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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 erbjuder dig en möjlighet att leva som andra.
Vi brinner inte bara för att skapa kvalitativ
assistans utan också för att skapa mervärden i din vardag.

Med oss som
assistanssamordnare
blir livet roligare

Med personlig assistans kan du också ha det så här

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

www.dfarm.se · Tel. 0920-155 10
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Inledare

Drömmar om
framtiden
”Jag vill inte vänta,” säger
Erik som drömmer om arbete
och egen bostad. Allt det som
en ung människa vill ha för
att leva ett eget, självständigt
liv. Du möter honom i vårt
tema som tar tempen på framtiden.

4

MARIA HAR ORDET

6

14

20 SKOLSKJUTS MED FÖRHINDER

27
6

21 SÅ SES VI I RBU

TEMA: FRAMTID

Träﬀar och lägersommar

• Erik vill inte vänta
• Bunker med musik
• Pandemin och jobben

22 LAGEN TRUBBIGT VERKTYG

Svagt stöd vid diskriminering

16

24 NOTERAT

27

• Marcus startade eget
27 PROFILEN

Christina Wahldén

I pandemitider avlöser rapporterna om
stigande ungdomsarbetslöshet varandra,
men ljuspunkter finns. Mycket hänger på
om arbetslivet, och samhället i stort, förmår se dagens unga som den resurs den är.
Det vore ett stort svek att låta de dystra
profetiorna slå in.
I skolans värld har distansundervisning
och andra åtgärder förändrat tillvaron för
stora grupper elever. Skolan ställde om
imponerande snabbt, men något facit finns
inte. Jag är för min del övertygad om att det
uppstår kunskapsluckor som tar tid att reparera. Långt ifrån alla elever har föräldrar
som kan hjälpa till med studierna. Andra är
trångbodda och får tävla med syskonen om
hemmets få lugna vrår.
Tyst och stilla är det däremot på mitt
hemmakontor. Sitter vid skrivbordet och
ser tillbaka på det senaste året med Rörelse,
där coronapandemin har varit en ständig
följeslagare. Det är lätt att ledsna på ämnet,
men givetvis helt fel att göra en tidning som
inte berör den omvälvande tid vi lever i.
Till plussidan hör att rapportera om allt det
RBU trots ”rådande omständigheter” klarar
att leverera, som vårens och sommarens
alla läger och träffar.
Margaretha Holmqvist
Redaktör
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Maria har ordet
FOTO: JOHAN KLINTHAMMAR

Högt spel
med sköra barn

Minns ni alla gånger som vi i RBU har
påtalat det orimliga i att barn med
funktionsnedsättning inte räknas som
riskgrupp för covid-19? Vi har haft ett
stort antal utspel, både debattartiklar
och annat, där vi har kritiserat Folkhälsomyndigheten. Nu senast en debattartikel i Aftonbladet. Föräldrar
som har barn som riskerar att dö av en
vanlig förkylning, som har mycket stora andningssvårigheter även i sitt friska tillstånd,
som har dåligt eller inget immunförsvar, de föräldrarna är livrädda för att barnet ska smittas av covid-19.
Många föräldrar har hållit sina barn hemma från skolan i perioder, av rädsla för smittan.
Något vaccin som är godkänt för barn är inte i sikte,
men vi är nog många som har utgått ifrån att barnens
assistenter skulle kunna få vaccinet med prioritet.
Ni vet ju att personer som omfattas av LSS är en prioriterad grupp för vaccinering, likaså de som jobbar inom
LSS. Men tji fick vi. Personliga assistenter som jobbar
med barn kommer sist i prioriteringsordningen.
Flera regioner har öppnat mottagningar för långtidscovidsjuka barn. När region Stockholm startade
trodde man att ungefär 20 barn skulle behöva komma
dit. Nu har över 200 barn i stockholmsregionen fått
diagnosen långtidscovid. En del av dessa är rejält sjuka.
Och det ökar.

Folkhälsomyndigheten anser att barn aldrig under
några som helst omständigheter kan bli svårt sjuka i
covid-19 och att barn med omfattande funktionsnedsättningar inte utgör något undantag. Barn är aldrig
riskgrupp. Men hur kommer det sig då att när det
gäller den vanliga säsongsinfluensan räknas barn
med funktionsnedsättning som riskgrupp och erbjuds
vaccin? Detsamma borde självklart gälla även för
ccovid-19. Och eftersom det inte finns något covid-19vaccin som är godkänt för barn så är det bästa sättet
att skydda sköra barn här och nu att de som jobbar
med barnen blir vaccinerade.
Folkhälsomyndigheten spelar ett högt spel med de
allra sköraste barnen. Inga särskilda råd eller rekommendationer när det gäller barn med funktionsnedsättning. Inga vaccin är testade på barn. Och nu har
dessutom deras assistenter prioriterats ner och ska
inte bli vaccinerade under överskådlig tid.
Det är skam och stor skandal. Barnen måste skyddas,
allt annat är ovärdigt ett land som Sverige!
Jag kommer att fortsätta att driva den kampen, var
så säker. Vuxna som möter barn med omfattande
funktionsnedsättningar ska vaccineras först av alla,
ingenting annat duger.

Maria Persdotter, förbundsordförande
maria.persdotter@rbu.se

Hemsida: www.rbu.se
Rörelse finns också som webbtidning på rbu.se
Prenumeration: 294 kr (utland 399 kr)
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
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Annonser: Bengtsson & Sundström Media
Tjärhovsgatan 32, 116 21 Stockholm
Tfn: 0810 39 20
rorelse@bsmedia.se
www.bsmedia.se

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 användning
av material ur Rörelse.

Upplaga: 5 000 exemplar

Ansvarig utgivare: Maria Persdotter

Omslagsfoto: Sören Håkanlind

Redaktör: Margaretha Holmqvist, 070654 11 13

Grafisk form: Graffoto AB, 08668 88 50

Kontakta redaktionen: Epost: rorelse@rbu.se

Tryck: Norra Skåne Off set AB

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.
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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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Arbeta? Plugga mer?
Rörelses framtidsspaning börjar
hos Erik Dahlström som vill leva livet
på sina egna villkor.
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”Min tid är nu!”
Erik Dahlström i Partille vill som alla andra ungdomar
leva sitt liv på egna villkor. Arbeta, flytta hemifrån och ta
körkort. Samhällets fördomar lägger hinder i vägen
– och det tänker han ändra på. ”Nej man ska inte vara glad
över det man får, vi ska ha det vi har rätt till,” säger han.
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För Erik Dahlström är det jobb och egen bostad som gäller. Än är han
inte framme vid målet, men han hoppas att det inte ska dröja länge till.
Text: Margaretha Holmqvist Foto: Sören Håkanlind

V

åren har kommit och 24-årige
Erik Dahlström i Partille är
otålig. I bagaget har han gymnasieutbildning inom handel
och administration och flera
praktikplatser men är trots det arbetslös.
Drömmer om en egen, anpassad bostad,
men bor fortfarande hemma. Han vill ta
körkort och slippa vara beroende av färdtjänst och sådant som hände i samband
med fotograferingen för Rörelse: Att färdtjänsten först kommer en halvtimme för
tidigt och sedan hämtar en timme efter
utsatt tid.
Erik minns sina tankar under gymnasietiden. ”Efter gymnasiet ska jag jobba, tjäna
pengar och flytta hemifrån.”

kämpar på och har stark vilja, berättar han.
Erik är engagerad i Unga rörelsehindrade
i Göteborg, en förening som kräver verklig förändring istället för den allmänna
välvilja som samhället gärna visar upp i
funktionsrättsfrågor.
– Jag ställer inte upp på det där att ”man
ska vara glad över det man får.” Vi ska ha
det vi har rätt till och alla har rätt till ett
självständigt liv, säger han.
Rättigheter kan även dras in. Under en
period blev Erik av med sin aktivitetsersättning och fick istället ett stöd på bara
3 000 kronor i månaden. En summa som
inte går att leva på. Men när han sökte
igen fick han tillbaka ersättningen.
Unga rörelsehindrade kämpar på flera

”Då hade jag ingen aning om hur världen ser ut och om den rädsla
och det utanförskap som möter många med funktionsnedsättningar.
Att de personer som har ansvar att hjälpa oss, som hos Arbetsförmedlingen, inte gör mer.”
– Då hade jag ingen aning om hur världen
ser ut och om den rädsla och det utanförskap som möter många med funktionsnedsättningar. Att det är så gör mig förbannad
och att de personer som har ansvar att
hjälpa oss, som hos Arbetsförmedlingen,
inte gör mer.
Han tar som exempel en handläggare på
Arbetsförmedlingen som i januari lovade
att höra av sig inom en vecka och som närmare två månader senare ännu inte återkommit. Erik beskriver sig själv som en
person som vill få saker gjorda snabbt.
– Jag kan inte riktigt vänta! Har väl alltid haft det där i mig att inte ge upp, jag
8
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fronter för bättre villkor och rättvisa. Erik
tänker att arbetet gör skillnad, även om
det är motigt mellan varven.
– Hjärtefrågan är egentligen den fysiska
miljön och att den ska vara tillgänglig. Vi
jobbar också för att arbetsmarknaden och
skolorna ska fungera. Ibland blir vi kontaktade av studenter som studerar frågor
som berör oss och då kan vi dela våra erfarenheter med dem. Det känns väldigt bra.
Föreningen sitter också med i olika
kommunala råd och instanser, som färdtjänstrådet. Lyssnar politiker och andra
beslutsfattare?
– Det är väl både ja och nej. Trögt är det,

ibland börjar man tro mindre på mänskligheten…
Vid sidan av påverkansarbete av mer
traditionellt slag tror Erik därför att det
behövs mer och synlig aktivism. Som när
bussarna i Göteborg fylldes med rullstolsburna som kunde visa hur trång och dåligt
anpassad kollektivtrafiken är.
Även om livet inte har utvecklat sig som
han trodde under gymnasietiden har han
hunnit samla på sig en hel del erfarenhet.
Ett års studier på Katrinebergs Folkhögskola i Halland beskriver han som den
bästa tiden i livet. Där kunde han vara den
han är, en självständig vuxen.
– Tiden på Katrineberg var så bra. Inte
bara för utbildningens skull. Det var en
hel del annat också, att få bo hemifrån och
träffa nya kompisar. Att få den där utmaningen att möta nya människor.
Bland praktikplatserna sticker en period på Dalheimers hus ut som en rolig och
omväxlande tid. Där arbetade han i receptionen, mötte många människor under
arbetsdagen samtidigt som det fanns administration att ta hand om.
– Det blev aldrig tråkigt, det var omväxlande och hela tiden en jättebra balans.
Som så många andra tycker Erik att
pandemin gjort livet tråkigare. Han är
hemma för det mesta och börjar tröttna
på tv-serier. Allra mest saknar han rullstolsdansen, att träffas och ha kul med
vänner.
– Nu längtar jag till och med efter det
som jag brukar tycka är tråkigt, som att gå
i affärer och shoppingcenter, säger Erik
Dahlström.
RÖRELSE 2 2021
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Erik Dahlström är aktiv
i Unga rörelsehindrade
i Göteborg. Han kämpar för
rättvisa och rätten till arbete
och egen bostad. Här är han
fotograferad en marsdag vid
Jonereds herrgård.
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Win-win
med musik
Bunkern Bokar öppnar för en ny arbetsmarknad för unga med funktionsnedsättningar. Musikerna får hjälp med kundkontakter och bokningar och
ungdomarna får chansen till ett spännande jobb.
Text: Lotta Engelbrektson Foto: Sören Håkanlind

E

– Det finns ett stort behov av en agentur. Alla
musiker i kulturföreningen är intresserade
av att få hjälp, säger Ebba Westerberg, musiker och initiativtagare till Bunkern Bokar.
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bba Westerberg älskar musiken.
Att låta händerna dansa över
bongotrummorna och möta den
förtjusta publiken. Hon tycker
mindre om det administrativa arbetet, att sköta sin hemsida och boka turnéer. Om hon ska vara ärlig är hon inte ens
särskilt bra på det.
– Så här är det för nästan alla frilansmusiker. Vi gör pappersarbetet med vänsterhanden när det finns tid över, säger hon.
Vid sidan om musiken arbetar Ebba Westerberg på Coompanion, som är en resursorganisation för kooperativ utveckling.
Hennes uppgift är bland annat att hjälpa
människor att förverkliga sina idéer i gemenskap med andra. Många av företagen är
sociala kooperativ som öppnar second handbutiker, kaféer och hunddagis.
Aldrig tidigare har det startats en bokningsagentur.
– Det handlar inte bara om sysselsättning,
nu finns det en uppgift från början. Det här
blir mer som ett vanligt jobb, inflikar Anna
Hallgren, handledare på LaSSe brukarstödcenter.
Tillsammans med kollegan Stina Roempke

är hon på möte i kulturföreningen Bunkerns
lokaler i centrala Göteborg. Den ideella föreningen samlar 150 professionella musiker
som samsas om replokaler och fikarum. Nu
ska de också dela på en bokningsagentur.
Tanken är att Bunkern Bokar ska installeras i det finaste rummet, direkt innanför ytterdörren, där kulturarbetarna passerar på
väg till sina övningslokaler. Inne i bunkern
finns 36 små ljudisolerade rum som delas
systerligt och broderligt av föreningens
medlemmar.
Ebba Westerberg har varit med nästan sedan Bunkern startades 1998 och sitter i föreningens styrelse. Hon har tillbringat tusentals timmar innanför de tjocka väggarna för
att repetera med sina olika band. Musiken
är hennes stora drivkraft i livet – inte att pilla med detaljerna inför en Norrlandsturné.
– Alla är bra på olika saker. För den som är
intresserad av att fotografera, filma, skriva
eller syssla med administration kan agenturen bli väldigt utvecklande, tror hon.
Ebba Westerberg har också förhört sig med
många som rör sig i huset och de säger samma sak. Det skulle vara guld att får hjälp »
RÖRELSE 2 2021
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Musikern Ebba Westerberg vill
ägna sig åt sin musik, mindre åt
administration. Anna Hallgren och
Stina Roempke från LaSSe brukarstödcenter är med på noterna.
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Slår på trumman
för nya arbetsformer
och samarbeten.
Ebba Westerberg, musiker
och initiativtagare till
Bunkern Bokar.
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» med webbsidor och marknadsföring. En
del har redan börjat fantisera om en framtid
där alla kontakter med arrangörer sköts av
en mellanhand – bokningsagenturen Bun
kern Bokar.
– Min idé är att sammanföra två världar och
jag tror att det kan bli riktigt bra. Förhopp
ningen är ju också att agenturen ska bära sig
själv i framtiden, säger hon.
Projektet Bunkern Bokar, som ännu är i
uppstartsfasen, finansieras av Arvsfonden
och drivs av Coompanion, LaSSe brukar
stödcenter och GIL tillsammans. Målgrup
pen är personer med funktionsnedsätt
ningar som vill hitta en möjlig väg till arbets
marknaden inom musik och kultur
branschen. Enligt informationen som pub
licerats i sociala medier krävs inga förkun
skaper av den som är sugen. Bara ett intresse
för musik och kultur.
– Vem som helst är välkommen. Musik
erna som finns här kommer att dela med sig
av sina förkunskaper, säger Ebba Wester
berg.
Inledningsvis erbjuds deltagarna en ut
bildning inom marknadsföring och admi
nistration, för att snabbt kunna skapa ett
kundregister. Det finns ett önskemål från
kulturarbetarna om en gemensam platt
form för föreningens medlemmar.
Men därefter är luften fri. Den som är
intresserad av att fotografera, filma, bygga
hemsidor och göra layout har alla möjlig
heter att utvecklas. Enligt Ebba Westerberg
är Bunkerns musiker tacksamma för all
form av hjälp de kan få.
– Eftersom jag har skött mina bokningar
själv i 30 år kommer jag ta hand om en stor
del av utbildningen. Dessutom har vi möjlig
het att hyra in experter, tills exempel när
det kommer till foto och film, säger hon.
På LaSSe brukarstödcenter är man minst
lika entusiastisk över projektet. Arbetslös
heten bland unga med funktionsnedsätt
ningar är hög och många av dem letar efter
en meningsfull sysselsättning. Något som
känns på riktigt och inte bara får dagarna
att gå.
Anna Hallgren berättar att många ungdo
RÖRELSE 2 2021
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Anna Hallgren och Stina Roempke från LaSSe brukarstödcenter är några av de drivande
i satsningen på Bunkern bokar.

mar med funktionsnedsättningar drar sig
för att vidareutbilda sig med stora studie
skulder som följd.
– De vet att deras chanser på arbetsmark
naden är mindre än för andra och att de ef

”De vet att deras chanser på arbetsmarknaden är mindre än
för andra och att de efter utbildningen ska konkurrera med
jämnåriga utan funktionsnedsättningar. Det kan kännas tufft
att skuldsätta sig och sedan inte få något jobb.”
ter utbildningen ska konkurrera med jämn
åriga utan funktionsnedsättningar. Det kan
kännas tufft att skuldsätta sig och sedan
inte få något jobb, säger hon.
Stina Roempke och Anna Hallgren har re
dan så smått dragit igång rekryteringen till
Bunkern Bokar. Intresset har varit stort och
för ett par dagar sedan var den första poten
tiella deltagaren på intervju. Planen är att
starta utbildningen så fort tre personer har
engagerats. Därefter ska gruppen växa efter
hand. När målet är nått ska 25–30 artistbok
are ingå i gruppen.
En och annan detalj måste först komma
på plats. Stina Roempke inspekterar de
bunkerlika lokalerna från 1970talet. Fören
ingen ligger i gatuplan och det är hyfsat lätt
att ta sig fram med rullstol i korridorerna.
Det är toaletten som är problemet.
– Den är för liten. Det går att komma in
med en vanlig rullstol, men inte med en per
mobil. Vi får bygga om, konstaterar hon.

FAKTA: BUNKERN BOKAR
Projektet har beviljats finansiering
för tre år av Allmänna Arvsfonden.
Bunkern Bokar drivs av Coompanion
Göteborgsregionen, LaSSe brukar
stödcenter och GIL, Göteborgs
kooperativet för Independent Living .
Rekryteringsprocessen drog igång i
slutet av januari.
Kulturföreningen Bunkern är en
ideell förening som förvaltar tusen
kvadratmeter i Vasastaden i Göteborg.
Medlemskapet i föreningen är öppet
för yrkesmusiker med kvalificerade
utbildningar och/eller erfarenheter.
I verksamheten ingår också organisa
tionerna GAC (Göteborgs Artist
Center), GASFestival (Göteborg Art
Sounds), Levande Musik, BrÖtz samt
fria musikteatergrupper.
Källa: Bunkern.se
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Peter Ojala,
Svenska kälkhockeylandslaget.

Vad är
frihet för dig?
Bilen är för många en symbol för
frihet – friheten att kunna ta sig dit
man vill, när man vill. Men för många
är denna friheten begränsad.
Handikappanpassning anpassar och installerar
produkter för att alla ska kunna köra eller åka bil,
oavsett funktionshinder.
Som kund får du inte bara unika och skräddarsydda installationer utan du möter också personer med
lång erfarenhet och stor lyhördhet inför dina behov och
önskemål. Vi är inte nöjda förrän du är nöjd. I nära
30 år har vi hjälpt människor till en större frihet i sina liv.
Installatörvägen 4, 461 37 Trollhättan
Tel: 0520-200 130
E-post: info@handikappanpassning.se
Webb: www.handikappanpassning.se

Vad är hälsa för dig?
För att inspirera har vi startat en ny
satsning där vi samlar tips inom rörelse,
gemenskap och pepp. Nyfiken? Besök
humana.se/humanahalsa

Flest väljer oss för personlig assistans
14
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Pandemin s
mot unga
Att pandemin får stora konsekvenser
för ungas jobb och utbildning står
klart. Men ännu finns inget facit, konstaterar nationalekonomen Anna
Sjögren, forskare vid ifau.

I

nstitutet för arbetsmark
nads och utbildningspo
litisk värdering, IFAU, vi
sar i en ny rapport att
pandemin riskerar att slå
hårt mot ungas möjligheter till
arbete. En orsak är färre jobb i
servicenäringen, normalt en
ingång till arbetsmarknaden
för stora grupper unga.
– Vi har inget facit, däremot
vet vi utifrån forskning om
1990talets ekonomiska kris
att redan utsatta grupper ris
kerar att drabbas hårdare än
andra, mer resursstarka grup
per, säger forskaren Anna Sjö
gren, docent i nationalekono
mi på IFAU.

Hög skolfrånvaro och distans
undervisning är andra fakto
rer. Tidigare forskning om dis
tansundervisning på universi
tet och högskolor visar att stu
denter med sämre studieförut
sättningar kan ha svårt att
hänga med, medan högpres
terande studenter inte nöd
vändigtvis drabbas så hårt.
Vilka de långsiktiga konse
kvenserna av distansundervis
ning i gymnasieskolan och på
grundskolans högstadium blir
vet vi ännu inte. Omställning

en från traditionell klassrums
undervisning gick snabbt och
Anna Sjögren tror att resulta
ten bland annat påverkas av
vilket stöd eleverna har från
hemmet.
– Nu övergick man väldigt
hastigt till distansundervis
ning som förstås är bättre än
ingen undervisning alls. Men
även som forskare kan jag ju
känna av att det är svårare att
följa ett seminarium på zoom,
säger Anna Sjögren.
Hon menar att samhället
behöver sätta in träﬀsäkra
stödinsatser som kan lindra
pandemins påverkan på ungas
arbete och utbildning. En del
görs redan, men det kommer
sannolikt att behövas insatser
under lång tid framöver.
– Det är viktigt att motverka
att ojämlikheten i barns och
ungas livschanser ökar till följd
av pandemin. Någon quick ﬁx
ﬁnns inte, det gäller att sätta in
rätt stödinsatser tidigt i skolan
och att, som man gör nu, se till
att det ﬁnns ﬂer studieplatser i
olika utbildningsformer för de
ungdomar som inte får jobb.
Anna Sjögren framhåller att
dagens unga måste ses som den
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n slår
resurs de är, även om pande
min förändrat förutsättning
arna. Samtidigt som det är svå
rare att hitta jobb i service
näringen har pandemin också
blottlagt brister inom vård och
omsorg där det kan behövas
mer personal.
Att arbetsmarknaden för
ändras kan också innebära
möjligheter för grupper som
annars har svårt att få jobb,
menar Anna Sjögren.

”Någon quick fix finns inte,
det gäller att sätta in rätt
stödinsatser tidigt i skolan
och att, som man gör nu,
se till att det finns fler
studieplatser i olika utbildningsformer.”
– Nu spekulerar jag bara
men tänker till exempel att
möjligheten till datorbaserat
arbete, på distans kan gynna
personer med rörelsenedsätt
ningar. Men det kan naturligt
vis också försvåra för den som
har svårt att kommunicera
framför en skärm.
Pandemin pågår fortfarande
och Anna Sjögren ser bara
början på år av forskning om
dess följder för samhälle och
medborgare.
– Den kommer att vara på
agendan länge och vi måste
börja med en ordentlig kart
läggning av pandemins konse
kvenser, säger hon.
Margaretha holMqvist
RÖRELSE 2 2021
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FAKTA: IFAU
IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering är
ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet. IFAU uppgift
är att främja, stödja och genom forskning genomföra uppföljningar och utvärderingar av arbetsmarknadspolitik, reformer och åtgärder inom utbildning och arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen. Källa: ifau.se

STORA KRISER sätter
alltid spår i framtiden.
Anna Sjögren, IFAU,
menar att forskning kring
pandemins påverkan på
arbete och utbildning
kommer att vara av stor
betydelse under lång tid.
FOTO: PRIVAT
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tema: Framtid

Marcus
startade
eget

Marcus Alfinson i Borås har lanserat en regnbyxa för rullstolsburna.
Här berättar han själv om hur idén
väcktes och hur covid påverkar
hans framtidsplaner.
Du har ett eget företag, berätta lite om det och
varför du startade det?
”Jag startade företaget för att jag ville kunna hjälpa alla med
något funktionshinder. En dag var jag ute och gick och det
började regna, då fick jag idén på en smartbyxa för jag kan
inte få på mig en regnbyxa när jag sitter i min elrullstol.
Idén började i huvudet, sedan gjorde vi en prototyp, farmor sydde och jag förklarade. Därefter fann jag en producent i Borås som gjort mallar för varje storlek och har också
sytt upp ett mindre parti. Säljer denna via min egna e-butik
men har också två andra företag som har lanserat min byxa
i sina respektive e-butiker. Problemet är att få upp volymen
så att vi kan tillverka den lite billigare, jag vill ha svenskt tyg
och svensk produktion. Jag försöker få ut information och
lansera min Smartbyxa, den underlättar både för mig som
individ men också för mina assistenter,” berättar han i mail
till Rörelse.
Han fortsätter:
”Utöver det hjälper jag fastighetsägare att få sina hus anpassade och tillgängliga för oss som har ett funktionshinder. Jag åker dit och visar vilka problem jag har för att ta
mig in i och runt i fastigheten, kollar hissar med mera. Jag
ritar även tillgänglighetsanpassade hus, interiört men också exteriört.
Rörelse har pratat med många unga vuxna
med rörelsehinder som trots utbildning har svårt
att få jobb. Vad tänker du om det?
”Där tänker jag att de som har ett rörelsehinder har lika
stor rätt till ett jobb som alla andra. Det skulle mer bli som
en lag att inga företag får neka oss med något rörelsehinder
16
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27-ÅRIGE MARCUS ALFINSON i Borås har designat en regnbyxa för rullstolsburna.
Han skapar också posters i photoshop och säljer i sin nätbutik. FOTO: PRIVAT

att få jobb. För vissa av oss kan det bara räcka med en mindre
lön för vi är oftast ute efter en meningsfull vardag i livet. Ett
litet avbrott från hemmet och kanske få lite andra vänner,
annars kan det bli att man blir sittandes inne, om man inte
har något annat avbrott i livet som någon aktivitet eller jobb.
Orsaker kan nog vara att företagen inte tror av vi kan utföra
arbetet lika bra som de som är utan funktionshinder eller
att vi behöver lite mera extra hjälp. Vi vill också ha ett bra
liv att leva, hemma såväl som i arbetslivet.”
Hur har coronapandemin påverkat ditt liv och
dina framtidsplaner?
”Det har gått mycket bra för mig fast jag knappt har kunnat
göra något alls. Det jag har saknat mest är att kunna gå på bio,
vara ute och äta på restaurang, fika samt besöka inredningsoch modebutiker. Utöver det saknar jag enormt mycket att
inte kunna gå på museum och mässor samt konserter. Det
som störde mina framtidsplaner var att det inte blev någon
Leva & Fungera mässa i år, hade tänkt ställa ut där med min
Smartbyxa. Men jag har ju kunnat göra en hel del via mejl
och telefon.
Jag skulle ha börjat att jobba som ambassadör på mitt assistansbolag, fast detta blev inställt på grund av Covid-19.
Jag tillhör högriskgrupp och då vågar man inte utsätta mig
för onödiga risker,” avslutar Marcus Alfinson som har muskelsjukdomen DMD.
RÖRELSE 2 2021

2021-03-18 18:10

Vi sänker trösklar
Intressepolitik: Påverka, debattera, demonstrera
Gemenskap: Gå på läger och aktiviteter
Rådgivning: Få juridisk rådgivning och tips

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 in på ungarorelsehindrade.se/bli-medlem
Välkommen att bli medlem!

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

www.anpassarna.se
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Tel: 0225-28 69 00

1969–2019

Besöksadress: Kraftgatan 8, Hedemora
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Carolina Hamnefjäll läser integrerat
på rh-gymnasiet och på programmet
hår-och makeup på Burgårdens
utbildningscentrum. FOTO: RICKARD STRID

Skräddarsydd gymnasieskola
En utbildning som är klippt och skuren utifrån varje elevs behov.
Det är framgångsreceptet för Riksgymnasiet i Göteborg.

– Alla ungdomar ska ha valmöjligheter
och kunna hitta en gymnasieutbildning
som passar just dem, och det kan vi erbjuda, säger Christian Bengtsson som är lärare på Rh-gymnasiet i Göteborg.
Han vill att fler ska hitta hit till ”Sveriges framsida” och till en skola som har en
hel del att erbjuda elever med rörelsenedsättningar.
Skolan samarbetar med de kommunala
gymnasieskolorna i Göteborg. Det innebär att eleverna kan läsa hela eller delar
av utbildningen på andra skolor med stöd
från Rh-gymnasiets resurser som elevassistans, specialpedagoger och habilitering.
– Elever som behöver extra stöd i någon
eller några kurser kan läsa dessa kurser i
liten grupp på Riksgymnasiet och samtidigt studera på annan gymnasieskola,
fortsätter Christian Bengtsson.
Möjligheten är inte helt ny men han
upplever ett ökat behov av information
om hur skolan arbetar.
– Vi ser att eleverna blivit mer medvetna
om sina rättigheter och ställer mer krav
på sin utbildning. Att det är så är bra och
18
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gör det också enklare för skolan att möta
elevernas behov. Vi skräddarsyr deras
rh-anpassade utbildning, fortsätter han.
Elever som bor på annan ort kan ansöka
om plats på skolans elevhem. Boendet har
dygnsbemanning samtidigt som eleverna
får chansen att flytta hemifrån och bli
mer självständiga. En kombination som
Christian Bengtsson menar är oslagbar.
För den som tvekar är det fullt möjligt att
åka till Göteborg och kolla läget.
– Det går bra att komma hit och testa
hur det är på skolan och provbo på elevhemmet. De allra flesta som gör det väljer
sedan att börja studera hos oss.
Under coronapandemin har skolan anpassat sin verksamhet och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Onlineundervisning finns som alternativ och
skolarbetet i klassrummen bedrivs under
smittsäkra former.
– Vi jobbar hårt för att alla ska känna sig
trygga här och jag tänker att vi har lärt oss
mycket som vi kommer att ha nytta av
även efter pandemin.

– Vi har en väldigt fin gemenskap på skolan,
berättar Christian Bengtsson, som är lärare i samhällskunskap och psykologi. FOTO: RICKARD STRID

Nu är vi en bit in på våren, är det för sent
att söka till hösten?
– Vi rekommenderar intresserade att
höra av sig direkt till oss, säger Christian
Bengtsson. Det går att hitta lösningar
även efter att den formella ansökningstiden gått ut!
Margaretha holMqvist

LÄS MER:
Riksgymnasiet i Göteborg:
www.riksgymnasietgbg.se
Specialpedagogiska skolmyndigheten:
www.spsm.se
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RBU: Skydda
våra barn
i pandemin!

Jengla Omsorg grundades i personliga erfarenheter
av a leva med assistans i hemmet. Ur dessa
erfarenheter har vårt sä a bedriva assistans vuxit.
Vi arbetar nära våra uppdragsgivare! På Jengla
omsorg tycker vi a det är vik gt a den som
ansvarar för en assistans känner assistansanvändaren och dennes behov väl.

Personal som arbetar med svårt sjuka barn
måste snabbt bli vaccinerade mot covid-19.
Det kräver rBU.

F

örbundsordförande Maria Persdotter ser ett mönster där de sjukaste barnen hela tiden glöms bort
under pandemin. Att inte ens den personal som arbetar med barnen prioriteras för vaccination blir
enligt henne ytterligare ett bevis på detta.
I en debattartikel i Aftonbladet konstaterar hon att alla
som tillhör LSS, alltså personer med omfattande funktionsnedsättningar, är prioriterade för vaccin. Detsamma gäller
personal inom LSS.
Men ett undantag
finns: Personal som
jobbar med barn inom
LSS är inte prioriterade och riskerar att
hamna sist i vaccinationskön.
– Döm om vår bestörtning när det visar sig
att just personal, till
exempel personliga
assistenter, som jobbar
med barnen inte är
prioriterade, säger
Maria Persdotter.
Förbundsordförande Maria Persdotter
Hon fortsätter:
ser ett mönster där de sjukaste barnen
– Något vaccin för
hela tiden glöms bort.
barn är tyvärr ännu inte
i sikte. Men vi trodde åtminstone att vuxna som möter barn
med omfattande funktionsnedsättningar och andningsproblematik skulle prioriteras för vaccination.
Ännu finns inget godkänt vaccin mot covid-19 för barn under 18 år. ”Barn kan aldrig tillhöra riskgrupp för corona anser Folkhälsomyndigheten. Men hur kommer det sig då att
när det gäller den vanliga säsongsinfluensan hamnar barn
med funktionsnedsättning i riskgrupp? Där ges vaccin varje
år till den som behöver. Detsamma borde självklart gälla
även för covid-19,” skriver Maria Persdotter i AB.
Margaretha holMqvist
RÖRELSE 2 2021
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Vi har många kompetenta och duk ga medarbetare i di
närområde. Med kontor i Malmö, Stenungsund, Stockholm,
Borås och Säﬄe har vi en god täckning som ger alla
förutsä ningar för en god bemanning.

Vi erbjuder e omfa ande utbildningsprogram för
assistenter, både vad gäller generella som diagnosspeciﬁka utbildningar. Vi ser assistansyrket som e
vik gt och o�a svårt yrke med krav på kon nuerlig
utbildning och handledning.
Oavse om du redan har assistans och tycker vårt sä a
arbeta verkar intressant eller om Ni funderar på eller skall
ansöka är Ni välkomna a kontakta oss för e
förutsä ningslöst möte.

040-12 12 11
assistans@jengla.se
jengla.se
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Skolskjuts med förhinder

Emanuels skolår i Lund kunde
personal och chaufförer hjälpa
Emanuel tillrätta i taxin. I Linköping är svaret alltså nej, men
familjen anser inte att den fått
någon tydlig motivering till
beslutet.

SAMMANSVETSAD FAMILJ.
Familjen de Jonge består av
mamma Tabita, Emanuel,
lillebror Maximilian och pappa
Bennie som saknas på bilden.
FOTO: PRIVAT

Bilkudde eller rullstol? Hur Emanuel ska sitta när han åker
skolskjuts orsakar problem för familjen de Jonge i Ljungsbro.

I

höstas flyttade familjen
de Jonge från Lund till
Ljungsbro, utanför Linköping. Flytten innebar
stora förändringar för hela
familjen, inte minst för nu elvaårige Emanuel som började i
en ny skola. Emanuel har omfattande funktionsnedsättningar och använder en så
kallad aktiv rullstol. Han kan
gå med stöd och behöver träning för att öka balans och rörelseförmåga. Mamma Tabita de
Jonge berättar att familjen försökte förbereda flytten så noga
som möjligt, inte minst för att
Emanuel skulle få en bra start i
den nya skolan.
– Första veckorna, under inskolningen, körde vi, sedan
skulle han börja åka själv med
taxin. Redan där blev det problem då skolan beställde taxi
där han ska sitta kvar i rullstolen fast han kan sitta på bil20
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kudde. När vi bodde i Lund
gick det bra, men i Linköping
är det rullstol som gäller, säger
Tabita de Jonge lite uppgivet.
Hon fortsätter:
– Att åka säkert i buss, taxi
eller bil är en självklarhet för
alla men tydligen inte när man
är ”för duktig, för rörlig” för att
enbart använda rullstol.
Det som föräldrarna hoppades vara en tillfällig lösning
har alltså fortsatt. Emanuel
sitter i rullstolen under resan
vilket föräldrarna bedömer som
farligt, eftersom stolen inte är
anpassad för bilresor och
bland annat saknar nackstöd.
– Emanuel kan gå med stöd
av vuxen och vi har som mål att
han ska kunna gå själv så
mycket som möjligt. In och ur
bil kan han lyfta fötterna och
skjuta in sig om man bara stöttar upp, sedan sitter han tryggt
på bilkudde. Men vi fick beske-

det att det innebär arbetsmiljöproblem för skolpersonal och
chaufförer med tunga lyft och
vridmoment att hjälpa honom
med det, säger Tabita de Jonge
som inte kan förstå kommunens bedömning.
Hon betonar att chaufförerna
är trevliga och hjälpsamma,
men så länge kommunen hävdar att Emanuel ska färdas i
rullstolen är det så det blir.
Enligt Tabita de Jonge har familjen inte fått någon tydlig motivering till beslutet. Under

– Jag vill få papperen på bordet! Samtidigt är jag rädd för
att vi ska bli av med skolskjutsen om vi driver det här för
hårt, men jag vill att Emanuel
att ska vara trygg när han åker
till och från skolan, säger Tabita de Jonge.
På Emanuels skola säger
tillförordnade rektor Michael
Johansson att det finns ett centralt beslut i kommunen om
att personal inte ska lyfta.
– Vi har haft frågan uppe på
skolan men det är det beslut vi
måste förhålla oss till, säger
han.
Hos Linköpings kommun bekräftar ansvarig handläggare
Ann-Louise Holmgren att
äldre elever inte ska lyftas om
de inte själva kan ta sig från
rullstol till säte. Beslut fattas
utifrån bedömning av arbetsterapeut på skolan.
– Ju äldre eleverna är desto
svårare är det att lyfta, säger
Ann-Louise Holmgren.
När det gäller vilken rullstol
som eleven använder anser
kommunen att det är föräldrarnas ansvar.
Margaretha holMqvist

RBU: Ett återkommande problem
För RBU är problematiken kring skolskjuts långt ifrån ny. Ett tidigare
exempel som Rörelse skrev om i höstas ( nr 5 20) handlade om Casper,
åtta år. Han bodde några få meter ”för nära” skolan och beviljades
därför inte skolskjuts trots att han inte klarar sig själv i trafiken.
– Att skolskjuts beviljas och kan ske på ett säkert sätt är en viktig fråga
för många RBU-familjer. Det är tyvärr alltför vanligt att familjer måste
strida för vad som borde vara en rättighet, säger Malin Tjernell Prioset,
förbundsjurist på RBU.
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Om allt går som planerat
blir det läger på Mättinge
i sommar. FOTO: RBU

Nu i vår träffas RBU:are
från 13 år och uppåt vid
flera digitala träffar.

Vi möts i RBU!
Äntligen vår och snart sommar. RBU
satsar online, men även på ”vanliga” läger
på natursköna Mättinge.

Efter ett drygt år med pandemi fortsätter RBU på det digitala spåret,
men i år är också de efterlängtade sommarlägren tillbaka.
Vid flera digitala träffar under våren får du möjlighet att träffa
RBU-kompisar online via zoom. Träffarna riktar sig till dig som är 13 år
och uppåt och alla träffar har en samtalsledare som ser till att alla
som vill får komma till tals.
Första träffen är redan den 30 mars. Ämne: Pandemi och isolering.
Torsdag den 8 april är det dags att prata tv-serier och film. Under
träffen kan ni tipsa varandra om bra filmer och serier. Romantik eller action? Oavsett vad du gillar bäst är bara att plocka fram popcorn
och godis för att komma i stämning.
Söndag den 18 april är det dags för en musikworkshop med Ted som
berättar och spelar musik. Den sista träffen tisdagen den 20 april
handlar om att vara ”annorlunda och speciell” och att kunna tycka om
att vara den man är. Fler digitala träffar kring olika ämnen tillkommer under våren, se kalendariet på sidan 34. Det blir också några digitala läger i samarbete med Funkibator.
I sommar planerar RBU för läger på Mättinge, i fina Trosa skärgård.
Det blir tre läger: Musikläger den 28 juni till 3 juli. På lägret som har
tema rock och pop får du möjlighet att testa olika instrument under
ledning av musikpedagoger och musiker.
Nästa läger är ett ungdomsläger den 5 till 10 juli med allt från bad
till disco. Den 19 till 24 juli arrangeras ett familjeläger för föräldrar,
barn och syskon.
Samtliga fysiska läger arrangeras med hänsyn till Folkhälsomyndighetens riktlinjer och antalet deltagare är begränsat. Om smittläget
skulle förhindra att lägren genomförs betalas deltagaravgiften tillbaka.
Mer information om de olika aktiviteterna finns på rbu.se
RÖRELSE 2 2021
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Diskriminering

Lagen ett trubbigt verktyg
Lagen ska skydda mot diskriminering, men
bristerna är många. Det gäller inte minst barns
rättigheter. Susanne Berg, ordförande i Disability
Rights Defenders, vill skärpa lagstiftningen.

”D

en svenska
diskrimineringslagstiftningen fungerar inte som det är tänkt.
Den har tyvärr inte effekten
att skapa en situation där barn
och unga inte diskrimineras.
Det säger Susanne Berg som
i flera decennier varit aktiv
inom olika funktionsrättsrörelser och som sedan två år är
ordförande i organisationen
Disability Rights Defenders,
DRD. Organisationen är en
utlöpare av projektet Med lagen som verktyg, och har som
huvuduppgift att driva rätts-

22
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fall om diskriminering av personer med funktionsnedsättning. DRD lever på medlemsavgifter från enskilda individer och stöd från funktionsrättsorganisationer. Med begränsade resurser är de fall
man åtar sig noga utvalda för
att göra skillnad.

”Om man som vuxen blir
diskriminerad kanske man
har tid och råd att slåss för
sin sak, men barn har inte
den möjligheten. Hamnar
du efter redan i åtta, tioårsåldern blir det ett glapp
som det är svårt att ta igen.”

– Vi försöker hitta principiellt
viktiga fall där vi kan flytta
fram positionerna, skapa en
ny rättspraxis och öka förståelsen för de funktionshindrades situation, berättar Susanne
Berg.
Ett exempel är en pågående

tvist där DRD har stämt Skolverket för att elever med dyslexi inte tillåts använda läshjälpmedel vid de nationella
proven. Fallet är en uppföljning av tre tidigare fall där de
berörda kommunerna friades
i den rättsliga prövningen

med hänvisning till att Skolverkets regler inte tillåter att
läshjälpmedel används.

Susanne Berg blir upprörd när
de här fallen kommer på tal:
– Det kan inte få gå till på
det här sättet. Man behandlar
inte barn så. Om de inte får gå
i skola på samma villkor som
andra barn och har tillgång
till det stöd de behöver så hamnar de efter från början. Om
man som vuxen blir diskriminerad kanske man har tid och
råd att slåss för sin sak, men
barn har inte den möjligheten.
Hamnar du efter redan i åtta,
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mest kvalificerad för tjänsten,
men högskolan vägrade ta
kostnaderna för teckenspråkstolkning. Ärendet gick till
Arbetsdomstolen, AD, där
mannen företräddes av Diskrimineringsombudsmannen, DO. De förlorade målet
varefter några funktionsrättsorganisationer tog fallet
vidare till FN:s kommitté för
rättigheter för personer med
funktionsnedsättning, United
Nations Committee on the
Rights of Persons with Disabilities, CRPD.

Susanne Berg sågar den svenska diskrimineringslagstiftningen som hon
kallar svåranvänd. FOTO: PRIVAT

tioårsåldern blir det ett glapp
som det är svårt att ta igen,
säger hon.
Är det vad som håller på att
ske, menar du?
– Det är det som alltid sker
och som har skett hela tiden,
svarar Susanne Berg.
Hon kommer in på den
svenska diskrimineringslag-

stiftningen – ett regelverk
som hon sågar jäms med fotknölarna och menar att det
lider av ”systemfel”. Detta blev
uppenbart senast i fallet med
en döv person som sökte en
lektorstjänst vid Södertörns
högskola och som beskrevs
kortfattat i förra numret av
Rörelse. Mannen sågs som

Enligt Susanne Berg består
systemfelet i att det inte är
den enskilde individen som
bär rättigheterna i svensk lagstiftning. I det här fallet företräddes den kvalificerade sökanden av Diskrimineringsombudsmannen när Arbetsdomstolen avgjorde ärendet.
Men både DO och AD är en del
av den svenska statsapparaten och lyder under samma
regering.
Nu har FN:s kommitté CRPD
bedömt handläggningen av
ärendet som ett brott mot
FN:s funktionsrättskonvention och krävt besked från regeringen om hur liknande
brott ska kunna undvikas i
framtiden (se ruta nedan).

Susanne Berg hoppas att
detta ska leda till kompensation för mannen som blev diskriminerad. Framförallt vill
hon också att det blir starten
för en rejäl diskussion om den
svenska diskrimineringslagstiftningen.

”Den lagstiftning vi har
idag är fruktansvärt svåranvänd. Om du inte har
rejäla ekonomiska resurser
kan du inte klara av att
driva ditt fall själv.”
–Den lagstiftning vi har idag
är fruktansvärt svåranvänd.
Om du inte har rejäla ekonomiska resurser kan du inte klara
av att driva ditt fall själv. Det
är klart att man hoppas att
svenska staten ska förmå ta
till sig kritik på ett konstruktivt sätt. Annars kommer vi
säkert att se fler liknande fall.
Kommer det att krävas lagändringar?
–Ja, det tror jag. Vi är dåliga
på att förstå diskriminering i
Sverige och svenska staten
verkar inte kunna ta till sig
hur stor frågan är. Förhoppningsvis kan vi få igång en diskussion om detta nu, avslutar
Susanne Berg.
Bengt rolfer

”En viktig prioritering att bekämpa diskriminering”
Rörelse har sökt den hand
läggare på utrikesdepartemen
tet som bereder svaret till CRPD
och fått följande svar via mejl
från UD:s pressjour:
”Vi har tagit del av kommitténs granskningsutlåtande i det specifika ärendet
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och slutsatserna analyseras inom Regeringskansliet. Generellt kan sägas
att det är en viktig prioritering för regeringen att bekämpa alla former av
diskriminering. Regeringen har bland
annat tillsatt en utredning som ska se
över vilka tillsynsmöjligheter som DO
ska ha när det gäller det förebyggande
arbetet mot diskriminering i arbets-

livet. Utredningen lämnade sitt delbetänkande den 15 december 2020 och
förslagen har nyligen remitterats. Att
förebygga och motverka diskriminering är en viktig del i genomförandet av
det nationella målet för funktionshinderspolitiken. Regeringen avser att
lämna in ett yttrande till kommittén i
slutet av mars.”
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Noterat

Hamdha förmedlar glädje
– Min bild handlar om glädje, olikheter och frihet. Jag vill visa att alla barn ska vara fria och
leva sina egna liv. Fågeln är den där friheten,
och barnen som sitter på fågelns rygg är
glada. Alla färgerna i bakgrunden visar
barnens olikheter, säger Hamdha Faiz
som är 12 år och går i sjätte klass på Gerestaskolan i Härnösand.
För mer än 100 år sedan etablerade konstnären Carl Larsson traditionen att donera ett
konstverk till Majblomman. De senaste åren
har uppdraget gått till talanger under 18 år.
Årets konstnär Hamdha blir en av Majblommans viktigaste talespersoner för barns rättigheter. Hon har egen erfarenhet av en utsatt
barndom, det tog flera år innan hennes familj
fick uppehållstillstånd och kunde etablera sig
i Härnösand.

…och så här ser årets
digitala majblomma
ut. Även den skapad
av unga konstnärer.

Hamdha Faiz, ung konstnär som kämpar för barns
rättigheter. FOTO: MAJBLOMMAN

Barnsjukhus i takt med tiden

Lekterapin ska ha något att erbjuda barn i alla åldrar. FOTO: PAUL BJÖRKMAN

Fem år efter första spadtaget
är det dags. Den nya delen av
Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg står klar. Inflyttning sker etappvis under
hela våren. Samtidigt öppnar
den nya entrén till hela sjuk-
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huset, som med tillbyggnaden blir det ett av Europas
modernaste barnsjukhus.

Först ut att öppna är lekterapin med skola och bibliotek.
Lekterapins nya lokaler ligger

Den nya bassängen med höj- och sänkbar botten FOTO: PAUL BJÖRKMAN

i direkt anslutning till huvudentrén för att det ska vara lätt
att hitta dit.
– Vår verksamhet går ut på
att barn ska kunna bearbeta
det som de är med om på ett
lekfullt sätt. De ska kunna

upprätthålla någon form av
normal tillvaro under sin
sjukhusvistelse med skola
och fritidsaktiviteter, säger
enhetschefen Sofia Månsson
i ett pressmeddelande.
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UPPLEV FART, GEMENSKAP OCH
RÖR
RÖRELSEGLÄDJE
TILLSAMMANS MED HÄSTAR

Könsneutralt föräldraskap

Regeringen vill modernisera reglerna för bekräftelse av föräldraskap. I en lagrådsremiss föreslås bland annat följande:
Regleringen av föräldraskap ska bli könsneutral och jämlik.
Om modern vid barnets födelse är gift eller registrerad partner
med en kvinna, ska kvinnan automatiskt anses som barnets
förälder. Motsvarande ska gälla för faderskap eller moderskap
för gifta par där en av makarna eller båda har ändrat könstillhörighet.
Ogifta föräldrar, som är myndiga och folkbokförda i Sverige,
ska efter barnets födelse kunna bekräfta ett föräldraskap digitalt utan socialnämndens medverkan.
Regleringen om faderskapsundersökningar ska moderniseras i och göras mer rättssäker.

– När vi ser Försäkringskassans prognoser om ständigt
sjunkande sjuktal undrar vi
hur många, om ens någon,
kommer omfattas av sjukförsäkringen i framtiden, säger
Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige,
i ett pressmeddelande.
Hon kritiserar att allt fler
personer med funktionsnedsättningar blir utförsäkrade
och förlorar sin försörjning.
Istället för stöd och rehabilitering möts de av misstänksamhet, långdragna granskningar och avslag.
– Försäkringskassans ager-

FOTO: LINNEA BENGTSSON

Funktionsrätt:
Reformera
socialförsäkringen

HÄSTLÄGER
ANPASSADE FÖR PERSONER MED
FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Caprifolen har bedrivit verksamhet för personer med
funktionsnedsättning under 7 års tid. Kombinationen häst, cirkus,
dans, akrobatik, ger en utvecklande, mångsidig och rolig träning.

16-18 April

7-9 Maj

4-6 Juni

13-15 Juli

Helpension och övernattning : 3800:Pris för medföljare: 1500:-

Kontakt: caprifolen@gmail.com
Minna 0705822293

Elisabeth Wallenius, ordförande i
Funktionsrätt Sverige.

ande har satt rättssäkerheten
ur spel, och det har varit känt
länge nog. Nu behöver våra
politiker sätta ideologiska
låsningar åt sidan för att ge
svenska folket en socialförsäkring som fungerar när
den väl behövs, säger Elisabeth Wallenius.

Genialiska produkter
som underlättar
din vardag

Särskolan får nytt namn

Regeringens särskilda utredare Tommy Lagergren anser att
nuvarande namn grundsärskola och gymnasiesärskola är
stigmatiserande. Han vill istället se ett namnbyte till anpassad grundskola respektive anpassad gymnasieskola.
Utredaren presenterar även förslag för att öka utbildningens
kvalitet. Förslaget är att mer fokus ska ligga på svenska, matematik och engelska. Han vill se mindre lektionstid för slöjd
och konsumentkunskap, två ämnen som i nuvarande läroplan
har stort utrymme i särskolan.
LÄS MER: Betänkandet Bättre möjligheter för elever att nå kunskaps
kraven – aktivt stöd och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever
med intellektuell funktionsnedsättning, SOU 2021:11 på regeringen.se
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Besök vår webbshop på

www.curemedshop.se
Kundtjänst: 031-47
031-47 58 00
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Noterat

”Sjukt smart” kamp mot corona
Tekniska museet åker på turné
med utställningen Sjukt smart –
innovation i kampen mot corona.
Den mobila utställningen öppnade
först i Rinkeby och ska senare
visas på andra platser i Stockholm, på muséet och ute i landet.
Besökarna får ta del av olika
initiativ från unga och gamla,
skolelever, privatpersoner, forskare och entreprenörer i spåret
av pandemin. De kan bland annat
också dyka ned i databaser för
smittspårning, utforska virusets
innersta delar och visualiseringar
av dess spridning.
Utgångspunkten för utställningen är en samtidsdokumentation som Tekniska museet gör
under den pågående pandemin.
Utställningen vill visa att det går
att hitta lösningar på krisen.

Utställningen om kreativa idéer och lösningar under coronapandemin vänder sig främst
till elever på mellan -och högstadiet. Foto: Anna Gerdén

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.
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Fylla, brott och krig.
Författaren Christina
Wahldén skriver lätt om
det svåra. Man måste tro
på läsaren, säger hon.

Profilen:
Christina
Wahldén

v
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FOTO: THRON ULLBERG

id ett skolbesök för
många år sedan kom en
elev fram och lämnade
ett hopvikt hjärta i
Christina Wahldéns
hand. Där stod ”Jag
tycker du ska skriva om nån som har adhd
för jag har det”.
– Alla behöver få känna igen sig. Så länge
det finns något slags språk kan man prata
med barn och unga om nästan vad som
helst. De är öppna och intresserade av
etiska frågor. Det gör dem till en inspirerande läsekrets.
Författaren Christina Wahldén har närmare 70 böcker på verkslistan. Uppemot
hälften av dem är skrivna på lätt svenska.
Påfallande många handlar om tunga
ämnen, en naturlig följd av hennes karriär
som kriminalreporter på Svenska Dagbladet. Redan med debuten ”Kort kjol”
1998 satte hon tonen. Boken skrevs efter
tre uppmärksammade fall av grova våldtäkter i Södertälje.
Hon säger att det är demokratifrågan
som driver henne. Både i ambitionen att
skriva enkelt och i valet att ta sig an svåra
teman.
– Varje människa har rätt att få veta vad
som händer och att få ta del av jobbiga
saker.
Hennes första lättlästa böckerna riktade
sig till personer med lässvårigheter. Sedan
dess har målgruppen utökats. Idag rymmer den både människor som nyss kommit till Sverige och personer med kognitiva funktionshinder. Språkligt jobbar
hon med enkla meningar utan bisatser.
Christina Wahldén är en av de författare
som bidragit till att genren växt och fått
ökad status.
– Nu har det uppstått en boom med lättläst litteratur, men det fanns en tid när
man mest fick läsa böcker som vände sig
till småbarn.
Christina Wahldén har skrivit flera

böcker om krigets verklighet. Dit hör berättelser om andra världskriget och Förintelsen. Ämnet väcker centrala frågor om
människovärde och synen på den som
avviker från bilden av den perfekta människan.
– Man måste ha tilltro till läsargruppen
utifrån deras förutsättningar. Som förälder till barn med behov vill man kanske
att de ska få slippa vissa saker, att de har
det jobbigt ändå. Men man måste inte ha
alla svar. Man kan säga ”jag vet inte hur
det hade varit om Hitler inte förlorat”.
Man rustar inte barn bättre genom att
inte prata om det som är svårt, menar

hon. Det är ett slags rättighet att få veta
hur andra personer i liknande situation
bemötts och behandlats genom historien.
Hon är nu aktuell med andra delen i den
så kallade Darwin-serien som utspelar sig
i Australien. Boken heter ”Cyklonvarning”.
Första delen, ”Nämn inte de döda”, nominerades till årets bästa kriminalroman.
– Många författare vill vara litterära. Jag
tycker det är fint att vara begriplig, avslutar hon.
Kristina linDh

Läs utdrag ur boken på
kommande uppslag!
27
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”Jag kan cykla vart jag vill…”
Utdrag ur Mitt käraste gyllene barn av Christina Wahldén

Intro: I boken möter vi Kaja Finkler. Hon föds 1934 i ett judiskt hem
i Warszawa. Mot alla odds överlever hon kriget och räddas ur ett
koncentrationsläger. Efter krigsslutet kommer hon ensam till
Sverige. Allt hon har med sig är en blå ryggsäck.
Fiskeboda sommaren 1945

Lästips
Boken Mitt käraste gyllene barn
(Rabén& Sjögren) tar upp andra
världskriget och förintelsen ur ett
barns perspektiv.
Christina Wahldén har även
skrivit Tulpanpojken och Spionen
i äppelträdet som utspelar sig
under samma epok.

Allt går långsamt och tar tid. Jag är fortfarande mycket svag. Först tre månader
efter befrielsen skickas jag till Sverige tillsammans med fyrtiosex andra barn
och tonåringar, som också överlevt. Det är i slutet av juli och högsommarvarmt.
Vi reser med tåg genom Tyskland. Först till staden Bergen och sedan till
Lübeck. Jag är så sjuk och svag att jag inte har något minne av det. Men jag har
min blå ryggsäck med mig i ett hårt grepp. Den släpper jag aldrig.
I Lübeck finns ett sjukhusläger. Där blir vi avlusade och får rena kläder. Från
Lübeck åker vi till slut båt till Malmö i södra Sverige. Resan tar en dag och en natt.
Jag blir svårt sjösjuk. Att man kan kräkas så mycket! Henia är med på samma
båt, men jag är så sjösjuk att jag inte minns så mycket mer av resan.
Båten vi reser med heter Kastelholm. Den har röda kors målade på sidorna så
att man ska se att den är utskickad av Röda korset. Båten tutar och motorn dunkar.
Och jag bara kräks.
*
Båten glider in i Malmös hamn tisdagen den 24 juli 1945. Det är så mycket folk
överallt, både ombord på båten och i land. Det är kvinnor och män med armbindlar med röda kors på som hjälper oss. Överlevande går av, en del har fortfarande sina randiga fångkläder på sig. De vuxna får visa upp papper och dokument de har med sig. Många bär på bylten av olika slag. Några kvinnor bär sina
nyfödda barn inlindade i filtar. På kajen nedanför båten står rader av bårar med
huvudkuddar på. Det är för oss som är så sjuka att vi inte kan gå.
Vi delas upp i två grupper. Vi som är svårast sjuka och mest undernärda skickas
till en plats som heter Fiskeboda i Katrineholm. Henia åker vidare till en plats
längre norrut som heter Bergsjö. Dit ska jag åka sedan, när jag mår bättre. Det är
svårt att skiljas från de andra barnen.
*
Allt är så rent och helt i Sverige. Husen är välskötta och lamporna lyser om kvällarna. Nästan som om kriget inte alls har hänt. Det är så annorlunda mot lägren
och de sönderbombade städerna jag har sett på vägen hit.
Jag stannar i Fiskeboda en månad tillsammans med tre eller fyra andra svårt
sjuka barn från samma båt. Totalt är vi fler barn. Vi bor i ett gammalt sanatorium
och får ett kungligt bemötande.
– Här är din säng, Kaja, säger en vänlig kvinna som tar emot mig.
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Det är en riktig säng med lakan, kudde och täcke. Ingen trevåningssäng av
hyvlade plankor, inget betonggolv med döda människor runt omkring. Det är en
säng. En hel säng bara för mig. Jag ligger till sängs hela tiden först.
– Varsågod, Kaja, här kommer din mat, säger kvinnan med leendet och ställer
fram en tallrik med fisk och en vit sås kokt på mjölk.
Det är så konstig mat. Ingenting jag skulle ha ätit hemma. Men det är mat och
jag äter det och allt annat som de ger mig. Jag ser solen utanför mitt fönster och
hör vinden susa i träden. Det är natt.
*
Så småningom får jag ett brev från min morfar i New York. Han berättar att min
mamma Golda lever. Hon har också överlevt kriget! Tänk! Vi klarade oss båda
två. Hon har gått till fots, från den plats där hon var när kriget tog slut, ända till
Warszawa i Polen för att leta efter mig. Sedan har hon skrivit till sin far i USA,
precis som jag har gjort. Och morfar skriver tillbaka och berättar att jag finns i
Sverige.
Jag är så glad! Jag har längtat så mycket efter henne och inte vetat om hon
överlevde kriget. Och snart efter att jag fått brevet från morfar får jag ett brev
från mamma. Jag läser det många gånger om. Hon är kvar i Polen och väntar på
att få visum, ett tillstånd, så att hon kan komma till mig i Sverige så att vi sedan
tillsammans kan resa till morfar i USA. Jag vet inte hur hon har fått tag i min
adress, om det är morfar eller någon annan som har hjälpt henne med det.
Men hon skriver:
Łódź, 29 augusti 1945
Mitt käraste barn,
Jag tackar Guds namn dagligen för att jag äntligen kan skriva till dig, min
skatt, efter de långa åren. Låt oss hoppas att vi snart får vara tillsammans.
Jag planerar för att komma till dig, men först måste jag få en inbjudan från
kära morfar i Amerika. Jag frågade honom om jag skulle åka till dig eller vänta
här för en inbjudan från honom till oss båda. Jag vill yga till dig, varje minut
borta från dig är som en timme. Jag ska göra allt jag kan för att få möjlighet att
träffa dig. Hur ser du ut, min lycka? Jag är frisk och mår bra men saknar dig
varje sekund, dag och natt. Min kära, jag kysser dig, var glad, med Guds hjälp
ska vi vara tillsammans.
Din kärleksfulla moder,
Golda Finkler
Tänk ändå att hon lever! Vilken underbar lycka det är!
Jag skriver också brev till morfar i New York. Och han skriver tillbaka till mig.
Vi skriver till varandra på polska. Ibland dröjer det innan breven kommer fram,
men för det mesta går det bra. Morfar är snäll, han skickar pengar till mig så att
jag kan köpa en cykel och en klocka. Med tiden orkar jag cykla, det är väldigt
varmt. Jag tycker om ljudet av cykel-däcken mot den knastrande grusvägen under
mig. Jag cyklar mycket den hösten. Det doftar friskt i vinden och jag är inte
längre instängd. Jag kan cykla vart jag vill.
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Forskning pågår

Autism och ADHD
vanligt hos barn
med cerebral pares
Barn med cerebral pares bör inför skolstarten
screenas för autism och ADHD. Det menar Magnus
Påhlman som i sin forskning hittar ett samband
mellan cp-skador och autism/ADHD.

MAGNUS PÅHLMAN är barnneurolog och
överläkare vid Regionhabiliteringen
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Hans forskning handlar om barn med cerebral pares med inriktning på funktionsnedsättningar utöver rörelsehindret, med särskilt fokus på
autism och ADHD. Han disputerade vid
Göteborgs Universitet i december 2020
med avhandlingen ”Autism and ADHD in
children with cerebral palsy”. Avhandlingen finns att läsa på http://hdl.handle.
net/2077/65148 och Magnus kan nås på
e-post magnus.pahlman@vgregion.se.

C

erebral pares är den vanligaste orsaken till rörelsehinder
hos barn, runt 2 per 1000 levande födda. De flesta barn
med cerebral pares har också
andra funktionsnedsättningar. Nedsatt
syn, hörsel, kommunikation, intellektuell funktionsnedsättning och epilepsi
är vanliga, ju svårare rörelsehinder desto
vanligare. Spännvidden av funktionsnedsättningar är stor inom gruppen med
cerebral pares, och många gånger är andra
funktionsnedsättningar mer begränsande än själva rörelsehindret.
I min kliniska vardag möter jag barn
med cerebral pares med olika svårigheter.
Tidigt som barnneurolog slogs jag av att
det var vanligt med tecken till autism och
ADHD (attention-deficit/hyperactivity
disorder) hos dessa barn, men att det
ofta inte var utrett och diagnostiserat.
Vi vet också att tidig upptäckt och insatser
vid både autism och ADHD kan leda till
förbättrad funktion och livskvalitet, med
bättre prognos på sikt, vilket gör det
angeläget att identifiera barn med dessa
svårigheter.

FORSKNINGSPROJEKTET

Dessa tankar ledde fram till mitt forskningsprojekt. Syftet var att bestämma
förekomsten av autism och ADHD i en hel
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population av barn med cerebral pares,
samt att beskriva sambanden mellan autism/ADHD och kön, graviditetslängd,
typ av cerebral pares, motorisk funktion,
intellektuell nivå, andra funktionsnedsättningar och typ av hjärnskada. Vi studerade alla barn med cerebral pares födda 1999-2006 i Västra Götaland, totalt
264 barn. De är kända genom det västsvenska CP-registret. Vi valde att undersöka barnen i skolåldern för att säkrare
kunna urskilja autism och ADHD.

Först gick vi igenom samtligas journaler
för att se vilka funktionsnedsättningar
som var diagnostiserade. Tre fjärdedelar
hade minst en annan funktionsnedsättning utöver rörelsehindret. Vanligast
var intellektuell funktionsnedsättning
hos drygt hälften och epilepsi hos drygt
40 procent. Autism och/eller ADHD var
diagnostiserat hos nästan en tredjedel
(autism 18 procent, ADHD 21 procent),
vilket var i överkant av tidigare beskrivet
i andra studier.
Barnens föräldrar tillfrågades om att
fylla i ett omfattande frågeformulär med
syfte att identifiera tecken till autism och
ADHD och 88 procent svarade. Screeningen visade misstanke om autism (35 procent) och ADHD (50 procent), vilket var
ungefär dubbelt så ofta som redan dia-
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BETYDELSE

Autism och ADHD är mycket vanligt hos
barn med cerebral pares, vanligare än
tidigare beskrivet, och i samma storleksordning som intellektuell funktionsnedsättning och epilepsi. Det kan vara svårare
att skilja ut autism och ADHD hos ett barn
ju svårare rörelsehindret är, då oftast
också i kombination med andra funktionsnedsättningar. Men vi behöver också ha
”rätt glasögon” för att tidigt uppmärksamma tecken till autism och ADHD hos
barn med cerebral pares. Vi vet att har
man en neurologisk funktionsnedsättning är risken högre också för andra
svårigheter. Inom detta område gäller
att det oftare är ”både och” än ”antingen
eller”.
Sammanfattande bild av avhandlingen i form av ett yt-proportionerligt Euler-diagram över autism,
ADHD och intellektuell funktionsnedsättning vid cerebral pares. En tredjedel av de 200 barnen hade
ingen av dessa diagnoser, en tredjedel hade en av dem och en tredjedel hade två eller alla tre.

gnostiserats. De barn där diagnoser och
screening inte stämde överens utreddes
vidare neuropsykiatriskt. Totalt 200 av
264 barn medverkade genom hela studien.

RESULTAT

Autism och/eller ADHD fanns hos 90 av
dessa 200 barn (45 procent), 15 procent
hade enbart autism, 15 procent enbart
ADHD och 15 procent både autism och
ADHD. Alltså hade tre av tio barn autism
och tre av tio barn ADHD. Hälften hade
intellektuell funktionsnedsättning, ofta
samtidigt som autism och/eller ADHD.

Två tredjedelar av barnen hade autism,
ADHD och/eller intellektuell funktionsnedsättning. Se bild över fördelning och
samband.
Intellektuell funktionsnedsättning var
den faktor som tydligast hängde samman med både autism och ADHD, medan graden av rörelsehinder och typ av
cerebral pares inte spelade någon roll.
Autism och ADHD var vanliga vid alla
typer av hjärnskador vid cerebral pares,
och det fanns ingen skillnad mellan
flickor och pojkar. Autism var vanligare
hos de mest för tidigt födda barnen.

Vi rekommenderar att alla barn med cerebral pares screenas för autism och ADHD
inför skolstart, och vid misstanke genomgår en fördjupad utredning. Finns tecken
redan hos yngre barn bör tröskeln för
neuropsykiatrisk utredning vara låg. Det
är viktigt att få en samlad bild av ett barns
styrkor och svårigheter för att kunna ge
rätt stöd i rätt tid. Tidig diagnos hjälper
också familjer och förskola/skola att
bättre förstå och kunna hjälpa barnen.
Mer forskning behövs för att vi bättre
skall förstå sambandet mellan cerebral
pares och autism/ADHD.
MagnUs PåhlMan
fotnot. Forskningen har bedrivits med
stöd från RBU:s forskningsstiftelse

Adena Personlig Assistans
Med rätt assistans får du bättre livskvalitet.
Vår vision är därför att öka livskvaliteten för dig
genom att ge dig i särklass bästa service
med all respekt.

Din trygghet i centrum!
Skytteholmsv. 2, 171 27 Solna
Tel: 08-735 53 30
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Stöd RBU
Plusgiro för gåvor: 90 00 71-2
Swish: 90 00 712

www.adena-assistans.se
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Fråga juristen

Ny dom:

Personlig assistans vid byte från
skola till daglig verksamhet
Malin Tjernell Prioset är jurist
och kanslichef på RBU.

M

ålet handlar om
en person som
under sin tid i
skolan var beviljad assistansersättning om
108 timmar och 39 minuter
per vecka. När han började
på daglig verksamhet omprövade Försäkringskassan beslutet om assistansersättning. Kassan motiverade beslutet med att det innebär
väsentligt ändrade förhållande att han börjat på daglig
verksamhet i stället för att gå
i skolan. Beslut togs att minska assistansen med fem timmar per vecka.
Det allmänna ombudet för
socialförsäkringen överklagade och yrkade att Förvaltningsrätten skulle upphäva
beslutet. Enligt ombudet
förelåg inte grund för omprövning av rätten till assistansersättning då ett byte av
samhällsstöd även måste
medföra en väsentlig förändring av tiden med assistansersättning för att det ska vara
fråga om ett väsentligt ändrat
förhållande. Minskning med

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

32
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En person fick minskad assistans när han efter skola övergick
till daglig verksamhet. Beslutet överklagades.
fem timmar var inte tillräckligt. Förvaltningsrätten, och
därefter Kammarrätten, avslog överklagandet.
Målet överklagades till HFD,
som avslog överklagandet
enligt följande bedömning:
Mannens övergång från
skola till daglig verksamhet
utgjorde väsentligt ändrade
förhållanden. Eftersom de
ändrade förhållandena innebar en minskning av omfattningen av hans rätt till assistansersättning var det därför
Försäkringskassans ansvar
att ompröva antalet beviljade
assistanstimmar.

I domen resonerar HFD
bland annat så här:
Enligt 51 kap. 12 § socialförsäkringsbalken ska rätten till
assistansersättning omprövas i den utsträckning som
denna rätt har minskat i omfattning på grund av väsentligt ändrade förhållanden
som är hänförliga till den försäkrade.
Bestämmelsen om omprövning av rätten till assistansersättning har den ovan
angivna lydelsen sedan den
1 april 2018. Tidigare skulle
rätten omprövas när två år
förflutit från det att frågan
prövades eller dessförinnan
vid väsentligt ändrade förhållanden. Syftet med lagändringen var att undvika att
förändringar i rättspraxis

skulle få ingripande effekter
för personer som redan har
beviljats assistansersättning.
Att de ändrade förhållandena ska vara hänförliga till
den försäkrade ska förstås i
vid bemärkelse. Det kan
exempelvis vara fråga om att
den försäkrades hjälpbehov
tillgodoses genom ett annat
samhällsstöd eller att den
försäkrade har flyttat till ett
annat boende.
Av bestämmelsen framgår
att omprövningen inte innebär någon fullständig prövning av rätten till assistansersättning. Omprövningen
är partiell. Det är alltså inte
fråga om en fullständig prövning. Omprövningen gäller
endast frågan om i vilken utsträckning de ändrade förhållandena innebär att rätten till assistansersättning
har minskat i omfattning.
Timmar med assistansersättning som inte berörs av
de ändrade förhållandena
ska alltså inte omprövas på
någon annan grund än dessa
ändrade förhållanden (prop.
2017/18:78 s. 27).

HFD menar att varken lagtext
eller motivuttalanden ger
stöd för att en ytterligare förutsättning för omprövning
att minskningen tidsmässigt
sett måste överstiga någon
viss given nivå. Den tidsmässiga omfattningen saknar

alltså betydelse för frågan
om omprövning ska ske eller
inte och det allmänna ombudets överklagan skall därför
avslås.
Många medlemmar i RBU
är mycket oroade över den
negativa utvecklingen av
rätten till personlig assistans.
Att assistansbeslut inte
längre per automatik ska omprövas efter två år är såklart
jättebra. Men det hjälper ju
inte om utvecklingen går mot
att Försäkringskassan allt
oftare hänvisar till väsentligt
ändrade förhållanden och får
igenom en omprövning av
besluten på så vis i stället.
Många av oss har också svårt
att se hur det kan föreligga
väsentligt ändrade förhållanden som avser den försäkrade
vid byte från skola till daglig
verksamhet.

BAKGRUND:
DOM OM RÄTTEN TILL
ASSISTANSERSÄTTNING
Dom från Högsta förvaltnings
domstolen, HFD, rörande väsent
ligt ändrade förhållanden och
rätten till assistansersättning
(mål nr 1791–20, meddelad den
14 januari 2021)
HFD har prövat om en persons
hjälpbehov minskar genom en
övergång till ett nytt samhällsstöd
i sig utgör sådana ändrade förhål
landen att rätten till assistans
ersättning ska omprövas, eller om
det också krävs att minskningen
är väsentlig tidsmässigt sett.
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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 föreningarnas) har fått nytt utseende och nya funktioner!
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 presewntation 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!
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Kalendarium

2021

Kontakt
Kansliet telefon 08677 73 00

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

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

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

HÄNDELSERIK VÅR! Mer datum och information om aktiviteterna på rbu.se

FOTO: MARGARETHA HOLMQVIST

VÅREN

30 mars

Digital samtalsträff

8 april

Digital samtalsträff

9 – 10 april

Förbundsstyrelsen sammanträder

18 april

Digital samtalsträff

20 april

Digital samtalsträff

29 april

Digital samtalsträff

9 maj

Digital samtalsträff

11 maj

Digital samtalsträff

20 maj

Digital samtalsträff

24 – 27 maj

Digitalt ungdomsläger Funkibator

28 maj

Förbundsstyrelsen sammanträder

SOMMAREN
28 juni – 3 juli

Ungdomsläger: musik Mättinge

5 – 10 juli

Ungdomsläger: äventyr Mättinge

12 – 15 juli

Digitalt ungdomsläger Funkibator

19 – 24 juli

Familjeläger Mättinge

Vecka 28 – 31

RBU:s kansli har sommarstängt
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Marita Lyemark
Organisationssekreterare
Telefon: 070494 93 87
marita.lyemark@rbu.se

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

FS-direkt
FS-direkt är en snabb och enkel
kommunikationsväg till förbundsstyrelsen. Via FS-direkt kan medlemmar och RBU-föreningar lämna
förslag till förbundsstyrelsen för
beredning och beslut.

@

E-post: fs-direkt@rbu.se
Mer information finns på

www.rbu.se
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POSTTIDNING B
AVS: RBU
SOLNA TORG 19
171 45 SOLNA

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

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

www.coordinare.se
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