 115 000 kronor till RBU Barn
hjälpen Tanzania. FOTO: PRIVAT

Digitalt överlämnande 
av Guldrullen 2020. 
Maria Persdotter med 
diplomet i hand. 
FOTO: MARGARETHA HOLMQVIST

 Guldrullen: 

De når nya höjder 
– Att få vara med och hjälpa andra är en vinstlott . Det sa Liiso Åker-
berg när hon tillsammans med dott ern Ina Åkerberg fi ck ta emot 
guldrullen som ambassadörer för RBU Barnhjälpen Tanzania. 

Det var eft er att  först ha presenterat projektet 
för kongressen som Ina och Liiso mött es av den 
stora överraskningen, att  få ta emot utmärkelsen 
Guldrullen. Motiveringen lyder:

”Med  värme och engagemang har de tagit 
RBU:s mångåriga projekt till helt nya 
höjder och förbä� rat utsikterna för barn i 
Tanzania födda med ryggmärgsbråck och 
hydrocefalus. Genom konserter, medverkan
i Sveriges Radios Musikhjälpen och bergs-
bestigning har ni med framgång bedrivit 
insamling för a�  fi nansiera rehabcenter 
och barnrullstolar. RBU tackar projektets 
ambassadö rer, med Liiso och Ina Åkerberg 
i spetsen, för enastående insatser för en 
bä� re värld.”

Fakta: RBU Barnhjälpen Tanzania
Ger stöd till barn i Tanzania födda med ryggmärgsbråck och hydrocefalus.
 Arbetet utgår från barnkonventionen och FN:s konvention för om rättighe
ter för personer med funktionsnedsättning. Projektet finansieras av Sida, 
Forum Syd och RBU. De som arbetar i projektet är föräldrar och unga vuxna 
som själva har ryggmärgsbråck. Projektet är oavlönat. Läs mer på rbu.se/
tanzania

 Stora RBU-priset:

Glada Hudik
rosas
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Noterat

Musikhjälpen ställer om
Musikhjälpen sänder den 14–20 december 144 timmar 
på temat ”Ingen människa ska lämnas utan vård.” 
På grund av pandemin blir det i år ingen sändning 
från ett torg. De tre programledarna Farah Abadi, 
Brita Zackari och Felix Sandman får istället hålla till i 
coronasäkra lokaler.
Musikhjälpen är ett samarbete mellan Svt, Sveriges 
radio och Radiohjälpen.

Nyfödd 
tungviktare
Fredagen den 13 november föddes 
noshörningen Amfadi på Kolmård
ens djurpark. Kalven, som är en 
hane, vägde cirka 60 kilo vid födseln.
Både Amfadi och mamma Imfolozi 
rapporteras må fi nt.

Idag fi nns få noshörningar kvar 
i det vilda,  eft ersom de jagas och 
dödas för sina horn. Noshörning
arna på Kolmården ingår i ett  inter
nationellt bevarandeprogram. 

Kommuner missar barnkonventionen
Bland Hallands kommuner har bara Halmstad infört 
barnkonventionen i sin verksamhet. Det uppger P 4 
Halland som hänvisar till en undersökning bland lan
dets kommuner som Bris har genomfört. 

Halland är långt ifrån unikt. Enligt Bris undersök
ning uppger endast en av tre av landets kommuner att  
de helt eller till stor del har infört barnkonventionen i 
sitt  arbetssätt . Hela 41 procent saknar en strategi för 
arbetet – trots att  lagen gällt i snart ett  år.  Av Sveriges 
290 kommuner besvarade 182 Bris enkät.

Höga kostnader för covid-19
I spåren av pandemin ökar statens utgift er för social
försäkringen under 2020. Dels till följd av regeländ
ringar, dels på grund av ett  kraft igt ökat antal ansök
ningar inom sjukpenning, tillfällig föräldrapenning 
och ersätt ning för höga sjuklönekostnader. Däremot 
förväntas utgift erna bli lägre än tidigare beräknat för 
viss förebyggande sjukpenning till personer i risk
grupp för allvarlig covid19. Det uppger Försäkrings
kassan i ett  pressmeddelande.

Mamma Imfolozi 
och nyfödde Amfadi. 
FOTO: KOLMÅRDEN

NOSHÖRNINGSFAKTA:
En nyfödd unge väger om
kring 5060 kilo. Redan eft er 
ett dygn kan den gå stadigt 
och följa med sin mamma. 
Eft er en vecka syns ett litet 
horn på nosen. När kalven är 
ett och ett halvt år gammal 
väger den ca 500 kilo. Den 
diar tills den är två år gam
mal och stannar hos sin mor 
i flera år till.
En vuxen noshörningstjur 
kan väga 2500 kilo.
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Vi önskar er alla en god 
och fridfull jul!

Vipeholms sjukhus i Lund var en gång Sveriges största 
så kallade sinnesslöanstalt. Där skulle människor som 
av dåtidens samhälle inte ansågs passa in någon 
annan stans förvaras. Bakom anstaltens låsta dörrar 
fanns barn, unga och vuxna från hela landet.  Under 
1940talet utsatt es de bland annat för det så kallade 
kariesexperimentet. Del tagarna i experimentet mata
des med extra söta kolor för att  forskarna ville hitt a 
sambandet mellan socker och karies.  
Ekots grävande reporter Randi Mossige-Norheim har 
gjort P 1dokumentären som är i fem delar. Hennes 
egen farbror Inge Torkel var intagen på anstalten och 
dog där som tonåring.  

Coronapandemin lämnar avtryck på det mesta. Sedan pandemins 
start har mängden förpackningar som lämnats in till landets 
återvinningsstationer ökat med 15 procent jämfört med 2019. 

En konsekvens av att  vi shoppar mer på nätet och att  de som kan
ska jobba hemma. Samtidigt är vabsäsongen här och då gäller 
det att  fylla dagarna med aktiviteter som 
känns meningsfulla för barn och vuxna. 
Det har FTI, Förpacknings och Tidnings
insamlingen, tagit fasta på och lanserar in
itiativet Snorkul i Materialvärlden – en 
räddare i vabbnöden. Syft et är att  väcka 
barns engagemang för återvinning och 
samtidigt utbilda föräldrarna.
Materialet riktar sig till barn i förskoleåldern  och beskrivas som 
”en räddning för alla vabbande föräldrar och snoriga barn – men 
även en räddning för miljön.”

LÄS MER: materialvarlden.se

Hemma med sjuka barn samtidigt 
som sopberget växer? Då kan det 
vara på sin plats att skaff a sig bättre 
koll på återvinningen. FOTO: FTI

Snorkul räddare i nöden

Dokumentären om Vipeholm finns på srplay.

Radiotips: Gripande 
dokumentär

Rörelse 6-20.indd   25Rörelse 6-20.indd   25 2020-11-26   16:272020-11-26   16:27

https://materialvarlden.se/


26 RÖRELSE 6  2020

Skytteholmsv. 2, 171 27 Solna
Tel: 08-735 53 30

www.adena-assistans.se

Adena Personlig Assistans

Din trygghet i centrum!

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.

www.rettskonsult.se
Ansökan Rådgivning Överklagan

RÄTTSKONSULT
I N O  M   F Ö R V A L T N I N G S L A G S T I F T N I N G E N

Med hemförsäkring Hemextra från UNIK-försäkring 
kan 10 timmar juridisk hjälp ingå.

Anna Pella och Anna Forsmark 
har kommit med den fj ärde 
boken i serien Funkisfamiljen. 
I Operation vän i nöd (Libris 
förlag) är det sjörövar lek på 
gång. Huvudpersonen Vide 
drömmer om att  få hissa fun
kisfl aggan över hela världen 
– och varför inte på månen?

Det senare återkommer i det 
nya spelet Funkisfamiljen, ett  
klassiskt brädspel för två till 
sex spelare som vänder sig till 
alla som vill lära sig mer om 
funkisfrågor. I spelet hjälper 
du Funkisfamiljen att  sä tt a 
Funkisfl aggan på  må nen! 
Spelplanen ä r hä mtad frå n 
miljö er i bö ckerna om Funkis
familjen. 

olika typer av funk-
tionsnedsättningar.

Aj det känns om 
att  känna olika 
smärtt yper 

Rymdens hjältar
är ett  spännande 
rymdäventyr 

Olidolika om mång
faldsom styrka.

Addes bok tar upp 
rädsla och oro

Bus på Bus om 
ADHD

Sigrid är unik och 
Robotens 
skedenergi om 
autism/ADD

Funkibator i Växjö 
utkommer med nya 
böcker där huvud-
personerna har 
olika typer av funk-

Lästips inför
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Långa sjukhusvistelser. Smärt-
samma behandlingar. Först som 
vuxen har deckarförfattaren 
Ninni Schulman vågat närma sig 
de formande barndomsminnena 
som nu blivit bok.

I tio år har förfa� aren Ninni Schulman skrivit 
spänningsli� eratur. Lika länge har en helt 
annan berä� else velat komma ut, den om hen -
nes egen barndom. Nu är den änt ligen  skriven,
sprungen ur en livskris som  gjorde det nöd-
vändigt a�  forska i frågan hon länge undrat 
över: Varför har jag så svårt för ensamhet?

– E� er en skilsmässa 2011 kände jag mig 
otroligt övergiven trots a�  det var jag som tagit initia-
tivet till separationen. Genom terapi började jag rota i 
mina tidiga minnen.

Ninni Schulman föddes med svår skolios. Den sneda 
ryggen fortsa� e a�  växa fel och hotade lungfunktionen. 
Läkarna trodde a�  hon skulle kvävas till döds redan 
innan hon börjat skolan. Tack vare en komplicerad ope-
ration kunde ryggen rätas ut. Ninni Schulman var då 
fyra år.

Först nyligen läste hon sina sjukhusjournaler. 

– Min terapeut frågade vad jag utsa� es för under mina 
tidiga år. Jag beställde journalerna för a�  få e�  svar. 
Det var otroligt jobbigt a�  läsa dem, jag såg hur utsa�  
jag varit, och bedömd som konstig och obegriplig. 

Den sammanlagda tiden på sjukhus var lång. Ibland 
halvårsvis, ibland korta perioder fram och tillbaka. 
Ninni Schulman poängterar a�  hon inte bara har svåra 
minnen utan också ljusa, från barnavdelningens lek 
med kompisar. 

Ändå har sjukhustiden varit formande för känslan av 
utanförskap som vuxen. Vid e�  tillfälle säger terapeuten
”Du dög inte när du var liten”. Ninni Schulman tyckte 
repliken var en lä� nad, ”äntligen är det någon som talar 
klarspråk”. 

– Jag har känt a�  människor ti� at på mig och undrat 
vad som är fel. Det gör a�  jag presterar för a�  duga, som 
kompensation. För a�  vara med måste jag vara extra 
trevlig, duktig och behändig.

Vad har du a�  säga till föräldrar vars barn till-
bringar lång tid på sjukhus?

– A�  det är viktigt a�  erkänna hur jobbigt det kan 
vara. Även om man är där för a�  få hjälp kan det vara 
svårt för omgivningen a�  förstå hur tungt det är. Det 
kan bli lite hurtigt i de där situationerna. Som barn 
måste man få vara ledsen också.

Ninni Schulmans bok, ”Flickebarn nr 291”, är en bok 

om a�  växa upp med en annorlunda kropp – a�  bli ton-
åring, inleda relationer och träda in i vuxenlivet. Hon 
kämpar fortfarande med känslan av a�  avvika men har 
genom åren hi� at något som hjälper, nämligen träning.

– När man tränar bedömer man inte hur kroppen ser 
ut utan vad den klarar av. Man jämför inte med andra 
utan ser vad man orkar själv och hi� ar glädje i kroppen. 

kristina lindh

NÄSTA UPPSLAG:
Läs e�  utdrag 
ur boken!

Profilen:Profilen:
Ninni Ninni 
SchulmanSchulman

FO
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:M
AGN

U
S LIAM

 KARLSSO
N
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jag ligger fastspänd på rygg mellan mamma och pappa i den stora dubbel-
sängen. Fönstret är en persiennrandig fyrkant på väggen, en grå gryning utanför. 

Kanske är detta mitt första minne. 
Det kliar över hela kroppen. Tyget som gipsvaggan är klädd med klibbar mot ryg-

gen och jag känner de hårda kanterna mot låren. 
Mitt första minne är att det kliar och att jag inte kan röra mig. Tiden står stilla. 
Jag försöker ändra ställning men det är omöjligt, remmarna över axlarna sitter 

alldeles för hårt. För att komma undan klådan börjar jag kasta mig fram och tillbaka.
Kanske kan jag, om jag har tur, lyckas vända mig på mage. Ibland går det.

Jag längtar efter att känna en sval kudde mot kinden. Utanför fönstret blir det 
långsamt ljusare.

”Det är bara en halvtimme kvar nu”, säger mamma och lägger handen på min 
mage så att jag ska sluta vrida mig. 

Jag vet att jag får komma loss när pappas väckarklocka börjar skrälla och den stora 
visaren pekar rakt upp och den lilla rakt ner. Jag vet inte hur lång en halvtimme är, 
jag vet bara att det kliar och klibbar, kliar och klibbar, sticks, kittlas …

Pappas väckarklocka är rund och ljusgrön och på natten kan man se prickar som 
lyser lite i mörkret. 

Jag försöker sticka in mina �ngrar mellan vaggan och ryggen för att kunna komma 
åt att klia där det är som värst, men lyckas inte. Hur jag än bär mig åt är det omöjligt. 

Äntligen ringer väckarklockan. Pappa häver sig upp på sängkanten och stänger 
av den. Jag kan inte se hans ansikte, bara den vita ryggtavlan och det rufsiga håret.

Mamma knäpper loss remmarna som hållit fast mig och jag kan äntligen krypa 
ur den fuktiga gipsvaggan. Jag lägger mig på mage, huvudet mot mammas kudde 
trots att jag inte får använda kudde, känner det svala lakanet mot min klibbiga hud,
mammas naglar som river skönt över ryggen, och kan äntligen somna om. 

Ett annat minne. En sjukhussal med fönster mot en vit himmel. Jag sitter i någons 
knä på en sängkant. På bordet ligger en febertermometer på en servett. På servetten 
är konturen av en febertermometer tryckt i rött.

Jag minns en sjukhuskorridor. Långt, långt där borta stora dörrar med glasrutor. 
Mamma kommer in genom dörren. Hon har mörk klänning på sig, marinblå kan-

ske, och en väska över axeln. Äntligen kommer hon. 
Jag har �era tydliga minnen av sådana dörrar, sådana korridorer. Minnen av mamma

som kommer. Men jag har inga minnen av att hon går. Inte ett enda.

Ett allra första minne. Ninni ligger i en gipsvagga som ska 
förhindra att ryggen växer fel. Hon kan inte ändra ställning. 
Det kliar och klibbar.
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Flickebarn nr 291
Av Ninni Schulman
Utdrag ur boken utgiven av 
Bazar förlag 2020
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”du dög inte när du var liten?”
Helene säger orden rakt uppochner och jag stelnar till där i skinnfåtöljen som jag 

hamnat i på nytt. Jag är inte alls stark längre utan känner mig snarare som ett 
klängigt litet barn. 

Men dög jag inte? Först blir jag provocerad och går i försvarsställning. 
”Men jag kände mig älskad”, säger jag. ”Det gjorde jag faktiskt.”
”Jo, det tvivlar jag inte på”, säger Helene. ”Men trots allt var det en massa fel på 

dig. Du behövde rättas till för att bli normal. Människor har sett på dig som ett 
problem de måste lösa.” 

Jag låter meningarna sjunka in. Jo. Mamma har många gånger berättat om hur be-
kymrad professor Nachemson blev första gången han såg mig, hur djupa rynkorna 
i hans panna var och hur rädd hon kände sig. 

Jag börjar frysa. Minns den mörklagda röntgensalen på Sahlgrenska som var så 
kall att jag �ck gåshud när jag, utan kläder på överkroppen och med ett blyförkläde 
hängande runt höfterna, försökte stå alldeles stilla, precis som jag blivit tillsagd. 
”Håll andan”, sa sjuksköterskan innan hon stängde dörren och lämnade mig ensam.

Röntgenapparaten vid väggen på andra sidan rummet började surra; en rund skiva 
som snurrade fortfortfort och sedan stannade. Ofta �ck vi göra om samma sak många
gånger, eftersom det var nästan omöjligt för mig att stå helt stilla och hålla andan 
så länge. 

Ibland �ck jag ligga ner på en hård brits. 
Bilderna på min sneda rygg uppsatta på ljusväggen efteråt. Koncentrerat mummel

i rummet. 
Jag vet inte vad jag ska säga. Får inte ihop det. Skulle de bekymrade blickarna ha 

någon betydelse när jag samtidigt �ck så mycket kärlek? 
”Du dög inte som du var och nu tror du att du måste kompensera för det och hela 

tiden vara till lags för att få vara med.”
Jag sitter tyst en lång stund och låter det sjunka in. ”Det kanske är därför jag 

känner mig så otroligt trött.” ”Förmodligen.”

Fyraåringen Ninni ska ligga � era månader på Sahlgrenska 
sjukhuset i Göteborg för en komplicerad operation. 
– – – – – – – – – – – – – – – – – –

avdelning 44 på Sahlgrenska består av en korridor med fyra sjuksalar. I den 
största salen �nns en lekhörna med spel och pussel. Det �naste pusslet föreställer 
tomten som far iväg mot månen i en släde bakom alla sina renar. Jag känner igen 
bilden från Kalle Ankas jul som jag sett på tv. 

Jag är fyra och ett halvt år gammal och ska bo här ända till våren för att opereras 
och bli frisk. 

Stefan och Malin har också stålringar fastskruvade i huvudet, precis som jag. Ronny
ligger i sängen hela tiden med sitt brutna ben fastspänt i en ställning. Susanne har 
ingen näsa utan bara ett plåster över ett hål. En pojke pratar så konstigt att sköter-
skorna inte förstår vad han säger. Han blir så ledsen då. Men mamma förstår och 

Den vuxna Ninni konfronteras med sina barndomsminnen. 
Besöket hos psykologen Helene blir smärtsamt.
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
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» hjälper till att förklara. Han kommer från Hagfors som ligger ganska nära Lesjö-
fors där vi bor.

På avdelningen �nns ett kök också där vi äter mat vid ett långt bord, och ett för-
råd med en massa plåster och bandage. Där inne luktar det starkt på ett väldigt spe-
ciellt vis. På kontoret mitt emot köket står en rolig stol med hjul och en svart skriv-
maskin som ser spännande ut. Men den får vi inte röra. 

I personalrummet sitter sköterskorna och röker med persiennerna nerdragna. De 
ser eleganta ut i vita klänningar, knästrumpor och träskor. Jag vill också ha träskor 
som klampar när jag går, men har bara sandaler som inte låter någonting. Vi barn får 
bara vara i rökrummet några minuter åt gången. Luften är alldeles suddig där inne. 

Någon gång ska mormor komma och hälsa på mig. Farmor också. Det längtar jag 
efter. Farmor har lovat att ta med sig Krokar när hon kommer, hennes goda bullar 
som ser ut som bokstaven u och som jag älskar att doppa i mjölk. Men det är väl-
digt långt att åka till Göteborg. En hel dag tar det. Mycket längre än det tar att åka 
från Lesjöfors till Filipstad. Längre än att åka till Siljansfors till och med. 

I mitten av den långa korridoren hänger en telefonautomat. Luren är väldigt tung, 
mycket tyngre än telefonluren hemma och jag måste hålla i den med båda händerna. 
Jag har två olika portmonnäer: en droppformad i guldglansigt tyg med enkronor 
för att ringa till pappa hemma i Lesjöfors och en mindre, silverglittrig, med tjugo 
femöringar för att ringa till mamma som bor i ett rum hos en tant inne i Göteborg. 

Pappas röst låter jättekonstig i den där luren. Jag känner nästan inte igen den. 
Mammas röst låter verkligare. Det är för att telefonledningen till henne är kortare.

Den vintern får varken Malin, Stefan eller jag gå ut eftersom vi kan halka i våra 
ställningar, men ibland får vi följa med ner till kafeterian. Där är korridorerna ännu 
längre. I en av dem är golvet täckt av gula, åttkantiga plattor. Vi bestämmer att vi 
inte får nudda linjerna mellan dem med fötterna och balanserar så noga vi kan på 
tå medan sköterskor från andra avdelningar far förbi på sina roliga sparkcyklar. 

Eftersom vi inte får gå ut tar Birgitta med snö in till oss i en rostfri balja. Först gör 
vi snöbollar som vi kastar ner från balkongen, men snart tröttnar vi och sticker ner 
pennor i den smältande sörjan istället. 

En annan dag när vi har tråkigt går vi ut på balkongen och skriker högt åt folk på 
gatan nedanför:

 ”Hjälp! Hjälp! Dom slår oss! Nu slår dom oss igen!” 
Men då får vi inte vara ute mer. 
Vasaloppet visas på tv:n i rummet där Ronny ligger och jag får en skymt av pappa 

som är en av de som deltar. Blir glad när jag känner igenom honom i skiddräkten och 
mustaschen längst ut till vänster i bild. 

När mormor kommer är det vår. Vitsipporna blommar i sjukhusparken och gräs-
mattorna förvandlas till ett enda vitt hav. Mormor och jag hinner plocka stora bu-
ketter innan vi upptäcker förbudsskylten. Men mormor bara skrattar. 

Ibland går mamma och jag över den stora motorvägen till Slottsskogen. Precis 
vid motorvägen �nns det en kiosk där vi brukar köpa glass. Jag vill alltid ha en röd 
bägare med vaniljglass och en klick sylt i mitten. Jag är så upptagen av att äta och 
av att peta bort frosten som täcker bägarens utsida att jag just då inte märker hur 
folk vi möter stirrar på mig och min metallställning. Så fort vi lämnar avdelningen 
vänder sig människor om för att titta lite extra. Mamma säger att de kanske tror 
att det gör ont att ha skruvar i pannan, men det gör det inte. Men det är tråkigt att 
inte kunna vrida på huvudet och att bara kunna stirra rakt upp i taket när man lig-
ger i sängen. Det tycker Malin och Stefan också.

Flickebarn nr 291
Av Ninni Schulman
Utdrag ur boken utgiven av 
Bazar förlag 2020
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Stöd vårt arbete för varje barns rätt att maxa livet 
• Pg 90 00 71-2  • Swish 90 00 712

God Assistans

GOD JUL & GOTT 
NYTT 2021!

Vi tackar våra partners
för allt stöd och 

önskar er en riktigt
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Fråga juristen

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

LSS-utredningen: 
Hård kritik från RBU
RBU har lämnat sitt yttrande över LSS-utredningen 
(SOU 2018:88) till Socialdepartementet.  Här kan du läsa 
om utredningen och om RBU:s kritik.

det ska införas en schab lon
om 15 timmar i veckan för 
andra personliga behov i det 
dagliga livet i hemmet för de 
som har rätt till personlig 
assistans. Beredskap ska inte 
ingå i den personliga assistan
sen. Istället ska sådant stöd 
ges genom hemtjänst. Utred
ningen föreslår att staten ska 
ha hela ansvaret för personlig 
assistans. Enligt utredningen 
kommer statens kostnader 
att minska och kommunens 
kostnader att öka om försla
gen genomförs. 

” Det är svårt att dra 
slutsatsen att faran är 
över för våra barn och 
ungdomar vad gäller 
rätten till personlig 
assistans samt andra 
insatser enligt LSS.”

RBU är mycket kritisk till ut
redningens förslag. Utred
ningens förslag går ut på att 
kraftigt begränsa den per
sonliga assistansen då kost
naderna för insatsen skall 
minska. Att staten då före
slås ta över ansvaret för per
sonlig assistans hjälper inte 
eftersom förslagen innebär 
att färre omfattas av rätten 
till insatsen. Av utredningens 
förslag går inte att se hur in
satserna inom LSS kan bli 
bättre anpassade för dem 
som behöver insatserna sam

 Det är mycket svårt 
att se vad i utred
ningen som skulle 
medföra förbätt

ringar och innebära att LSS 
blir bättre anpassad för de 
som behöver insatserna. 
Snarare innebär utredning
ens förslag försämringar. 
På rbu.se kan du läsa hela 
yttrandet. Här kommer en 
mycket kort redogörelse av 
utredningen och dess förslag 
samt RBU:s yttrande över den.   

Regeringen beslutade i maj 
2016 att uppdra åt en särskild 
utredare att se över assistans
ersättningen i socialförsäk
ringsbalken och delar av lag
en om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS.
Utredningen, som kallats 

tidigt som besparingar ska 
genomföras för de som är be
rörda av insatserna. Tvärtom 
så innebär utredningens för
slag i sin helhet en kvalitets
försämring av de flesta insat
ser och en försämring för de 
allra flesta som idag omfattas 
av LSS. Med ökade kostnader 
för kommunerna ser RBU 
risken för att färre kommer 
att beviljas insatser och kva
litén på insatserna kommer 
att försämras. 

Regeringen har inför remis
sen klargjort att vissa av för
slagen inte ska bli verklighet, 
vilket såklart är mycket bra. 
Det gäller förslagen om de 
nya kommunala insatserna 
för barn under 16 år och för 
personer med assistans för 
tillsynsbehov samt utred
ningens förslag om att be
gränsa assistansen genom en 
timschablon om 15 timmar 
per vecka. Trots det har hela 
utredningen skickats på re
miss. De förslag som enligt 
regeringen inte ska genom
föras står för en stor del av de 
besparingar som utredningen 
syftat till. Det är oroväckande
att utredningen skickats ut 
på remiss i sin helhet. Det är 
svårt att dra slutsatsen att 
faran är över för våra barn 
och ungdomar vad gäller 
rätten till personlig assistans 
samt andra insatser enligt 
LSS.

Malin Tjernell Prioset är   jurist 
och kanslichef på RBU.

LSSutredningen, avslut ades 
när den överlämnade sitt be
tänkande ”Översyn av insatser 
enligt LSS och assistansersätt
ningen” (SOU 2018:88) till
regeringen i december 2018. 
Utredningen, som omfattar 
över 1000 sidor, skickades ut 
på remiss nyligen. Sista dagen
att lämna yttrandet var den 
12 november 2020. 

I utredningen står att den 
haft två huvudsyften: 1. Stat
ens kostnader för personlig 
assistans får inte bli högre än 
vad de är idag; 2. Insatserna 
inom LSS ska bli bättre an
passade för dem som behö
ver insatserna. Utredningen 
föreslår tre nya LSSinsatser: 
personlig service och boende
stöd, personligt stöd till barn 
och förebyggande pedagog
iskt stöd. Utredningen före
slår bland annat att barn 
under 16 år och personer 
som behöver stöd som kräver 
ingående kunskaper inte ska 
ha rätt till personlig assistans.
Det så kallade femte grund
läggande behovet ska slopas. 
Istället ska nya kommunala 
insatser införas: personligt 
stöd för barn och förebyggan
de pedagogiskt stöd. Vidare 
vill utredningen att man en
dast ska ha rätt till dubbel 
assistans om det inte går att 
lösa genom hjälpmedel eller 
att bostaden anpassas. Ut
redningen föreslår vidare att 
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RBU informerar

– ett viktigt stöd för dig som förälder!

Missa inte!

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 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
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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 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 

Malin Tjernell Prioset
Kanslichef och 
förbundsjurist
Telefon 076947 75 76
malin.tjernell@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

11 december     Förbundsstyrelsen sammanträder

13 december      Spelkväll Fortnite, för alla medlemmar
Se RBU Hallands inbjudan till onlinespel 

29 januari     Förbundsstyrelsen sammanträder

9 – 10 april     Förbundsstyrelsen sammanträder/ idédygn

28 maj           Förbundsstyrelsen sammanträder

Hösten 2020

Våren 2021

Gör om din e-handel 
till ge-handel
Med tjänsten Team Together är det möjligt att donera pengar 
till valfritt välgörande ändamål utan att betala extra – genom att 
näthandla. Som tack för att du har handlar skänker butiken en 
del av ditt köp till organisationen du valt, utan extra kostnad. 
Kort och gott: du köper och butiken skänker.

Bli RBU-supporter och börja donera med dina onlineköp. Gå in 
på teamtogether.se och välj RBU bland ändamål att stödja. Du 
kan också ladda ner Team Together som app direkt i din telefon.

Aktiviteterna 
fortsätter i RBU
Håll utkik i kalen
dariet på rbu.se eller 
kolla med din fören
ing.  Onlinespel har 
blivit en populär 
aktivitet för medlem
mar över hela landet.  
FOTO: CHRISTEL LIND

Rörelse 6-20.indd   34Rörelse 6-20.indd   34 2020-11-26   16:282020-11-26   16:28

mailto:fsdirekt@rbu.se
https://www.rbu.se/
mailto:marita.lyemark@rbu.se
mailto:tomas.marklund@rbu.se
mailto:malin.tjernell@rbu.se
mailto:rorelse@rbu.se
mailto:daniella.as@rbu.se
https://teamtogether.se/
https://rbu.se/
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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

POSTTIDNING B
AVS: RBU
SOLNA TORG 19
171 45 SOLNA
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