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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

 Bilder och 
minnen
Just nu är vi många som funde-
rar över livet. I väntan på vaccin 
borde det fi nns tid för det som 
inte blivit av tidigare. Renovera, 
eller åtminstone lägga stora pussel, helst med 
mycket va� en och hav.

Själv bestämde jag mig för e�  länge försummat 
projekt, a�  ta vara på gamla familjebilder. Ambi-
tionerna var höga, a�  bevara men också gallra. 
Jag valde ut e�  antal bleknade färgbilder och en 
fotogra� ompis tog fram nya kopior där familj 
och släkt framträdde i all sin skärpa.

Tidsresan kunde börja, men det uppstod 
snabbt e�  glapp mellan bilder och minnen. 
Mormor och morfar, som mest var osams, ti� ar 
ömt på varandra. Den grubblande och komplex-
fyllda tonåring som var jag skra� ar in i kameran 
på livets första utlandsresa ( den gick ända till 
Finland). Var morföräldrarna inte alltid ovänner?
Var jag ändå en ganska nöjd tonåring? Minnena 
väcktes och på den vägen är det.  

Jag lägger bildsorterandet åt sidan och läser 
istället journalisten Margit Silbersteins nya bok 
om uppväxten som barn till för intelse överlevare. 
Med en mamma som ville berä� a allt om det 
som varit, med en pappa som 
slöt sig. En unik berä� else, 
samtidigt som många kan känna 
igen hur starka familjeband föl-
jer med genom livet. Tanken slår 
mig när jag ser mina föräldrars 
bröllops foto, som mamma var 
missnöjd med och gömde i en 
låda. Min mamma fi nns inte mer, 
önskar a�  jag kunde berä� a för 
henne hur fi na de var, båda två. 

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

Vet du vad aktivitetsersätt ning är? 
Aktivitetsersätt ning är en försäkring 
som man kan ansöka om man är under 
30, har funktionsnedsätt ningar och 
bedöms ha nedsatt  eller ingen arbets-
förmåga. 

På bara tre år har antalet unga med 
aktivitetsersätt ning minskat från 
32 000 till 24 000. Nu har Inspektionen
för socialförsäkringen reagerat och 
skrivit en saklig och kritisk rapport. Så 

många som vart femte avslag kan vara felaktigt, enligt 
inspektionen.

På ännu ett  område avslöjas nu hur Försäkringskas-
san vrider och vänder på lagstift ningen för att  kunna 
avslå ansökningar. I lagen står det att  för att  kunna få 
aktivitetsersätt ning ska man visa att  ”nedsätt ningen 
kan antas bestå under minst ett  år”. Försäkringskassan 
har hitt at på en egen formulering när man avslår an-
sökningar. Myndigheten skriver i avslagen att  ansökan 
”inte styrker en nedsätt ning av arbetsförmågan”.

En detalj kan tyckas. Men den kan vara helt avgör-
ande. Att  anta något eller att  styrka (=bevisa) är inte 
samma sak i myndighetsvärden. Bevisbördan har helt 
enkelt blivit mycket tyngre på den enskilde. Och det 
har INTE stöd i lagen.

Som ytt erligare lök på laxen slår Myndigheten för 
socialförsäkringen dessutom fast att  besluten många 
gånger är så dåligt skrivna att  det inte går att  förstå 
vad det står. Den som har ansökt och fått  avslag kan 
inte räkna ut varför och vad det var som saknades i 

Tusentals unga 
berövas ersätt ning

ansökan. Och eft ersom man inte förstår varför man 
fått  avslag bryr man sig oft a inte om att  överklaga, man
tror helt enkelt inte att  det är någon idé. 

Det är rätt sosäkert, det är lagvidrigt – och det sparar 
pengar åt staten. Känns det igen? Exakt samma som 
när det gäller assistansersätt ningen!

En person med aktivitetsersätt ning får ut 7 450 kro-
nor i månaden. Det är inte mycket, särskilt med tanke 
på att  det i många fall kan det vara den enda inkomst 
man har. För ni minns väl? Ersätt ningen är bland annat
tänkt att  gå till personer under 30 med funktions-
nedsätt ning, personer som inte har någon arbetsför-
måga. Jag tycker att  det är horribelt att  unga vuxna 
som inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande 
inte ska kunna få 7 450 kronor i månaden att  leva av.  
Och om det nu är så att  vi, Sverige, tycker att  det här 
kostar för mycket, då kan Försäkringskassan inte helt 
självsvåldigt, utan någon lagändring, bara strypa 
ersätt ningen.

Ännu en gång faller ansvaret tungt på regeringen. 
Försäkringskassan kan inte tillåtas att  göra sig större 
än lagen. Till och med regeringens egen expertmyn-
dighet konstaterar att  Försäkringskassan bryter mot 
lagen – varför händer det ingenting? Försäkringskas-
san måste tas i örat. Slakten av välfärdsreformerna 
för människor med funktionsnedsätt ning måste få 
ett  stopp!
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Maria Persdotter, förbundsordförande
maria.persdotter@rbu.se
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För alla olika och 
ovanligt 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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Tilda tränar vidare på hästen 
Enia. Liam ritar pirater och 
monster och saknar att krama 
mormor och morfar. Hampus
älskar att vara i skidbacken. 
Mycket är annorlunda  under 
pandemin men behovet av lek 
och rörelse är stort.

tema: Fritid
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Tilda svävar fram
Voltige är livet för Tilda
från Ängelholm. Hela 
kroppen utstrålar glädje 
och tillsammans med 
hästen Enia är hon stark 
och rörlig.
Text: Margaretha Holmqvist 
Foto: Christel Lind

7

 Det är mörkt och lite trist ute. En 
vinterdag när det aldrig blir rik-
tigt ljust men hos Caprifolen i Våx-
torp är stämningen ljus och glad. 

För tioåriga Tilda, som alltid har 
tyckt om hästar, bildar det hon upplever här 
med musik, rörelse och cirkus en oslagbar hel-
het. Så till den grad att  voltige helt och hållet 
har konkurrerat ut vanlig ridning. 

– Att  ”bara skritt a runt” tycker hon är tråkigt 
numera, berätt ar hennes mamma Ann-Sophie 
Alm. Familjen bor i Ängelholm och Caprifolen 
i Våxtorp, drygt tre mil därifrån, har blivit som 
ett  andra hem för Tilda.

Allt började för ett  par år sedan. En annons 
om voltige för barn med funktionsnedsätt -
ningar fångade Ann-Sophies intresse. Hon 
funderade om det skulle vara något för dott ern 
som har Rett s syndrom och begränsad rörelse-
förmåga. Tilda kan inte stå utan stöd men in-
ställningen hos Caprifolen har från första 
stund varit att  det fungerar ändå. ”Vi lyft er!” 

– Vi fi ck ett  väldigt bra mott agande. Caprifo-
len kunde visa oss att  de verkligen var  »

Tilda älskar voltige och 
känner sig trygg på hästen 
Enia. Kombinationen med 
närhet till hästen, rörelse och 
musik är oslagbar. Caprifolen 
har tagit fram en film där Tilda 
medverkar. Sök på You tube: 
Nothing is impossible – Voltige 
– Tilda (Rettsyndrome)
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tema: Fritid

FAKTA: HÄSTEN TALAR 
ALLA SPRÅK
I Arvsfondsprojektet Hästen 
talar alla språk arbetar del 
tagarna tillsammans. Deltag
arna är barn och unga som dels 
redan är engagerade i voltige
klubben Caprifolen, dels  
nyanlända barn och unga samt 
barn och unga med olika funk
tionsnedsättningar. Syftet är 
att arbeta utifrån KASAM 
metoden (känslan av samman
hang och att arbeta för att  
känna begriplighet, hanterbar
het och meningsfullhet i det 
man gör) med framtagandet 
av musikaler där hästar och 
voltige används. Syftet är att 
överbrygga språkliga, kultu
rella och kognitionsmässiga 
olikheter.
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träning för henne.  Hon får använda kroppen 
mer och alla sinnen skärps eftersom voltige 
innehåller allt som hon tycker om. Musiken är 
viktig.

Eftersom Tilda saknar eget tal kan hon inte 
själv berätta om sina upplevelser på hästryg-
gen men familjen ser att hon har fått mer själv-
förtroende och blivit en del av gemenskapen. 
Hon har fått nya vänner. Genom ett arvsfonds-
projekt har Caprifolen satsat på aktiviteter där 
barn med och utan funktionsnedsättningar 
kan mötas på ett självklart sätt. Bland annat 
genom att sätta upp en musikal tillsammans.

–Jag vill gärna lyfta fram hur viktigt det är 
att barn får chansen att mötas på det sättet, 
där alla är likvärdiga och är med i en gemen-
skap. Det blir en acceptans från båda håll, sä-
ger Ann-Sophie Alm.

Hon brukar vara med på Tildas träningar 
”eftersom det är så kul” och övriga familjen är 
också med på ett hörn. Storebror Theo, 14 år, 
är hästallergiker men kan stå ut med att ögo-
nen rinner om det händer roliga saker, som att 
vara medhjälpare när filmen om Caprifolens 
satsning spelades in.

» beredda att satsa på barn med funktionsned-
sättningar och att de ser möjligheter, inte hin-
der, berättar Ann-Sophie Alm.

Bara några månader senare var Tilda med på 
en första uppvisning på Elmiamässan i Jönkö-
ping. Hon var i publikens blickfång, något som 
gav glädje och stolthet.

– Voltige ger Tilda möjlighet att visa upp sig, 
att vara den hon är och duktig på någonting 
som inte alla kan, säger hennes mamma.

Kombinationen höga, resliga hästar och små, 
spensliga barn kan få vilken förälder som helst 
att sätta hjärtat i halsgropen. Om barnet dess-
utom har omfattande funktionsnedsättningar 
tänker kanske föräldern att ” det där klarar 
aldrig mitt barn.”

– Jag tror att föräldrarna ofta är det största 
hindret, säger Ann-Sophie Alm.

Men Tilda visar vägen, hon är ett bevis på att 
det mesta är möjligt.  Att barn med rörelsened-
sättningar rider är inte ovanligt men numera 
tycker alltså inte Tilda att vanlig ridning är så 
kul och mamma Ann-Sophie förstår varför.

– Spänningen med voltige och musik tillför 
så mycket mer för Tilda, det är också jättebra 

FAKTA: VOLTIGE
Voltige är en hästsport som har sitt ur
sprung i kavalleriet. Sporten går ut på 
gymnastik på hästryggen. Ett exempel 
kan vara att man står upp med och 
håller ut båda armarna.
Sporten är en av de allra äldsta, men är 
relativt ny som tävlingsgren. Voltige 
vill stärka laganda och samhörighet.
Källa: Svenska Ridsportförbundet

– Det är viktigt att barn med och utan 
funktionsnedsättningar kan mötas, sä
ger Tildas mamma AnnSophie Alm. 

FO
TO

: PRIVAT

Tilda på bocken som hon tränar på innan hon gör samma sak på hästen. Till höger på luftkudden kompisen  Wilma.
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 ”Hästens rörelse gör 
att  rytt aren också 
rör sig. Det skapar 
extra rörelse. Häs-
ten är ett  fantastiskt 

redskap. Ger rörelse i kroppen ”på köpet,” 
berätt ar Minna Slott heden Olivemark.

Hon bildade tillsammans med Maria 
Aronsson Caprifolens Voltigeklubb redan 
2005. Sedan dess har de arbetat för att  göra 
den tidigare relativt konservativa sporten 
lätt illgänglig och öppen för en större mål-
grupp. 

– Vi ville att  voltige skulle vara för alla, 
men hade inte fullt ut tänkt till om vad det 
innebär. Då bestämde vi oss för att  försöka 
ändra på det och även vända oss till barn 
och ungdomar med olika funktionsned-
sätt ningar, berätt ar Minna Slott heden 
Olivemark. 

Caprifolen har drivit ett  arvfondsprojekt 
som syft ar till att  få barn och ungdomar 
med funktionsnedsätt ningar att  börja med 
voltige. Projektet avslutas i början på året 
men verksamheten fortsätt er.  

– Kommer man väl in i det här vill man 
inte sluta utan ”lever med föreningen,” sä-
ger hon.

Projektet har även omfatt at nyanlända barn
och unga, men där har det varit svårare att  
nå ut långsiktigt. Minna Slott heden Olive-
mark tror att  det kan bero på att  barnens 
anhöriga saknar den koppling till förenings-

liv som traditionellt präglar det svenska 
samhället. Kanske har ett  frö sått s genom 
att  barnen ändå varit med på en del enskilda 
aktiviteter. Det är alltid en början, resone-
rar hon. 

Hon minns sin egen ingång till voltige, som 
sjuåring, men hur intresset svalnade och att  
hon slutade redan som nioåring. Uppehållet 
blev långt, Minna var 22 år när hon hitt ade 
tillbaka till sporten.

– Hos Caprifolen vill vi utveckla voltige 
till ett  livslångt intresse. Till något som ger 
rörelseglädje för hela livet, oavsett  om man 
tävlar eller inte. Att  tävla är inte huvudsaken,
säger hon.

Hon är stolt över Caprifolens verksamhet 
och hur föreningen visar att  det mesta är 
möjligt, bara intresset och engagemanget 
fi nns. Det är ”jätt einspirerande.” Inte minst 
för de ungdomar som ställer upp som ledare.

– Att  vara ungdomsledare ger självkänsla, 
och det är något som dagens unga har stort 
behov av. Det inspirerar alla barn och ung-
domar att  jobba tillsammans med andra.

Caprifolen har kunnat fortsätt a med trä-
ningar även under pandemin. Andra aktivi-
teter, som uppvisningar, har fått  ställas in. 

–  Pandemin har krävt en viss kreativitet, 
men vi har stora ytor inomhus och kan även 
träna utomhus. Vi arbetar i zoner och tränar
i mindre grupper. Lite svårare är det, och 
tråkigt att  föräldrar inte har kunnat delta i 

Satsning med 
mersmak

tema: Fritid

FAKTA: CAPRIFOLENS 
VOLIGEKLUBB
Caprifolen har sin verksamhet 
i Våxtorp, Laholms kommun,
Klubben arbetar med ambitio
nen ”att nå barn och ungdomar 
med rolig, kreativ, inspirer
ande och motiverande träning.
Vi nöjer oss inte utan vill 
ständigt göra våra trän ing ar 
bättre. Vi vill att männi skor 
känner glädje av att träna hos 
oss.”
För att träningen ska ge mång
sidighet kombineras den med 
dans, akrobatik, gymna stik, 
och så klart voltige.
Caprifolen har lag som passar 
alla, oavsett förutsättning och 
funktionsnedsättning.

Vad innebär ”för alla?” Caprifolens Minna 
Slott heden Olivemark tänkte till och vidgade 
perspektiven. 
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Minna Slottheden 
Olivemark vill 
utveckla voltige till 
ett livslångt intresse. 
FOTO: PRIVAT

samma utsträckning som vanligt, konstate-
rar Minna Slott heden Olivemark.

Caprifolen kör också digitala träningar 
kring styrka, mobiltitet och dans. Som jul-
klapp från Caprifolen fi ck familjerna möj-
lighet till enskild träning på en elektrisk 
häst, där barnen har fått  visa upp vad de kan. 

Margaretha holMqvist

 wwwwww..jjeennggllaa..ssee
VVxx 004400--112211221111

SStthhllmm:: 0088--441100 001100 8800

          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.

NNyytttt kkoonnttoorr
SSttoocckkhhoollmm

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
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tema: Fritid

 Eftermiddag i Karlstad. Nioårige 
Liam visar mamma Jessica Rammin 
vad han ritat på fritids. Pirater! 
Monster! En skattkista! Det känns 
som att Rörelse är på plats när Liam 

och Jessica gör sig beredda att sätta sig i bilen 
och åka hem till Molkom. I själva verket hörs vi 
på telefon men Liams entusiasm går inte att ta 
miste på. Det dröjer en liten stund innan han 
lagt undan sina bilder, tystnar och är helt kon-
centrerad på sin padda.

Mamma Jessica berättar att Liam älskar att 
gå i skolan. Om han fick bestämma skulle det 
aldrig vara lov, så kul är det. Men allt är inte 
toppen just nu. Som att den ”dumma bacillen” 
gör att han sedan flera månader inte kan sova 
över hos mormor och morfar varje fredag.

Att alla påverkas av pandemin och att barn 
och ungdomar med funktionsnedsättningar 
har fått se många aktiviteter och träffpunkter 
försvinna är ett faktum. Smittorisken stänger 
ned och tillvaron blir tråkigare. När region 
Värmland bestämde sig för att försöka göra 
något åt den saken föddes projektet Lek och 
Lån. Frågan om att söka projektmedel landade 
hos RBU Värmlands styrelse och då nappade 
Jessica direkt.

– Jag sa att ”den där bollen tar jag” och så blev 
det en ansökan.

I projektet Lek och lån  
får barn tillgång till roliga 
och pedagogiska leksaker. 
Jessica Rammin från 
RBU Värmland håller i 
trådarna. 

Insamlingen har börjat. Alla saker ska 
sedan läggas i lådor. Syftet är att ge sti
mulans, glädje och lust att vilja lära sig 
mer. FOTO: KENT BENGTSSON

Att projektet passar henne som hand i hand-
ske har sin förklaring. Redan när Liam, som 
föddes med Downs syndrom, var liten, fun-
derade Jessica en hel del på hjälpmedel och 
kul och utvecklande leksaker. Hon  
insåg att saker som bara används en kort 
period i barnets liv är dyra i inköp. Jessica 
tankar om att det borde vara lättare att 
låna leksaker hade väckts men mer än så 
blev det inte. Livet snurrade vidare, men 
någonstans fanns idén kvar i bakhuvudet.

När idén sedan aktualiserades genom projek-
tet skrev Jessica Rammin en ansökan om  
500 000 kronor. Beslutet landade på hälften 
och nu gäller det att få den summan att räcka 
så långt som möjligt. Inte genom att tumma på 
kvaliteten, men  genom att om möjligt hitta 

Full fart med  
Liam
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Livet i pandemin
Jessica Rammin är en av de 
Karlstadsbor som medverkar i 
boken 100 röster om corona. Där 
skriver hon bland annat så här:

”De platser som tidigare gett  
oss ny energi och välmående i 
vardagen, våra andningshål, har 
nästan helt suddats ut. Det känns
som att  vi blivit vingklippta, 
matt an av trygghet har dragits 
undan. Min ena son har gett  
kramarna och pussarna nya ord 
som TAKK-tecken luft kram och 
slängpuss. Men saknaden eft er 
de riktiga kramarna och pussarna 
är stor. Han säger dumma virus, 
dumma bacill, jag vill kramas på 
riktigt!...”
Läs intervjun med författ aren 
Malin Edgren på sidorna 18 och 
19. På sidorna 20 – 22 fi nns fl er 
utdrag ur boken.

SKÖNT MED SNÖ. Jessica Rammin 
och sonen Liam. Visst, livet rullar på 
men familjen saknar tillvaron som 
den gestaltade sig före pandemin. 
Liam vill kunna krama alla och slippa
hålla avstånd. FOTO: KENT BENGTSSON

sponsorer. Totalt ska det bli sex lådor med te-
man som rörelse, motorik, läsning och siff ror. 
Lådorna ska lånas ut genom en hemsida, som 
ett  lokalt företag hjälper till med. Webben får 
en lätt illgänglig utformning så att  barnen kan 
vara med och se vad som fi nns att  låna.

– Vi lämnar inget åt slumpen. Barns och 
ungas livskvalitet stärks av att  de får utvecklas 
på sina unika villkor. Lådorna ger dem tillgång 
till anpassat pedagogiskt lekmaterial i sin hem-
 miljö. Det ska vara bra pedagogiska leksaker 
och spel, säger hon. 

Jessica Rammin hoppas att  föräldrar och 
barn ska hitt a fram till Lek och låna.

– Det värsta som kan hända är att  jag har alla 
lådorna kvar hemma hos mig, men jag är över-
tygad om att  behovet fi nns. Helst vill jag kunna 

visa att  det här ska vara en långsiktig sats-
ning, och inte bara ett  projekt bland andra. 

Hon står som kontaktperson för Downs 
föreningen i Värmland men lägger numera 
huvuddelen av sitt  engagemang hos RBU 
Värmland, en äldre och mer inarbetad fören-
ing där det är lätt are att  få saker uträtt ade. 
Men även RBU har fått  ställa om och Liam 
saknar till exempel den årliga julfesten.

Tillvaron har blivit gråare, begränsad, säger 
Jessica Rammin.

– Vi har det bra och är friska men livet är 
tråkigare. Vårt andningshål brukar vara att  
resa och att  vi inte kan göra det nu är förstås 
ett  ”ilandsproblem” men det saknar vi, 
avslutar hon.

Margaretha holMqvist

FAKTA: LEK OCH LÅN
RBU Värmland tilldelas projekt
medel för Lek och lån av Region 
Värmland. 
Bakgrunden är covid19 och hur 
pandemins risker och restriktio
ner har försämrat situationen för 
familjer med barn med funk
tionsnedsättningar.
Lek och lån Värmland kommer 
att köpa in anpassat lekmaterial 
för att fylla ett antal aktivitets
lådor med olika teman som barn 
och unga kan låna hem och sedan
byta ut eft er en tid. 
Projektet är ett samarbete mel
lan RBU Värmland och flera an
dra parter, bland andra Svenska 
Downföreningen Värmland och 
författaren Malin Edgren. 
Projektet drar igång nu och utlån
ingen kommer att kunna erbju
das från slutet av första kvartalet.
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Ut och njut!

Mathias Carlzon och Hampus 
i Stötens skidanläggning förra året. 
På bilden även Ebba ( i biskin) och 

hennes mamma Sofie. Stötens maskot 
heter Vargy. FOTO: PRIVAT
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 Ni läsare kanske känner igen 
Mathias Carlzon från ett  tidigare 
reportage i Rörelse ( 4/2020). 
Då körde han och sonen Hampus 
tandem. Så här års är det vinter-

sport som gäller. 
Här kommer han med tips och råd som 

passar familjer med barn som har rörelsened-
sätt ningar. 

Håll dig varm
Grunden till att  ha kul och trivas nu på vintern 
är att  hålla sig vara varm och torr. 
•  Ett  vinnande koncept är att  ha ullunderställ 

och ullstrumpor närmast kroppen (merino-
ull kliar inte och värmer även om man blir 
fuktig, till skillnad mot bomull). 

•  Över det ett  värmande lager, typ fl eece och 
till sist ett  klädlager som står emot vind och 
väta. Mössa eller hjälm är a och o för att  hålla 
sig varm både i och utanför skidbacken.

•  För den som använder rullstol/biski är en åk-
påse/sitt påse bra. Finns i olika varianter.

tema: Fritid

t!
Om du är extra frusen
Det kan bli ordentligt kallt om fött erna. Lägg 
petfl askor med varmt vatt en i åkpåsen eller 
ännu hellre en ”halvbra” termos, då sipprar 
värmen ut i lagom takt. Värmestrumpor är 
annars på frammarsch. Håll koll på att  ditt  
barn inte fryser om tår och fi ngrar, eller att  
ansiktet blir för kallt.  

Mat ger energi
Matsäck brukar pigga upp. Grilla ute är my-
sigt på vintern. Glöm inte den varma saft en!

Vad kan man göra ute?
Det fi nns anpassade pulkor för pulkaåkning. 
Det lär fi nnas skidor att  montera på rullsto-
len, vilket underlätt ar framkomligheten, och 
genom att  sätt a medar på racerunners kan 
man vara på skridskorinken.

Tillgången till alpin skidåkning ökar. Nytt  
för i år är att  Kläppen och Säfsen erbjuder åk-
ning både med och  utan förare. Mathas Carl-
zons förening 7H Paralpint har dragit igång 
på Ekerö.

Fika i fjällvärlden kan 
vara svårt för den använ
der rullstol eller biskin. 
Mathias Carlzon tog saken
i egna händer och kon
struerade ett anpassat 
bänkbord. Bilden med 
mamma Anette och Ham
pus visar när fikabordet 
invigdes i Stöten, Sälen. 
FOTO: PRIVAT

Mathias Carlzon och hans familj älskar snö och 
vinter. Rörelse bad honom tipsa om vad som är 
bra att  tänka på i skidspår och backe.
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 En höstdag 2019 förändrades livet för Ed-
win i Lysekil. Han skickades hem i skol-
skjutsen med benet brutet på två ställ-
en. Chauffören reagerade men ingen på 
skolan brydde sig om att informera  

Edwins mamma Susanne Bergman om skadan.  
När hon tog kontakt med skolan förnekade rektor 
och övrig personal att någonting hänt, trots att  
Edwin inte kunde stå på benen efter skadan. 

Edwin, som snart fyller 14 år, har omfattande 
kognitiva funktionsnedsättningar, svaga muskler 
och dålig balans. Han kan gå men använder rull-
stol ibland. 

– Det är viktigt att de som arbetar med Edwin 
känner honom och förstår hans behov, säger  
Susanne Bergman. Hon beskriver sin pojke som 
glad, men impulsstyrd och att han snabbt kan bli 
rädd för höga ljud. 

Läkarna bedömer att  Edwin skador uppstod gen-
om att han föll ur sin rullstol och fastnade under 
stödet. Som elev i en träningsskola ska Edwin ha 
tillsyn hela tiden, fallet skedde när han var ute på 
stan med en elevassistent som shoppade kläder.

Händelsen anmäldes till Skolinspektionen som 
utredde saken och kom fram till att skolan på flera 
punkter brustit i omsorg om Edwin. Trots att sko-
lan fått ett föreläggande om att åtgärda bristerna 
står familjen kvar på ruta ett.  

– Jag vet inte hur många mail och samtal det  
varit, men jag vill verkligen att det ska bli  en bra 
lösning för Edwin, säger Susanne Bergman, som 
är trebarnsförälder.

Personalomsättningen på skolan är hög. Sedan 
Edwins skadades har den rektor som då var an-
svarig slutat, det har även efterträdaren och nu är 
en tredje rektor på plats. Den lösning skolan pre-
senterat är att Edwin ska sitta ensam i ett klass-
rum skild från övriga elever. Lärare och klasskom-

Edwin blev svårt skadad 
i skolan
Edwin bröt benet under skoltid.  
Skolan struntade i att informera 
hemmet och försökte först förneka 
händelsen. Skolinspektionen har 
riktat hård kritik mot skolan – men 
Edwins skolsituation är olöst. 

GULLMARSSKOLAN  
I LYSEKIL 
Kommunal skola, som  
förutom vanlig grundskola 
även har särskola med 
träningsskola. På lysekil.se 
skriver kommunen:

”I träningsskola är skolmil
jön och rummens utform
ning speciellt viktig för att 
lära och förstå. Vi har till  
exempel tillgång till både 
sinnesrum och bubbelbad.

Att tydliggöra är ett natur
ligt arbetssätt på tränings
skolan, vi anpassar klass
rumsmiljön så att elevens 
lärande stimuleras, och att 
skoldagens innehåll tydlig
görs och anpassas efter  
varje elevs behov och  
intressen.”

Edwin trivs bra när han som här får rida på hästen Sessan.  FOTO: PRIVAT

pisar ska vara hos honom ”när det går.” Susanne 
Bergman vägrar att acceptera att sonen isoleras 
på det sättet. Edwin har inte heller erbjudits hem-
undervisning.

Eftersom han inte är i skolan har Susanne Berg-
man en orosanmälan hängande över sig.

– Jag vill inget annat än att Edwin ska gå i skolan, 
han behöver skolan och att träna sig på att vara i 
ett socialt sammanhang tillsammans med andra. 
Men han måste kunna vara trygg i skolan,  säger 
Susanne Bergman.

Hennes hopp är att Edwin ska få börja i en annan 
träningsskola. Hemma i Lysekil finns ingen att  
välja på utan det blir i så fall i någon grannkommun.

Susanne Bergman beskriver hur kvaliteten i un-
dervisningen försämrades över tid. Hon anser att 
Edwin fick allt mindre träning och stöd. Mer rull-
stol, mindre gång- och balansträning. En gång kom 
Edwin hem med felvänd blöja och oknutna skor.

– Edwin kommer att ha behov av omsorg hela livet 
och jag är orolig för hans framtid när man redan nu 
måste kämpa så här, säger hon avslutningsvis.

Margaretha holMqvist
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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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I spåren av pandemin följer en våg av känslor och tankar.  
Författaren Malin Edgren låter 100 personer från hemstaden  
Karlstad berätta med egna ord.

 Vi börjar med att backa bandet. Det är mars 2020 och för-
fattaren Malin Edgren börjar förstå att corona kommer 
att påverka oss alla på djupet. Lika lite som någon annan 
kan hon greppa hur omvälvande situationen ska bli, men 
att det handlar om någonting stort, det vet hon. Snabbt 
blir människors naturliga sätt att hantera kriser, att söka 
stöd hos varandra, svårt att genomföra. Vi uppmanas att 
inte träffas utan hålla distans till våra medmänniskor. 
Vad gör vi då istället och vad gör den sociala distansen 
med oss? Hos Malin Edgren föddes idén om en bok.

– Jag menar att i svåra tider som den här vänder oss till 
orden. Vi behöver orden för att kommunicera och söka 
förklaringar, säger hon när vi snart ett år senare, i januari 
2021, hörs på telefon för vad som mer ska bli ett långt 
samtal än en vanlig intervju. Efter ett års pandemi är det 
på något sätt nästan oundvikligt att inte flika in egna tan-
kar och reflektioner kring den situation som är. Vi pratar 
om stillsamma helger. Om hur rädsla kan komma och gå 
och om känslor som inte alltid är rationella. Om hur det 
där med avstånd och handtvätt påverkar de mänskliga 
mötena som ändå sker.

Men tillbaka till boken. Som författare är Malin Edgren 
nyfiken på människor. Hon har också en mer ”byråkra-
tisk” bakgrund som civilekonom och utredare. ”Jag har 
insett att jag älskar bokstäver mer än siffror.” Numera är 
hon författare på heltid men har kvar intresset  för doku-
mentation och att driva projekt. Något som blir en stabil 
grund i författarskapet. 

När väl bokidén fötts gick det undan. Hon bestämde sig 
för att fånga in 100 röster i hemstaden Karlstad som med 
egna ord, och i vissa fall även bild, fått skildra livet i pan-
demin. Några är kända profiler i Karlstad, som politikern 
Anders Knape och travtränaren Björn Goop. Men framfö-
rallt finns ett tvärsnitt av befolkningen, den yngsta sju år, 
den äldsta 88 år. Här finns lärare och präster, hemlösa 
och styrelseproffs, företagare och renhållningsarbetare, 

Hon fångar

för att ta några exempel. Tillsammans ger de 
en bild av livet i coronapandemins spår.

Det är stor variation i berättelserna. Coro-
na påverkar alla men upplevelserna på indi-
vidnivå är unika. Några hittar lugn i det svå-
ra. ”Måstena” blir färre. Andra längtar in-
tensivt efter det som nyss var vardag. Prak-
tiska problem kan vara att bli vän med digi-
tala mötesverktyg, men för den som är hem-
lös handlar det om var du tvättar händerna 
om ditt hem är en parkbänk. Hur olika varje 
berättelse än är finns ändå en röd tråd som 
förenar.

– Den gemensamma tråden är viljan att känna 
hopp, berättar Malin Edgren.

Hela projektet har genomförts digitalt. 
Det har inte funnits möjligheter att träffas, 
kontakter med de 100 medverkande har 
främst skett via mail och telefonsamtal.  
Under resans gång har Malin Edgren också 
skickat regelbundna lägesrapporter.

När boken låg klar i höstas hade smitt-
spridningen tagit ny fart och något traditio-
nellt boksläpp var inte genomförbart, och 
det saknar hon. Men i samarbete med en  
lokal bokhandel blev det möjligt för de med-
verkande att komma och hämta sitt exem-
plar av boken och samtidigt träffa Malin 
som var på plats under fyra timmar.

Boken fångar livet som det var under vå-
ren 2020, då de flesta  nog trodde att allt 
snart skulle återgå till en mer normal tillva-
ro. Om bidragen istället hade skildrat den 
andra pandemivågen under den mörka hös-
ten hade de säkert varit annorlunda, med 
mer svärta, tror Malin Edgren. 

100 RÖSTER
Malin Edgren är  
författare, föreläsare 
och krönikör. Hon är 
bosatt i Karlstad och 
driver även förlaget 
Melittkultur.  
© HELENA CHRISTERDOTTER
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Läs utdrag ur boken på 
kommande uppslag!

Sagt om 100 röster:

”En gång kommer fram-
tidens människor att  
kunna ta fram denna bok 
och de kommer att  tänka, 
precis som jag gör nu: 
ja, precis så här måste det 
ha varit i Sverige och 
Värmland den där långa 
våren 2020…”
Sverker Sörlin, professor 
i miljöhistoria

I bokens eft erord skriver några 
forskare om hur boken med dess 
mänskliga erfarenheter kan läm-
na sina spår i framtiden. Det 
fi nns något alldeles unikt i den 
personliga berätt elsen som blir 
ett  starkt tidsdokument från 
pandemivåren 2020.

Malin Edgren vill också bidra 
till dagens politiska debatt . För 
den stora fråga som hänger över 
oss är förstås vad vi lär oss av 
pandemin, här och nu.

– Om boken kan vara en utgångs-
punkt i ett  politiskt samman-
hang vore det fantastiskt bra. Att  
den kan bidra till att  människors 
liv och villkor blir mer än en siff -
ra i statistiken. Att  vi funderar 
över vilket samhälle vi vill ha, sä-
ger Malin Edgren och tar äldre-
omsorgen som exempel. Brister 
där, som egentligen varit kända 
sedan tidigare, är än mer blott -
lagda under pandemin. 

Men vilka slutsatser som dras, 
det återstår att  se.

– Det borde vara självklart att  
kvalitet och omsorg går före skat-
tesänkningar, avslutar hon.

Margaretha holMqvist
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Erika Janske släpper inte rädslan över tröskeln. Hon lever 
redan innan pandemin med att en vanlig förkylning kan 
vara skillnad på liv och död.
––––––––––––––

JAG STÅR PÅ WILLYS och spanar mot gången där hyllorna gapar 
tomma. Jag har hört ryktet, men trodde inte på det. Kan det 
verkligen vara sant? Är allt toalettpapper slut, till och med det 
sjukt obekväma, sträva pappret!? Jag får en känsla av att stå ut-
anför en värld där det kollektiva medvetandet och rädslan för 
detta virus går mig förbi. Jag går mot kassan och tänker att toa-
lettpappersbrist kommer jag överleva, även om det helt klart var 
ett överraskningsmoment som jag fortfarande inte vet hur jag ska 
möta. För de facto är det en realitet som jag direkt blir drabbad av.

Rädslan och minutrapporteringen av corona följer jag de första 
dagarna. Till stor del för att försöka förstå. Vad är det med det 
här viruset som lamslår världen? Jo, jag förstår, man kan dö. Men 
i vår familj är det inget nytt. En förkylning kan vara skillnaden 
på liv och död. Den verkligheten har följt mig i tio års tid. Ända 
sedan den dagen då min yngsta dotter föddes. Så återigen, vad är 
det jag har missat? Att en förkylning eller lunginflammation kan 
drabba mitt barn med respirator och IVA-vård som följd? Det har 
redan varit del av mitt liv under lång tid.

Jag har mött rädslan i närkontakten med döden många gånger. 
Rädslan äter min kraft och energi. Jag vill inte ha den i mitt liv. Vi 
har gång efter annan valt att leva livet fullt ut i stället för att sitta 
hemma och gömma oss undan influensor och förskoleförkylning-
ar. För alternativet till att inte leva är att vissna och dö. Kanske 
har mitt liv hittills varit en enda lång förberedelse för detta virus 
som nu lamslagit världen? Jag är vare sig respektlös eller dum-
dristig men jag släpper inte in rädslan över min tröskel igen. Det 
hindrar mig och min familj att leva fullt ut. 

Nu finns toapapper att köpa igen. Jag ser hur allt närmar sig något 
normaltillstånd, om än sakta. Kanske fick människor provsmaka 
på hur det är att leva med en svårt sjuk familjemedlem? Att alla 
plötsligt ser vitsen med att stanna hemma när man är sjuk. Att 
tvätta händer räddar liv. Att alla för ett ögonblick får stanna upp 
och reflektera över vad ett hållbart, klokt och innehållsrikt liv är 
på riktigt. 

Så låt oss alla minnas värdet av att vara friska. Och låta oss bju-
da in livet fullt ut, oavsett pandemi eller säsongsförkylning.

ERIKA JANSKE

4  
AV  100 RÖSTER
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Oscar skriver om Coronaskurken.Med sin berättelse vill han trösta andra.
––––––––––––––

JAG HETER OSCAR LINDMARK och är nio år. Jag går på Hultsbergsskolan i Karlstad. Sen corona kom har vissa grejer förändrats. Man får inte resa, man kan inte ha storkalas eller träffa mormor eller farmor och farfar för de är äldre och kanske i riskgrupp. Vissa människor har till och med blivit rädda. Jag har skrivit en berättelse som kanske kan trösta lite.

Berättelsen om Coronaskurkenoch Superhjältarna
Det var en gång en vanlig dag på jorden. Människor och superhjältar levde fritt tills en dag när Coronaskurken kom. Coro-naskurken är 2 meter lång och har coro-napluppar. När han vill sprida sitt virus blir han en stor boll och åker till platsen han vill smitta. Han tar loss en plupp och blåser upp den och kastar den på en människa. Men bollen är osynlig för människor och Coro-naskurkens superkraft är att människor smittar varandra omedvetet.I en bas bor superhjältarna Kom-ihåg-mannen, Tvålmannen, Avståndsfl ickan och Sprutmännen. Avståndsfl ickan fl yger och gör stopp och osynliga väggar så att människor inte ska vara för nära varandra. Tvålmannen gör så att man får extra mycket tvål hemma. En liten förpackning kan bli till fl era kilo tvål. Kom-ihåg-mannen sitter vid kontrollbordet och skickar hjälpsignaler till superhjältarna så de vet vart de ska åka näst.

Sprutmännen är i ett jättestort laborato-rium och jobbar på att få fram ett boteme-del. När de lyckas kommer botemedlet för människor att hällas i en ultrastor häxkittel och så hjälps alla Sprutmän åt att kasta upp medlet i luften och det faller ner som regn på alla människor. Då blir de friska.Människorna samlar upp regnet i glas-fl askor med kork som kastas på skurken som förgörs och aldrig kommer tillbaka.Snipp snapp snut så var sagan slut!
OSCAR LINDMARK

Nu gäller det att inte glömma! Isabella 

Persson saknar närhet och skriver dagbok.

––––––––––––––

FÖR ATT DU SKA MINNAS
(Dagboksanteckningar till mig själv)

Du har tillfälligt nya arbetsuppgifter på jobbet på 

grund av att den vanliga verksamheten är inställd. 

Du är utåt sett frustrerad men innerst inne tacksam 

eftersom det innebär att du för första gången på rik-

tigt länge är ledig och inte jobbar ihjäl dig.

Du har sysselsatt all din nyvunna lediga tid att um-

gås med alla vänner du vanligtvis inte hinner med, 

men känner samtidigt att du inte tar ditt samhälleli-

ga ansvar och håller dig inne. Du tänker på alla äldre 

som sitter ensamma och nästintill skäms över att du 

inte har prioriterat dina äldre släktingar.

Du känner en ironi över att hela samhället har fått 

restriktioner om att hålla avstånd och stanna hem-

ma, men att det aldrig har varit så mycket folk ute i 

skog och mark som nu. Det är som om hela svenska 

folket har blivit friluftsmänniskor över en natt i ren 

tristess.

Du tänker på hur fl era mätningar visar att jordens 

klimat är bättre nu än vad det har varit på många år 

till följd av att världen stannat upp. Hur det faktum 

att kanalerna i Venedig blivit rena och havslivet åter-

vänt bara är ett av fl era exempel på hur naturen läker. 

Du vill tro att världen kommer att inse när pandemin 

är över att mänskligheten är det faktiska viruset och 

börja göra riktiga val för ett bättre klimat. Men att 

sannolikheten att det ska hända känns mikroskopisk. 

Du har inte fått träffa din mamma på tre månader 

och även om hon säger att det går bra och det bara är 

lite feber så nådde din oro nya toppar efter att Adam 

Alsing gick bort. Det var som att allt blev verkligt. 

Du ringer nästan varje dag men känner att det inte 

räcker, men vet samtidigt att du inte kan göra något. 

Hon bor tre timmar bort och alla vet att man inte får 

resa någonstans. Du tänker att hon kommer säkert 

bli bättre nästa vecka, för att trycka bort ångesten.

Aldrig har du varit så glad över internet. Aldrig 

har du pratat så mycket i telefon. Aldrig har du sett 

så många fi lmer. Aldrig har du saknat känslan så 

mycket av att få vara nära. Aldrig har du insett hur 

mycket du tar för givet. Aldrig har du känt dig så 

medveten om ditt liv.

ISABELLA PERSSON
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I Peter Frankes liv blir tempot lugnare. Men hans mamma  flyttar till äldreboende mitt i pandemin.––––––––––––––

MIN KÄRA MAMMA Ann-Marie bestämde sig i slutet av februari för att tacka ja till erbjudandet om en tvårummare på vårdboendet Hagaborg. Jag hade länge försökt övertyga om att det vore tryggare både för henne och för oss anhöriga. Mamma är 94 år, glasklar i skallen men skröplig i kroppen. 
Två veckor efter hon sagt ja införde Karlstads kommun besöksförbud på alla äldreboenden. En månad senare, i påskveckan, fick vi dispens från förbudet för att flytta in mamma. Det blev två stressiga dagar för att få allt på plats i skåpen och för att göra det så trevligt som möjligt för henne.

Hon har tidigare klagat på att hemtjänstpersonalen ”slösar” med plast-förkläden och engångshandskar. Nu vet hon och alla vi andra att det är viktigt med hygien för att inte föra smittan vidare. Att så många har insjuknat och dött inom äldreomsorgen är ändå ett stort misslyckande. Målet att skydda de sköraste har missats grovt.Vi har ändå kunnat ta ut mamma på fika och lunch när vädret tillåtit. På mors dag blev det laxpaj och till och med ett glas rosévin i en skuggig fläderberså. Nu har hon även fått träffa de älskade barnbarnsbarnen, givetvis på behörigt avstånd och bara om de är garanterat friska. Nu trivs hon bra, även om hon som alla andra längtar efter att besöks-förbudet ska upphöra.

Som frilansande politisk redaktör har coronaviruset varit i mina tankar och spalter ända sedan i februari. Jag har tappat räkningen på hur många ledartexter jag skrivit i ämnet. Något slut är inte i sikte, vare sig på pandemin eller det myckna tyckandet. Men yrkesmässigt har viruset inte orsakat några stora omvälv-ningar. Jag har redan jobbat hemifrån i drygt tre år. Finns det bara ett 4G-nät att koppla upp sig mot kan jag sitta var som helst och jobba. Jag och många andra hemarbetande tjänstemän är privilegierade. Jag kan pendla mellan villan i Karlstad och fritidshuset i Sunne utan att utsätta mig för smittorisk.

Det kan däremot inte undersköterskan, kassabiträdet eller busschauf-fören. Det är också i de lågavlönade serviceyrkena som smittan slagit hårdast. Pandemin är en fråga om klass. Invandrare och trångbodda etniska minoriteter är hårt drabbade.Tempot har gått ner och det finns inte längre lika många måsten. Det känns bra. När nästan allt är inställt behöver man inte heller bekymra sig över sånt man missar. Det påminner om min barndoms somrar i slu-tet av 50-talet och början av 60-talet. Då liksom nu är man nöjd med en tur till Bomstadbaden.

PETER FRANKE

Bokprojektet 100 röster  
genomfördes digitalt  
men i november kunde 
Malin Edgren träffa Peter 
Franke och andra med
verkande i en lokal bok
handel. FOTO: PRIVAT

4  
AV  100 RÖSTER
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Fusk, fusk, fusk och åter 
fusk. De orden klingar i mina 
öron just nu. Så fort man 
pratar om personlig assis-
tans så pratas det om fusk. 
Jag blir ledsen, arg, besviken 
och rädd. Min son har per-
sonlig assistans. Hans liv är 
faktiskt bra, mycket tack 
vare assistansen. Men man 
vågar knappt säga att min 
son har assistans numera. 
Allmänheten håller just nu 
på att bli inpräntade av me-
dia och myndigheter att as-
sistans = fusk. Men så är det 
inte. Majoriteten som har  
assistans, har ett behov av 
just assistans, glöm inte det. 
Att ha personlig assistans 
gör att min son kan leva som 
andra, röra sig som andra, 
stimuleras som andra.

RBU får ofta samtal och mail 
från föräldrar som mår då-
ligt över situationen idag.  
Vi kämpar med näbbar och 
klor för att förändra synen 
på just personlig assistans. 
Men det är både motvind 
och uppförsbacke just nu. 

Hur ska vi göra, hur ska vi 
lyfta denna fantastiska rät-
tighetslag? Allmänheten, 
myndigheter och media 
måsta lyfta ögonen och se 
den möjlighet assistansen 
ger till de behövande istället 
för att bara lyfta det smutsi-
ga. Det är många i vårt land 
som får ett fantastiskt liv 
tack vare assistansen. 

Vill politiker och myndig-
heter ta bort den möjlighe-

ten till liv? Det känns så. 
Vill du som läser inte att 

alla ska ha rätten till ett fun-
gerande liv? Jag tror att du 
vill det. I morgon kan det 
vara just du som behöver 
personlig assistans. Så nästa 
gång du läser om fusk, tänk 
då att denna rättighetslag är 
fantastisk och ska bevaras 
och utvecklas, men sätt dit 
de som utnyttjar denna rät-
tighet.

Att vara en anhörig till ett 
funktionshindrat barn med 
assistansbehov i Sverige idag 
innebär följande: Till att börja 
med måste du jaga en massa 
intyg som bevisar vad ditt 
barn kan eller inte kan. Du 
har en försäkringskassa som 
ofta nekar och åter nekar. 
Du måste vara beredd på att 

överklaga till olika instanser, 
en process som tar flera år 
ibland. Förlorar du står du 
där och måste förlita dig på 
din kommun. Och då måste 
du ha tur att bo i rätt kom-
mun. För även kommuner 
tycker om att neka. Och då 
måste du även där vara be-
redd att överklaga till olika 
instanser.

Utöver all denna oro för 
framtiden så har du ett barn 
att ta hand om. Ett barn som 
ofta kräver enormt mycket 
från dig som förälder, kan-
ske det också finns syskon. 
Just det, förmodligen har du 
ett jobb också. Och ofta har 
du en relation som kräver 
sitt. Vänner? Jo, de finns där 
men de förstår sällan vilken 
uppoffring du gör. Många 

vänner försvinner.
Hur ska man räcka till?
Fusket som finns måste 

stoppas. Tro mig, vi i denna 
värld vill inget annat. Men 
glöm inte varför personlig 
assistans finns. Personlig  
assistans är en insats som 
ska bevaras och utvecklas. 

Jag som pappa till Lucas och 
vice förbundsordförande i 
RBU kommer att fortsätta 
kämpa för allas våra barn 
och ungdomars rätt till ett 
fantastiskt liv. Det är de så 
värda. 

Johan KlinthaMMar 
vice förbundsordförande RBU

– – – – – – – – –
Fotnot: Debattartikeln är  
ursprungen publicerad i GP.

Ett bra liv tack vare assistansen. Johan Klinthammars son Lucas och hans personliga assistent Lisa. 
FOTO: JOHAN KLINTHAMMAR

Debatt

Vi är inga fuskare
Motvind och uppförsbacke. RBU:s vice förbundsordförande Johan Klinthammar beskriver hur 
fusk anklagelser överskuggar barn och ungdomars rätt till personlig assistans och ett fungerande liv.  
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Noterat

– Det är ett ofog som För-
säkringskassan ägnar 
sig åt, och det man som 
enskild kan göra är att 
överklaga eller ansöka 
igen, säger hon.

Hon är inte den enda 
som reagerar. Inspektio-
nen för socialförsäk-
ringen, ISF, har granskat 
flera av Försäkringskas-
sans beslut när det gäl-
ler aktivitetsersättning 

och menar att Försäk-
ringskassan tolkar lagen 
för hårt.

– Lagstiftningen har 
ett beviskrav där det ska 
kunna ”antas” att arbets-
förmågan är nedsatt i 
minst ett år, säger Lisa 
Carlsson, utredare på 
ISF, till Svt.

I flera av Försäkrings-
kassans beslut har ISF 
hittat en helt annan for-

mulering. Där står det 
att underlagen inte ”styr-
ker” att arbetsförmågan 
är nedsatt under minst 
ett år.

– Om man använder 
ett högre ställt beviskrav 
än vad lagstiftningen 
anger, då ställer man ju 
högre krav än vad lagen 
säger, fortsätter Lisa 
Carlsson.

Tyck till  
om RBU! 

Missa inte medlems- 
enkäten som kommer  

inom kort.

Pandemin orsakar  
arbetslöshet
Arbetslösheten bland unga (16–24 år) steg 
från 2019 till 2020  från 8,4 till 11,4 pro-
cent. Andelen unga som varit arbetslösa i 
mer än 90 dagar ökade under samma pe-
riod från 5,1 till 6,3 procent. 

Det visar ny statistik från Myndigheten 
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 
MUCF.

– Vi befinner oss i en lågkonjunktur och 
en pandemi som kommer att påverka vårt 
samhälle många år framöver. Coronakri-
sen kan leda till att fler unga hamnar i en 
situation med ett långvarigt utanförskap, 
säger generaldirektör Lena Nyberg.

På ungidag.se går det att följa ungas lev-
nadsvillkor i Sverige. Här finns statistik 
om arbete och boende, ekonomisk och so-
cial utsatthet, fysisk och psykisk hälsa, 
fritid, inflytande, representation och ut-
bildning. Statistiken kommer bland an-
nat från Statistiska centralbyrån, Försäk-
ringskassan, Arbetsförmedlingen och 
Folkhälsomyndigheten.

Försäkringskassan får kritik för att ställa högre krav än vad lagen säger. FOTO: FÖRSÄKRINGSKASSAN

Unga förlorar sin ersättning

Bakgrund: 
Som en följd av Försäkringskassans age
rande har antalet personer med aktivitets
ersättning rasat från 32 000 unga år 2016 
till 24 000 unga år 2019. ISF har inlett en 
granskning av vad som händer med de 
unga personer som vid prövning av aktivi
tetsersättning från Försäkringskassan får 
avslag på sin ansökan på grund av att de 
inte bedöms ha nedsatt arbetsförmåga. 

ISF: Inspektionen för socialförsäkringen 
(ISF) är en statlig myndighet som arbetar 
för en rättssäker och effektiv socialförsäk
ring som är hållbar för samhället och ger 
trygghet för individen. ISF granskar social
försäkringen genom systemtillsyn och  
effektivitetsgranskning. I ISF:s gransk
ningsområde ingår i första hand tre myn
digheter: Försäkringskassan, Pensions
myndigheten och Skatteverket.

Lena Nyberg varnar för att pandemin får svåra kon
sekvenser för landets unga. FOTO: MUCF

Fler och fler unga med funktionsnedsättningar nekas  
aktivitetsersättning av Försäkringskassan. RBU:s förbunds
ordförande Maria Persdotter är starkt kritisk.
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Margret får stanna  
i Sverige
För första gången sedan Barn-
konventionen blev lag har den 
fått ett prejudicerande genomslag 
i ett utvisningsärende. Fallet hand-
lar om Margret Salibi i Vingåker. 
Hon  är född och uppvuxen i Sve-
rige men har under hela sitt liv 
levt med hot om utvisning. 

– Här har jag språket, jag är 
duktig i skolan och vill kunna  
välja vad jag vill bli. I Libanon 
skulle jag börja om från noll. Jag 
kan varken skriva eller läsa på 
arabiska. Jag kan inte prata speci-
ellt bra heller. Jag mådde väldigt 
dåligt när jag tänkte på det, säger 
14-åriga Margret till DN.

Assistans förblir 
kommunal
I juni förra året beslutade  
socialnämnden i Varberg att 
lägga ut den kommunalt driv-
na assistansen på privata före-
tag. Sammanlagt skulle 115 
anställda och 20 brukare be-
röras av förändringen.

Beslutet fick fackförbundet 
Kommunal att protestera. 
Förbundet ansåg att det skulle 
innebära sämre villkor både 
för personal och brukare.

Protesterna fick politikerna 
att backa och det blir alltså 
ingen privatisering, rapporte-
rar  Hallands Nyheter.

Inte bara glädje i jul
Barnrättsorganisation Bris rapporterar att fler och 
fler barn hör av sig till deras kuratorer. 

Under det senaste jullovet hade kuratorerna 1438 
samtal med barn – en ökning med 40 procent jäm-
fört med samma period föregående år. Det vanlig-
aste som barn ville prata om handlade om familjen, 
om känslor av nedstämdhet och ångest. Andra  
saknade att inte kunna träffa vänner som vanligt. 
Pandemin var en annan oro. 

”Jag mår så dåligt. Nu har corona gått upp, det kom-
mer en ny muterad version och klimatförändringar 
hotar hela min framtid. Det känns verkligen som värl-
den håller på att gå under. Det känns som att det ald-
rig ska ta slut. Det är bara samma skit och jag väntar 
på den framtid som också ser ut som skit.” säger ett 
barn.

Podd om kvinnor och  
funkisliv
– Antingen så blir man urstark – eller så går man under, säger Hanna 
Isaksson initiativtagare till podden Fokus Parasport.

I podden vill hon lyfta fram kvinnor med funktionsnedsättningar, 
en grupp som enligt Hanna Isaksson är både underskattad och förbi-
sedd. Under poddens första säsong medverkar sju kvinnor som på olika 
sätt forskar om kvinnor, funktionsnedsättning, hälsa och idrott. 

– Tänk på ditt liv med familj, barn, trasslande skrivare och kalaspaket 
som ska köpas. Lägg sedan till att färdtjänsten strular och att den  
gigantiska snöhögen är uppskottad på handikapparkeringen och att 
ditt lokala gym saknar hiss. Det här är en grupp med en unik livskun-
skap, hur man tvingar sig fram i ett samhälle som inte alltid är byggt 
för dig, säger hon i ett pressmeddelande.

– Behovet av stöd är stort bland barn i Sverige just nu och 
många behöver stöd och hjälp , säger Magnus Jägerskog, Bris 
generalsekreterare.  FOTO: BRIS

Hanna Isaksson, projektledare hos Parasport Sverige, står bakom podden. 
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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.

Personlig assistans: 

Fuskdebattens baksida
Kampen mot välfärdsfusket ligger högt på den politiska 
agendan och den personliga assistansen granskas hårt i 
massmedia. Men jakten på de oseriösa och kriminella aktö-
rerna resulterar i att  de som faktiskt är i behov av assistans 
kommer i kläm. Det kommenterade RBU:s förbundsord-
förande Maria Persdott er nyligen i Svt.

– Risken fi nns att  alla personer som är i behov av assis-
tans blir betraktade som fuskare. Det är jätt ebra om man 
jagar fuskare, de ska inte fi nnas. Men de som gör det syste-
matiskt och är kriminella är väldigt få. Det stora problemet 
i assistansen är personer som inte får det de har rätt  till och 
behov av. Framför allt barn har oerhört svårt att  få assistans, 
sa hon då.

Regeringen vill i år satsa närmare 200 miljoner kronor att  
stoppa felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet och 
assistansbranschen pekas ut som särskilt hårt drabbad.

Noterat

Zebrorna på Kolmården spanar eft er besökare. Hur ska 
sommaren bli? Pandemin gör det svårt att planera. Men 
klart är i alla fall att  Kolmården öppnar redan den 2 april 
och i maj öppnar Furuvik.  FOTO: KOLMÅRDEN

  

Stöd RBU
Plusgiro för gåvor: 90 00 71-2

Swish: 90 00 712
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Nu kan simhallen på Furuboda 
kursgård renoveras. Kristianstads
kommun beslöt i december att  ge 
Furuboda 1,5 miljoner för att  re-
novera simhallen. Lika mycket 
har kommuninvånare, badgäster 
och andra privatpersoner samlat 
ihop. Dessutom rustas havsbadet 

vid Hanöbukten upp och anpas-
sas för personer med funktions-
nedsätt ning med sju miljoner på 
kommunens bekostnad. Verk-
samhetschefen Jenny Anderberg 
är ”överväldigad” över kommun-
invånarnas stöd. Simhallen ska 
öppnas renoverad igen i sommar. 

Skolan ska få bättre bibliotek 
Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel 
vill förbätt ra skolbiblioteken. Särskild utredare är 
Gustav Fridolin.

Utredningen föreslår bland annat att :
•  Skollagen ska defi niera att  skolbibliotek ska vara 

en gemensam och ordnad resurs med ett  utbud av 
digitala och analoga medier. Dessa ska präglas av 
allsidighet och kvalitet och ställas till elevernas 
och lärarnas förfogande. Skolbibliotekets syft e ska 
vara att  främja elevernas läsande och medie- och 
informationskunnighet.

•  Det ska framgå av skollagen att  skolbibliotek ska 
vara bemannade. Skolans huvudman ska i första 
hand anställa personal som har en examen inom 
biblioteks- och informationsvetenskap.

•  Skolbiblioteket i första hand ska fi nnas på den 
egna skolenheten. Om det fi nns särskilda skäl kan 
skolbiblioteksverksamheten i stället organiseras 
genom att  skolan samverkar med ett  folkbibliotek 
eller med ett  skolbibliotek på en annan skolenhet. 
Det gäller om biblioteket ligger i skolans direkta 
närhet eller om skolan har få elever.

Glädje på Furuboda

Havsbadet och simhallen 
på Furuboda ska renoveras. 
Rörelse skrev om den infek
terade konflikten med kom
munen i nummer 4 2020. 
FOTO: KERSTIN WEYLER
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– Det viktigaste av allt är att alla aktörer som arbetar 
med internationellt utvecklingssamarbete säker-
ställer att deras insatser når alla. Om till exempel 
Rädda Barnen bygger en skola, se då till att den blir 
tillgänglig direkt. Bygg inte en trappa upp till toaletten, 
utan se till att göra rätt från början, säger Mia Munk-

hammar, kommunikationsansvarig på 
MyRight.

MyRight är funktionshinderrörelsens 
biståndsorganisation. Den har 19 med-
lemmar, varav RBU är en. De projekt som 
medlemsorganisationerna driver finan-
sieras huvudsakligen med Sidapengar. 
RBU har ett eget projekt i Tanzania som 
riktar sig till barn och föräldrar med rygg-
märgsbråck.

– Det är ett fantastiskt bra projekt, säger 
Mia Munkhammar.

Genomgående samarbetar de svenska 
medlemsorganisationerna med liknande 
organisationer i utvecklingsländerna. 

MyRight betonar att det rör sig om samarbete och 
utbyte av erfarenheter snarare än välgörenhet.

Nyligen lanserade MyRight rapporten ”En miljard 
skäl att inkludera”. Utgångspunkten för rapporten 
är Agenda 2030 – alltså FN:s och världssamfundets 
17 mål för att utrota fattigdom och skapa en hållbar 
värld. Ledordet är att ingen ska lämnas utanför.  
I rapporten fokuseras särskilt på några av målen, 
bland annat nummer fyra om god utbildning för alla 
och nummer tio om minskad ojämlikhet.

Vilket av målen är viktigast?
– För oss är alla målen relevanta. Uppskattningsvis 

lever en miljard människor med en funktionsned-
sättning. De flesta finns i utvecklingsländer och le-
ver i fattigdom. Med rapporten vill vi öka kunskapen 
om hur det ser ut i världen. Främst vänder vi oss till 
dem som arbetar med bistånd och internationellt 
utvecklingssamarbete, men rapporten är tillgänglig 
för alla, säger Mia Munkhammar.

MyRight:Ingen ska lämnas  utanför
En miljard människor i världen lever 
med en funktionsnedsättning. Många 
har det svårt, men lösningar finns. Det 
visar en rapport från MyRight.

Trots den svåra situationen visar rapporten att det 
hänt mycket positivt under de senaste åren. Man ta-
lar om en förändrad spelplan. Ett exempel är att 
FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning som antogs 2006 har ratific-
erats av flertalet länder i världen. Det har inneburit 
ett perspektivskifte och gjort att personerna betrak-
tas mer som individer med rättigheter än som passi-
va mottagare av välfärd.

– Det har skett en hel del under de senaste åren 
som lett till att personer med funktionsnedsättning 
blivit mer synliggjorda. Samtidigt är det fortfarande 
mycket snack och lite verkstad. Diskrimineringen är 
fortfarande stor och tempot måste öka. Politikerna 
måste göra mer och Sida måste sätt press på bistånds-
organisationerna. Det finns bra verktyg att använda 
sig av, kommenterar Mia Munkhammar.

I rapporten återges några goda exempel. Ett handlar 
om hur tillgången till vatten och sanitet i indonesiska 
byar kunde förbättras genom att personer med funk-
tionsnedsättning bjöds in redan på planeringsstadiet.

RBU:s projekt i Tanzania 
är en del av MyRights  
biståndsarbete.
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ka lämnas  utanför Anpassad arbetsplats: 

Sverige får 
kritik av FN
Hur mycket måste en arbets
givare anpassa arbetsplat
sen för att en välkvalificerad 
arbetssökande med en 
funktionsnedsättning ska 
kunna få jobbet?

Den frågan har hamnat i fokus eft er 
en omtvistad rekryteringsprocess 
vid Södertörns högskola. En person 
som sökte en lektorstjänst fi ck inte 
jobbet trots att  han bedömdes vara 
mest kvalifi cerad. Skälet var att  han 
är döv och högskolan vägrade ta 
kostnaderna för teckenspråkstolk-
ning. Fallet hamnade i Arbetsdom-
stolen (AD) där mannen företräd-
des av Diskrimineringsombuds-
mannen (DO). AD gick på arbets-
givarens linje.

*
Det här ärendet avgjordes 2017. 
Men föreningen Disability Rights 
Defenders Sweden (som tidigare 
hett e Med lagen som verktyg) drev 
tillsammans med Sveriges dövas 
riksförbund och ungdomsförbund 
fallet vidare till FN:s kommitt é för 
rätt igheter för personer med funk-
tionsnedsätt ning. Och i höstas rik-
tade kommitt én kritik mot svenska 
staten för att  inte uppfylla sina skyl-
digheter enligt FN:s funktionsrätt -
skonvention. Högskolan borde haft  
en bätt re dialog med den sökande 
och ansträngt sig mer för att  hitt a 
alternativa lösningar. Även AD och 
DO kritiseras för sitt  agerande.

*
FN-kommitt én uppmanar den 
svenska staten att  vidta åtgärder för 
att  förhindra att  liknande brott  mot 
funktionsrätt skonventionen sker i 
framtiden. Sverige svar ska inkom-
ma inom sex månader. Rörelse åter-
kommer till frågan.

Bengt rolFer

EN MILJARD SKÄL 
ATT INKLUDERA
Rapporten mynnar ut i tio råd 
till aktörer inom internationellt 
utvecklingssamarbete. Här är de 
viktigaste.
•  Säkerställ att ni når alla, att era 

insatser kommer personer med 
funktionsnedsättning till godo på 
lika villkor som andra i målgruppen.

•  Arbeta med dubbla spår (twin track),
vilket innebär att både inkludera 
funktionshinderperspektivet i all 
verksamhet och samtidigt arbeta 
med riktade lösningar för grupper 
och individer.

•  Använd universell utformning. 
Tänk eft er före och ordna nya 
miljöer, material och verksamheter 
så att de är tillgängliga för alla.

•  Samarbeta med funktionshinder
organisationer.

EN MILJARD SKÄL 

– Oft a kan man med mycket enkla medel göra 
insatser som förändrar livet för många. Många barn 
kan till exempel inte gå i skolan för att  de inte kan 
använda toalett erna. Det gäller att  bygga rätt  från 
början, säger Mia Munkhammar.

Ett annat exempel hämtas från ett  av MyRights pro-
jekt i Bosniens huvudstad Sarajevo. Det går ut på att  
förbätt ra framkomligheten på stadens trott oarer för 
personer med synnedsätt ning.

Men även om det fi nns goda exempel och att  det 
har gjorts mycket för att  synliggöra situationen har 
coronapandemin inneburit något av ett  bakslag 
även på det här området.

 – De som var mest utsatta före pandemin är fortfar-
ande det. I våra samarbetsländer är det också många
som har undvikit att  söka vård av rädsla för viruset, 
trots att  risken för att  få till exempel malaria fortfa-
rande är större än att  få Covid19, säger Mia Munk-
hammar.

Bengt rolFer

Ett av tre barn med funktions
nedsättning får inte gå i grund
skolan. Den här flickan i Bolivia 
tillhör dem som fått chansen. 
FOTO: MYRIGHT

Enkla insatser kan förbättra livet för 
många, säger Mia Munkhammar, 
My Right. FOTO: MYRIGHT
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Svartalundvägen 1, 302 35 Halmstad
tel. 035-17 82 85 | info@primed.se

www.primed.se

MOTOmed®

Loop Barn
Rörelseterapi för barn!

Svartalundvägen 1, 302 35 Halmstad
tel. 035-17 82 85 | info@primed.se

www.primed.se

MOTOmed®

Loop Barn
Rörelseterapi för barn!Rörelseterapi för barn!

0456-151 15 / www.valjeviken.se

Du vet väl om att du som är medlem i RBU kan söka om stipendium på Valjeviken? Stipendiet täcker kost och logi under ett läsår.

Att gå på Valjeviken folkhögskola är ett bra sätt att förbereda sig för 
vuxenlivet. Du får kunskaper, prova på eget boende och möjlighet 
att växa som människa.

Valjeviken är en tillgänglig anläggning för dig med funktionsned-
sättning där du, insprängt i skolschemat, har tillgång till behand-
lingsinsatser och träning.

Exempel på utbildningar (se även valjeviken.se)
•	 Baskurs - förbered dig för livet!
•	 Allmän kurs med inriktning musik/hälsa
•	 Idrott/hälsa - Breddidrott eller På väg mot elit
•	 Musikproduktion 
•	 E-sport

Utveckla dina intressen, lär dig 
mer tillsammans med andra
eller läs in behörigheter!
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 nu ska myndigheten 
syna hur barn med 
funktionsnedsätt -
ningar påverkas av 
pandemin. Det är 
både nya och kända 

former av utsatt het som visar sig i spåren 
av corona, och som myndigheten fått  
regeringens uppdrag att  kartlägga. I famil-
jer där vardagen präglas av stödinsatser 
och samordning har pandemin gjort livet 
ännu svårare att  få ihop. Kommuner och 
regioner har hanterat situationen olika; 
mycket daglig verksamhet har varit ned-
stängd. Sjukvård, socialtjänst och lss
påverkas.

Distansundervisning och sjukskrivning 
av personal har ställt höga krav på föräld-
rar till barn med särskilda behov. 

– Skolan är ett  av de tydligaste områdena 
där pandemin fått  stora följder. Bland 
dem jag talat med fi nns absolut barn som 
tycker att  distansundervisning är skönt. 
Men majoriteten tycker det varit super-
tufft  , säger Malin Ekman Aldén.

Pandemin har skapat en vårdskuld som 
drabbar barn och unga med funktions-
nedsätt ning. Sjukvård och habilitering 
fl ytt as fram eller ställs in på grund av om-
disponeringen av sjukgymnaster och an-
nan vårdpersonal.

Pandemin väcker även frågor om risk-
bedömning. Vad är störst risk – att  hela 
familjen stänger in sig i ett  halvår eller att  
mitt  barn fortsätt er skolan? Många för-
äldrar ställs inför nya former av överväg-
ningar.

Till utsatt heten hör också oro. Barn med 
funktionsnedsätt ning har inte sällan soma-
tiska sjukdomar i bott en. Malin Ekman 
Aldén beskriver hur känslorna i många 
familjer varit ångestladdade. Tillhör vi 
riskgrupp? Ska syskonen också vara 
hemma? Många barn har varit oroliga för 
egen del. 

Utöver det kommer den allmänna soci-
ala utsatt het som drabbar alla barn i en 
familj där föräldrar blivit arbetslösa på 
grund av pandemin. 

– De fall som jag stött  på visar att  barn 
med funktionsnedsätt ning kan känna att  
de blir en extra börda att  bära. 

Myndighetens översyn pågår under 
våren. Grunden för en förbätt ring är att  
man utgår från att  behoven ser olika ut, 
säger Malin Ekman Aldén.

– Det räcker inte att  säga att  barn inte 
drabbas av corona. Man måste inse att  
barn lever under väldigt olika villkor och 
att  informationen till dem och deras för-

äldrar måste utformas på sätt  som passar 
varje specifi k grupp.  

En annan kritisk fråga handlar om just 
riskavvägningar. De är helt avgörande när 
det gäller bedömning av stöd, säger Malin 
Ekman Aldén och jämför med besöksför-
buden inom äldreomsorgen.

– På samma sätt  som vi behöver fråga oss 
om vad som är mest värt för en 90-åring, 
måste vi fråga oss var som är mest värt för 
de här barnen. Är det rimligt att  slå sönder 
hela deras dag eller måste vi kanske välja 
en något ökad risk för smitt spridning?

Kristina linDh

Profilen:
Malin Ekman 
Aldén

Corona ökar utsattheten 
bland redan sårbara grup-
per. Malin Ekman Aldén, 
generaldirektör vid Myndig-
heten för delaktighet, vet 
att många funkis familjer 
har det tuff t.

FO
TO

: PIA N
O

RDLAN
DER
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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

Kommun dömd för  
diskriminering av elev 
En kommun har för första gången dömts för diskriminering av 
en elev med funktionsnedsättning. Bakgrunden är att eleven 
inte har fått stödåtgärder i rimlig tid. Skolans utredning av elev-
ens behov av särskilt stöd drog ut på tiden. Eleven var under 
nästan ett år utan anpassad studiegång.

lagen) då kommunen ansågs 
ha missgynnat eleven genom 
att underlåta att följa de skyl-
digheter som kommunen har 
enligt 3 kap 8 och 9 §§ skolla-
gen att skyndsamt färdigstäl-
la utredning om särskilt stöd 
och skyndsamt upprätta åt-
gärdsprogram. Underlåtelse 
att följa lag innebar att kom-
munen inte vidtagit skäliga 
tillgänglighetsåtgärder för 
att eleven skulle försättas i en 
jämförbar situation med 
elever utan funktionsned-
sättning. Kommunen hade 
genom underlåtenhet försvå-
rat elevens skolgång och där-
igenom utsatt eleven för dis-
kriminering i form av brist-
ande tillgänglighet enligt dis-
krimineringslagen.

Tingsrätten konstaterade föl-
jande: Eleven hade en funk-
tionsnedsättning. Kommu-
nen var i oktober 2015 med-
veten om att de redan gjorda 
anpassningarna inte var till-
räckliga för att eleven skulle 
nå kunskapsmålen. Vissa åt-
gärder hade vidtagits under 
utredningstiden men dessa 
anpassningar var inte till-
räckliga för att eleven skulle 
ha samma möjlighet som 
elever utan dennes funktions-

 Kommunen dömdes 
i tingsrätten för 
diskriminering och 
att betala eleven  

20 000 kronor i diskrimine-
ringsersättning. Målet över-
klagades till hovrätten som 
fastställde tingsrättens dom-
slut. I oktober 2020 besluta-
de Högsta domstolen att inte 
meddela prövningstillstånd 
och hovrättens dom blir där-
med prejudicerade (HovR 
Skåne Blekinge 2020-04-29 
FT 3884–19). 

Av tingsrättens dom (Malmö 
tingsrätts dom, FT 11162–18, 
meddelad i Malmö den 28  
november 2019) framgår att 
skolan fick kännedom om 
elevens diagnos, som inne-

nedsättning. Det möjliggjor-
des först efter att åtgärdspro-
grammet stod färdigt i april 
2016 med en anpassad skol-
gång. I praktiken hade eleven 
således under nästan ett år 
inte haft anpassad studie-
gång. Kommunen hade där-
med inte inom rimlig tid vid-
tagit de åtgärder som kan 
krävas av den som bedriver 
grundskoleutbildning.

Tingsrätten fann att eleven 
”inte försatts i en jämförbar 
situation med elever utan 
hens funktionsnedsättning”. 
Kommunen hade underlåtit 
att vidta skäliga åtgärder 
inom rimlig tid så att eleven 
kunnat få tillgång till den 
grundskoleutbildning som 
denne var berättigad till en-
ligt lag. Eleven hade således 
blivit utsatt för diskrimine-
ring i form av bristande till-
gänglighet enligt 1 kap 4 § 
tredje punkten diskrimine-
ringslagen och var berättigad 
till yrkad ersättning av kom-
munen för den kränkning 
diskrimineringen inneburit. 
Hovrätten fastställde tings-
rättens dom och Högsta dom-
stolen har som ovan anges 
inte beviljat prövningstill-
stånd.

Malin Tjernell Prioset är   jurist 
och kanslichef på RBU.

bar en funktionsnedsättning, 
i augusti 2014 och anpassade 
då undervisningen. Anpass-
ningarna som gjordes var 
dock inte tillräckliga. I okto-
ber 2015 påbörjades en peda-
gogisk kartläggning som följ-
des av en utredning av elev-
ens behov av särskilt stöd. 
Utredningen färdigställdes i 
mars 2016. Åtgärdsprogram 
upprättades i april 2016 och 
beslut om anpassad studie-
gång togs då samtidigt. 

Vårdnadshavaren anmälde 
skolan till Skolinspektionen i 
januari 2016, som fattade be-
slut i ärendet i maj 2016. En-
ligt Skolinspektionen skulle 
elevens stödbehov ha utretts 
mer skyndsamt och åtgärds-
program borde ha upprättats 
mer skyndsamt efter slutförd 
utredning. Bristerna kunde 
dock enligt Skolinspektionen 
lämnas utan åtgärd då utred-
ning genomförts och åtgärds-
program upprättas samt då 
kommunen förutsattes följa 
upp och utvärdera de vid-
tagna åtgärderna. 

Kommunen stämdes för dis-
kriminering (av Malmö mot 
Diskriminering med stöd av 
6 kap 2 § diskriminerings-
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RBU informerar

RBU satsar digitalt
RBU satsar på att öka och förbättra den 
digitala närvaron. En nyhet är att RBU:s 
webbplatser ( riksförbundets och förening
arnas) har fått nytt utseende och nya funk
tioner!

Nyheter att hålla koll på:
•  Helt ny gåvomodul med stöd för kort

betalning (och Swish inom kort)
•  Under fliken ”Medlem” har vi samlat allt 

du kan behöva som rör ditt medlemskap
•  Uppdaterad lösning för att läsa och sprida 

Rörelse digitalt
•  Mer inbjudande presentation av 

kalenderaktiviteter
• Tydligare menystruktur
•  Enklare att hitta "din förening" från 

riksförbundets sida
•  Förbättrad webbtillgänglighet för 

användare med olika behov

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 organi
sationen 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!

RÖRELSE 1  2021 33
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2021
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

1 mars           Sista dag att söka bidrag från fonder  
Läs mer på rbu.se

9 – 10 april     Förbundsstyrelsen sammanträder

28 maj           Förbundsstyrelsen sammanträder

Våren 2021

När vi ser de här bilderna från 
tidigare RBU läger längtar vi 
extra mycket eft er sommar 
och sol! Samtidigt är det svårt 
att redan nu planera somma
rens aktiviteter. Med anled
ning av pandemisituationen 
har RBU ännu inte fattat beslut 
om lägerverksamheten för 
2021. Håll utkik eft er mer infor
mation på rbu.se.

Tyck till om RBU! 
Missa inte medlemsenkäten som kommer 

inom kort.

När vi ser de här bilderna från 
tidigare RBU läger längtar vi 
extra mycket eft er sommar 
och sol! Samtidigt är det svårt 
att redan nu planera somma
rens aktiviteter. Med anled
ning av pandemisituationen 
har RBU ännu inte fattat beslut 
om lägerverksamheten för 
2021. Håll utkik eft er mer infor
mation på 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!
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