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tema: Semester

Upptäckarglädje
hemma & borta

Hej sommar!

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

Vi finns också på www.facebook.com/DinForlangdaArm

www.coordinare.se
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Inledare

Hur ofta
badar du
i skogen?
Allt ﬂer svenskar sägs upptäcka
naturen. Studsar en aning när
jag hör talas om ”skogsbad” som handlar om
att bada våra sinnen i skogen. En import från
Japan, läser jag under en stunds googlande.
Erkänner att jag har svårt att ta badandet på
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allvar. Men visst, kanske kan det locka en och
annan pandemitrött ut ur soffan, bort från

27

ännu en streamad tvserie.
För oss som är uppvuxna nära skog och mark
är naturen nog mer en självklarhet. Det räcker
med att blunda och minnas sensommarens
bärplockning, grandoften och ljudet av torra
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MARIA HAR ORDET
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TEMA: SEMESTER

grenar under fötterna. Eller som sexårige Isak
i Rörelses semestertema. Hans mamma berät
tar att sonen, som annars håller hög takt, blir

• Semesterspaning
• Full fart med Isak
• Härligt att måla
• Tillgänglig turism

20

lugn i skogen. Isak blir en utforskare som
stannar upp inför naturens växter och dofter.
I vårt tema intervjuar jag en turistforskare

23 NOTERAT

om tillgänglig turism. Forskaren sätter fingret

27 PROFILEN

Maria Frisk, Rädda Barnen

28

på att tillgänglighet är en större sak än att
bygga en ramp vid en turistanläggning. Det
handlar om vilka som har ekonomi att turista.
Om allas möjlighet att nå ut i naturen och upp
leva äventyr. Om tillgång till tydlig och bra
information om utflyktsmål och boenden. Än
finns stora brister. Ibland tänker turistbran
schen smalt och fantasilöst kring om det

18 HEMMA I RBU

”lönar sig” att satsa på tillgänglighet. En lär

Två familjer om medlemskapet

dom är att arrangörer som vågar satsa brukar
vinna, eftersom besökarna blir fler. Semester
28 DU OCH JAG, ULLE

Hon skrev bok om dottern Ulrika

30 FORSKNING PÅGÅR

Hjärnsynskada

18
RÖRELSE 3 2021

32 FRÅGA JURISTEN

är semester, då ska det inte vara krångligt att
ta sig fram.
Trevlig sommar alla läsare!
Margaretha Holmqvist
Redaktör

33 FOTOTÄVLING
34 KALENDARIUM
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Maria har ordet
FOTO: JOHAN KLINTHAMMAR

Det blir bättre
med RBU!

Det är lätt att fastna i eländet. Assis
tans som inte fungerar eller inte ens
blir beviljad. Skolsituationen som läm
nar mycket övrigt att önska. Kampen
för att få rätt hjälpmedel.
Men RBU:s strid för rätten till person
lig assistans för barn, ungdomar och
vuxna har gjort skillnad. Det är tack
vare oss som andning och mat via sond
numera räknas som grundläggande
behov i sin helhet och kan ge rätt till personlig assis
tans. Att vi kritiserat det orimliga i att föräldrar för
väntas ta ett mycket stort ansvar för barnet med funk
tionsnedsättning, långt upp i åren, ledde till att en ut
redning tillsattes. Utredningens uppdrag var bland
annat att smalna av det som vi kallar onormalt föräld
raansvar i samband med att familjen ansöker om assi
stans till barnet. Det skulle helt enkelt bli svårare för
Försäkringskassan och kommunerna att hävda att det
till exempel är normalt att hjälpa en tioåring på toaletten.

som baseras på barnets ålder. Det vill säga: ett litet
barn kräver alltid mer av sina föräldrar än ett större
barn. Alltså ska fler timmar räknas som föräldraansvar
för ett litet barn än för ett äldre barn. De timmar som
anses vara föräldraansvar räknas bort från barnets
samlade behov och de timmar som är kvar ligger till
grund för beslutet, enligt utredningens förslag.

Utredningen har nu jobbat klart. Jag satt som en av
experterna från funktionshinderrörelsen i utred
ningen. Och även om jag hade önskat att utredningen
hade kommit ännu längre kan jag konstatera att med
de här förslagen kommer det att bli bättre. Inte helt
bra, men betydligt bättre. Idag finns ett stort godtycke
när det gäller hur mycket som föräldrar förväntas göra
i form av grundläggande behov (mat, hygien, kläder
osv) och inte ens handläggarna tycker att det funge
rar. Utredningen kommer att föreslå en timschablon

RBU återkommer med synpunkter under remissom
gången. Och vi kan bocka av ännu en framgång, även
om den inte blev så stor som vi hade önskat.
En riktigt fin sommar önskar jag nu er alla! För
hoppningsvis ses vi på RBUdagen i augusti!

Jag är inte helt nöjd. Min uppfattning är att föräldrar
till barn med funktionsnedsättning drar ett enormt
lass och att föräldraansvaret ska anses vara uppfyllt i
och med att man ansöker om assistans till barnet.
Tyvärr kom vi inte så långt den här gången. Men jag är
helt säker på att det här ändå är ett stort steg i rätt
riktning. Förhoppningsvis slipper vi det enorma god
tycke och brist på förutsägbarhet som funnits när det
gäller hur föräldraansvaret bedöms. Fler barn kom
mer att bli beviljade assistans när utredningens för
slag har genomförts. Och det var ju liksom det som
var meningen.

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: Pernilla Andersson

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

tema: Semester

Sommarplaneringen är igång bland RBU:are över hela landet.
Här får du tips och inspiration om tillgänglig semester.

FOTO: JOHAN GUNSÉUS

Semester
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Fototävling:







Ett aktivt liv på bild!
Läs mer på s 33

 




Sommar i sikte!
Familjen Isaksson
i Holmsund ser fram
emot en semester
fylld av utflykter,
mest på hemmaplan.
Sommarens äventyr
kan vara en tur i
skogen, en dag på
stranden eller en
glass på torget i Umeå.
Vem vet, kanske
finns det tid att måla
om huset också… »

SER FRAM EMOT
SOMMAR OCH SEMESTER.
Nils och Emma Isaksson
bor i Holmsund utanför
Umeå tillsammans med
barnen Maja, Selma och
Sofia. FOTO: JOHAN GUNSÉUS

spaning
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tema: Semester

Snart
sommar

Resor får vänta. Familjen Isaksson i Holmsund planerar
för en sommar på hemmaplan och i stugan.
Text: Margaretha Holmqvist Foto: Johan Gunséus

V

i har egentligen inte planerat för
någonting utan kommer mest att
vara hemma. Eller så åker vi till
stugan i Åmsele, berättar Emma
Isaksson , kassör i RBU Umeå och
mamma till Maja, elva år, Selma ,
sju år och minstingen Sofia som är två år.
Att stanna i närområdet är inte samma sak som
att göra ingenting, betonar hon. Redan runt knu
ten finns en del att erbjuda en familj som tycker
om att bada och vara ute i skog och mark. Föräld
rarna försöker hitta aktiviteter och lösningar som
passar alla de tre barnen och som gör att Maja,
som har begränsad rörlighet, kan hänga med i så
stor utsträckning som möjligt. I Umeå finns möj
lighet att låna olika fritidshjälpmedel som under
lättar Majas framkomlighet.

– Vi satsar på många mindre utflykter, som att
bada och vara ute i skogen. Att bara åka in till
Umeå och äta en glass på torget kan också vara en
utflykt, säger Emma Isaksson.
Eftersom Maja har assistans all vaken tid är det
svårt att vara spontan och göra längre resor. Pan
demin förstärker beslutet att avstå från semester
resor.
– Det krävs alltid mycket planering och ur det
perspektivet innebär inte pandemin någon jätte
skillnad för vår del. Men annars brukar vi göra
någon resa på semestern, i Sverige, säger Emma
som inte vill åka utomlands när det är som vack
rast här.
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Lycka är när alla kan vara med och leka. FOTO: PRIVAT

”Att bara åka in
till Umeå och äta
en glass på torget
kan också vara
en utflykt.”

Hon tänker en hel del på vilka res- och utflykts
mål som är tillgängliga för Maja. Generellt tycker
hon att lekplatser och stränder har stora brister.
Även ett stort och populärt resmål som Gröna
Lund har en läxa att göra när det gäller tillgänglig
het, tycker hon. Familjen har varit både där och på
Parken Zoo i Eskilstuna och kan jämföra.

– På Gröna Lund fick jag och Maja stå i egen kö och
familjen splittrades, några sådana problem fanns
inte på Parken Zoo. Den parken funkar för alla,
helt perfekt, berättar Emma.
I familjens sommarplanering ingår en del prak
tiskt arbete för Emma och maken Nils. Att moroch farföräldrarna snart är färdigvaccinerade
ökar möjligheterna att träffas över generations
gränserna och ger Emma och maken Nils mer tid
för egna projekt. Planen är att måla om huset.
RÖRELSE 3 2021

Äldsta dottern Majas behov av
tillgänglighet har fått Emma
Isaksson att fundera en hel del
av vilka besöksmål som passar
alla i familjen.

tema: Semester

Full fart med Isak

Isak sitter inte gärna still. Lugnet hittar han i skogen där
han lyssnar på fåglar och andas in naturens dofter.

F

Text: Margaretha Holmqvist Foto: Johan Klinthammar

amiljen Eriksson i Björsund utanför
Strängnäs planerar för ännu en som
mar på hemmaplan. Det blir bäst så,
tycker mamma Michaela som arbetar
inom vården och vill undvika resor
som riskerar att bidra till smittsprid
ning. Familjens minsting Isak, fem och halvt år,
har funktionsnedsättningar som gör det svårt
med längre resor. För många intryck blir jobbigt
för Isak.
– Han far runt, runt hela tiden, vill väldigt myck
et trots att han inte har full balans och om han fick
bestämma skulle han vara ute dygnet runt, berät
tar Michaela.
Familjen trivs bra i Björsund. Med bostad på lan
det finns det mesta familjen behöver runt knuten.
10

De bor vattennära och i skogen hittar Isak lugnet.
– När vi är där lyssnar han på fåglar, känner på
kottar och granbarr. Det är som en annan värld
öppnas där.
Isak har två äldre syskon som är 17 och 19 år och
ibland har föräldrarna delat upp sig så att de fått
göra resor utifrån sina behov. En tradition har varit
att åka till Gothia Cup i Göteborg, en turnering
som precis som förra året är inställd. Det blev även
familjens planer på att resa till Öland.
Michaela Eriksson tror att många svenskar har
upptäckt Sverige under pandemin.
– Jag tänker att semester ska vara en återhämt
ning, och den hittar man i skog och natur. Man
behöver inte åka utomlands på sommaren, den är
som bäst i Sverige.

”Jag tänker att
semester ska vara
en återhämtning,
och den hittar man
i skog och natur.
Man behöver inte
åka utomlands
på sommaren,
den är som bäst
i Sverige.”

RÖRELSE 3 2021

För Isak är varje dag ett äventyr.
Föräldrarna Michaela och Olov
Eriksson gör sitt bästa för att hänga
med i hans höga tempo.
FOTO: JOHAN KLINTHAMMAR

tema: Semester

Härligt att måla
Julia Snees från Huddinge
älskar att måla. Det gör hon
hemma i Lägenheten, eller
som här i ”Målarladan”
i Dalarna. FOTO: PRIVAT

I sommar väntar Astrid Lindgrens värld, stugan och en
målarkurs på Julia Snees.

I

år har semesterplaneringen varit viktigare
än någonsin för Julia Snees. Det gäller att vara
ute i tid. Pandemin gör att färre besökare
släpps in på olika aktiviteter. Redan på för
sommaren blir det ett besök i Vimmerby och
Astrid Lindgrens värld. Julia passar på att åka dit
innan skolorna slutar och när det är förre besökare.

–Jag bokar allt i förväg, det måste alla göra nu när
det är pandemi berättar Julia, som bor i Huddinge
och älskar Astrid Lindgrens böcker och figurer.
Hon ser fram emot de mysiga omgivningarna,
affärerna, uteteatern och hela stämningen i Vim
merby. Julia tänker också besöka den intilliggan
de filmbyn.
–Där hoppas jag kunna åka på en guidad tur och
se de olika husen och in
”Jag är väldigt spelningsplatserna, som
glad över att snickarboden där Emil
jag fick plats satt.
Julia är intresserad av
i år också, det konst
och har en ateljé
är så kul att
hemma i lägenheten. För
arbeta med
andra året i rad ska hon gå
olika färger.” en målarkurs i en ”målar
lada” i närheten av famil
jens sommarstuga i Dalarna.
–Jag är väldigt glad över att jag fick plats i år ock
så, det är så kul att arbeta med olika färger.
Trots allt har inte pandemin påverkat sommarpla
nerna i den utsträckning som Julia befarade.
–Jag trodde att det skulle bli värre. Det jag måste
tänka på att jag alltid har med mig mina assisten
ter och de räknas också in när man inte får vara
fler än åtta personer. Det måste jag tänka på när
jag träffar min familj, och det är lite tråkigt att vi
inte kan vara så många som vi vill vara.
Det som inte blir av i år heller är att resa till Cy
pern och njuta av solen och värmen där och det
kommer Julia att sakna.
margaretha Holmqvist
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Drömmer om
öppna gränser
Jessica Olsson saknar en hel del
aktiviteter som är inställda under
pandemin. Men kajaken och
ridningen finns kvar. FOTO: PRIVAT

Dansbandsmusik och resor är livet för
Jessica Olsson. I år är mycket inställt.

N

ej, dansbandsveckan i Malung blir
inte av i år heller. Det är en stor
besvikelse för Jessica Olsson från
Uddevalla.
– Jag älskar dansbandsmusik,
det är det bästa jag vet, säger hon och berättar
om den sköna stämning som musiken ger.
Nu hoppas hon att gränserna ska öppna så
att hon och hennes mamma kan åka till Fin
land där Jessicas moster bor. Hur det blir med
det är fortfarande oklart.
– Just nu kan vi inte åka dit eftersom läget
är som det är. Livet är väldigt begränsat med
pandemin.
Allt är inte nerstängt. Jessica tycker om att
rida på en ridskola i Göteborg. Skolan har ram
per och andra anpassningar som gör att hon
kan rida där. Hon tycker också om att paddla
dubbelkajak och delta i RBU:s bad hemma i
Uddevalla.
För det mesta semestrar Jessica med sin mam
ma, både i Sverige och utomlands.
– Vi har varit på Mallorca två gånger, det är en
fin ö.
margaretha holmqvist
RÖRELSE 3 2021

Jengla Omsorg Personlig assistans,
som du vill ha det!
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.

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.
Smarta lösningar för a hantera de administra va
delarna, så vi alla kan lägga fokus på hur vi kan
hjälpas åt a göra assistansanvändarens vardag
så bra som möjligt.
Ekonomisk transparens.
i vårt verksamhetsstöd har du som assistansanvändare eller företrädare full
koll på ekonomin i assistansen, all d.
E juridiskt team som kostnadsfri hjälper dig som assistansanvändare hos
Jengla Omsorg med ansökningar och överklaganden av olika slag.

”Livet är
väldigt
begränsat
med pandemin.”

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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Forskning:

Vi mår bra
i naturen

Naturen måste bli mer tillgänglig. En grupp forskare vid
Mittuniversitetet har förslag på hur det ska gå till.

M

änniskor mår bra av att vara ute
och uppleva äventyr eller bara
umgås med familjen. Vårt lands
friluftspolitik bygger på att alla
ska ha tillgång till naturen, men
utmaningarna är många och förbättringspoten
tialen stor, säger Sandra WallReinius, docent i
kulturgeografi vid Mittuniversitetet i Östersund.
Hon är projektledare för ett forskningsprojekt
om tillgängliga naturmiljöer. Forskning kring
turism är sedan länge etablerad i Östersund, gen
om Sveriges turismforskningscentrum etoUr,
och startade redan vid dåvarande högskolan.

Enligt Sandra Wall-Reinius kan naturmiljöns
komplexitet utestänga många, och inte enbart
personer med rörelsenedsättningar. Andra hin
der kan vara att vissa miljöer kräver dyrbar ut

Sandra Wall-Reinius är docent i kulturgeografi vid Mittuniversitetet i Östersund. Hon är projektledare för ett forskningsprojekt om tillgängliga naturmiljöer. FOTO: SAMUEL REINIUS
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rustning eller guidning som utestänger personer
som inte har råd. Erfarenhet av natur, kondition
och tillgång till bil och andra färdmedel spelar
också in.
Men det är inte alltid den mest spektakulära
naturen vid hav och fjäll som lockar mest. Forsk
ningen visar att vi gärna vill ha skog och mark
runt knuten.
– Det är värt att komma ihåg att det mesta av
friluftslivet sker nära hemmet. Närheten har stor
betydelse, det kan vara skogen vid bostadsom
rådet eller elljusspåret där du bor. I många städer
byggs och förtätas det mycket och då krymper
grönområdena, säger Sandra WallReinius.
För den som är beroende av färdtjänst är det
lättare sagt än gjort att ta sig ut i naturen, även i
närområdet. Sandra WallReinius tar som exem
pel ett företag som erbjuder båtresor och där
färdtjänsten lämnar besökaren vid företagets
kontor istället för att köra till hamnen där båtarna
ligger.

Planeringen inför ett besök i naturen är viktig.
De flesta av oss surfar på nätet för att i förväg
orientera oss om platser eller aktiviteter. Forsk
arnas studier av hur olika företag, destinationer
och myndigheter synliggör tillgänglighet på
olika hemsidor visar att det finns stora informa
tionsbrister. Vackra bilder är en sak, fakta en
annan.
– Det måste finnas rätt och detaljerad informa
tion i text, och bilder som visar hur området ser
ut. Filmer är bra för att tydligt visa nivån av till
gänglighet och att besökaren kan bilda sig en
uppfattning om platsen i förväg. Besökaren ska
veta vad som finns där och vad man kan förvänta

Grillplats vid sjö, Andersön.
FOTO: ANNIKA JONSSON.

I naturen finns något för alla.
En del av oss söker lugn, andra
äventyr och utmaningar.

”Vårt lands friluftspolitik bygger på
att alla ska ha
tillgång till naturen,
men utmaningarna
är många och
förbättringspotentialen stor.”
RÖRELSE 3 2021

STF: FÅ BOENDEN
HELT TILLGÄNGLIGA
Svenska turistföreningen.
STF , är en stor aktör i
turistbranschen och har
cirka 250 boenden. Av dem
är endast fem boenden 100
procent tillgänglighetsan
passade, enligt de kriterier
som organisationen tagit
fram.
Det finns en rad orsaker till
att inte fler boenden klas
sas som helt tillgänglig
hetsanpassade. Många bo
enden ligger långt från
kommunikationer och bra
vägförbindelser. De kan
vara inrymda i äldre bygg
nader som är svåra att an
passa.
Jenny Engström
som är kommu
nikationsan
svarig på STF
tipsar om att
det går bra att ta
kontakt med bo
endena i förväg för att
kolla tillgängligheten ut
ifrån olika behov.
– Mycket går att lösa på ett
sätt som passar gästen. Vi
har också ett flertal boen
den som klassar sig som
tillgänglighetsvänliga,
även om inte alla kriterier
på tillgänglighet är helt
uppfyllda.

sig i form av terräng, transporter och toaletter
med mera.
Forskarna har flera exempel på hur små detal
jer kan stjälpa tillgängligheten. Som när vägen
till stranden har ett bra underlag och badbryg
gan är försedd med ramp, men att de sista
metrarna fram till bryggan inte är framkomliga.

Många turistföretag drar likhetstecken mellan
ramp och tillgänglighet men det är sällan till
räckligt. Det gäller enligt Sandra WallReinius
att tänka ett steg till.
– Man måste ha ett större perspektiv än så.
Att tänka på upplevelsen som helhet, att flera
sinnen stimuleras och att det finns saker att upp
täcka. För den rullstolsburne besökare som söker
äventyr är kanske inte en ramp tillräckligt för
att upplevelsen ska bli bra.
Turistbranschen är generellt välvillig till till
gänglighetsatsningar. Samtidigt är okunskapen
RÖRELSE 3 2021

stor. Enligt Sandra WallReinius är det också en
attitydfråga och en vanlig fundering är om till
gänglighet ”betalar sig.”
– Många säger att efterfrågan är låg och att man
därför inte vill satsa på att göra en anläggning
tillgänglig. De som istället anstränger sig ser en
ökad efterfrågan eftersom stora grupper besök
are uppskattar att anläggningen är enkel att
besöka. De blir attraktiva för fler grupper i sam
hället, som äldre personer, familjer och oerfarna
besökare.
Forskarna lyfter fram behovet av samarbete
mellan olika aktörer inom besöksnäringen, och
mellan företag och myndigheter. Till exempel att
en kommun åtar sig det långsiktiga underhållet
av en brygga eller ramp även om den tillkommit
på initiativ av ett privat företag.
Hur pandemin kommer att påverka männis
kors semestervanor i ett större perspektiv åter
står att se. Sandra WallReinius vill inte
»

PÅ STF:s hemsida går det
att läsa mer om kriterierna
och om olika boenden.

OM STF
Svenska Turistföreningen
grundades 1885 och är en
av Sveriges största ideella
organisationer. Föreningen
har cirka
242 000 medlemmar och
ungefär 250 boenden i Sve
rige, från fyr och fjällstation
till skepp och hotell. Inter
nationellt är STF
en del av vandrarhems
organisationen Hostelling
International med 4 000
anläggningar
i 90 länder.
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tema: Semester

Forskning om tillgängliga naturmiljöer
– bakgrund och syfte
STF Abisko fjällstation klassas som tillgänglighetsanpassat boende. FOTO: ANETTE ANDERSSON

» spekulera men tror rent allmänt att intresset
och viljan att semestra inom landet kommer att
finnas kvar.
– Det är bra på flera olika sätt att vi turistar i
vårt eget land, inte minst för att minska långflyg
ningar ur klimataspekter, men också för att eko
nomiskt bidra till företag och lokalsamhällen.
I Sverige är det en utmaning att tjäna pengar på
naturturism eftersom vi har allemansrätten och
är vana att besöka naturen gratis.
Men även det kan komma att förändras.
– När fler ovana besökare tar sig till naturom
råden kan det innebära att fler vill ha en guide
eller ingå i en organiserad grupp som besöker
naturen tillsammans, eller vill lära sig nya saker,
avslutar hon.
Margaretha Holmqvist
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Det tvååriga projektet vid Mitt
universitetet handlar om fri
luftsliv, naturturism och fysiska
funktionsnedsättningar. Bak
grunden är att det finns en hel
del forskning kring naturturism
och friluftsliv men begränsad
kunskap om hur naturen, dess
olika besöksmål och aktiviteter
kan tillgängliggöras för personer
med fysiska funktionsnedsätt
ningar - och hur olika privata och
offentliga aktörer kan arbeta för
att bli mer inkluderande.
Viktiga utgångspunkter i forsk
ningen är Konventionen om rät
tigheter för personer med funk
tionsnedsättningar och den
svenska friluftspolitiken, som

bygger på att turism och rekrea
tion ska vara tillgängligt för alla.
Projektet arbetar med:
•H
 ur kan naturturismföretag
och offentliga organisationer
öka tillgängligheten till natur
för alla?
•A
 tt identifiera och redogöra för
förbättringsområden för att öka
tillgängligheten bland naturtu
rismföretag och offentliga orga
nisationer som arbetar med
service och aktiviteter för per
soner med funktionsnedsätt
ningar
• Ta fram ny kunskap om tillgäng
lig turism som är relevant för
både naturturismföretag, orga
nisationer och myndigheter.
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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!

Privat eller
kommunal
assistans?

Rätt assistans
som är rätt för dig.
Visste du att det är skillnad att anlita ett
privat assistansbolag istället för kommunen
som du är bosatt i?
Väljer du kommunal assistans så har du
mindre möjlighet att påverka vem som
blir din personliga assistent. Vi som privat
assistansbolag lägger stor vikt och är
engagerade i att du får rätt assistent som
känns tryggt för just dig.
Vår erfarenhet är också att privat assistans
har bättre villkor till dig som är assistansberättigad. Visst låter det bra?

www.noass.se
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Vi har
hittat hem i RBU

Rörelse möter familjerna Moberg och
Cederlöf som berättar vad RBU betyder för dem.
Gemenskapen är det allra bästa.

Familjen Moberg, Jönköping:

Att träffas är härligt!

E

lisabeth Moberg har fyra barn. De
båda yngsta är sjuåriga tvillingarna Ammi och Livia. Ammi föddes
med en cp-skada och det var efter
ett besök på habiliteringen som
familjen hittade fram till RBU. Lite slumpartat,
som livet kan vara ibland. Vem vet, kanske hade
hon inte blivit medlem om hon inte fått frågan.
– Jag träffade en förälder på parkeringen, vi
började prata om RBU och då kände jag att ”det
här är något,” berättar Elisabeth.
Hon önskar att fler föräldrar i hennes situa
tion ska bli medlemmar i RBU.
– Bara det där att träffa andra familjer är här
ligt och ger gemenskap.

Hela familjen har nytta av medlemskapet,
tycker Elisabeth Moberg.
FOTO: PERNILLA ANDERSSON
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Medlemskapet har blivit ett lyft för hela familjen, med gemenskap med andra och möjligheter att delta i olika aktiviteter. Hon tar ett
ridläger i Vansbro och ett simläger på hemma
plan i Jönköping som exempel på hur medlemskapet ger ett mervärde.
– Jag tror inte att alla känner till vad RBU är.

Vi har också medlemmar som bara är medlem
mar ”på papperet” och kanske inte ens vet vad
organisationen har att erbjuda.
Elisabeth Moberg arbetar som barnmorska
och hennes man är driftsledare. Med två kräv
ande arbeten och stor familj är tiden begränsad. Tidsfaktorn tror hon får många föräldrar
att tveka om att ta steget och bli aktiva i fören
ingen. Men för egen del ser hon att fördelarna
överväger, konsten är att lägga engagemanget
på en lagom nivå.
– Sedan är dilemmat att vi är föräldrar och
att det tar tid och kraft att engagera sig. I RBU
Jönköping tänker vi därför att ”vi gör vad vi
kan,” och anpassar oss efter det.
Hon berömmer RBU centralt som ställer upp
med expertis. Att som aktiv i en förening ha
det stödet är till stor hjälp. Som att få hjälp
med att gå över till digitala möten under pandemin.
Margaretha Holmqvist
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Familjen Moberg i Hovslätt
utanför Jönköping består av
mamma Elisabeth, pappa Samuel
och barnen Elsa, 13 år, Alfred, 10 år
och tvillingarna Ammi och
Livia , 7 år. FOTO: PERNILLA ANDERSSON
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Vi har hittat hem i RBU

Familjen Cederlöf, Eskilstuna:

Barn ska få rätt stöd!

S

nart 12-åriga Lilly drabbades av en
stroke när hon låg i mammas mage.
Det gör bland annat att hon har begränsad rörlighet på sin ena sida.
Tack vare tips från en annan RBU:are
har hon numera en rullstol som hon kan manövrera från ett hjul. Ett av många exempel
på nyttan av medlemskapet, det finns alltid
någon som kan hjälpa till med goda råd. Prak
tiska, och känslomässiga. Att få ett barn med
funktionsnedsättningar väcker tankar som kan
vara svåra att förstå för föräldrar i allmänhet,
menar mamma Camilla Cederlöf.
– I RBU har jag hittat andra som förstår mina

känslor och att det är tillåtet att vara ledsen
ibland. Vi hjälper och stöttar varandra på olika
plan.
Som förälder funderar hon över hur
Lillys liv ska gestalta sig framöver,
som tonåring och senare som vux
en. Den profession familjen mö
ter hos till exempel habiliteringen har mer perspektivet ”här och
nu.” Camilla ser ett värde i båda
perspektiven men att kunna bolla
framtidsfrågor med andra föräldrar är
ovärderligt.
– Som förälder tänker jag långsiktigt. Att då
träffa andra föräldrar som kan dela med sig
av sina erfarenheter och säga att ”vi hade det
också så i början, men nu är det så här,” betyder mycket.

När lånehunden
Matheo hoppar
upp i snart
12-åriga Lillys knä
är det villkorslös
kärlek från båda
håll. FOTO: PRIVAT

När Lilly föddes var storebror William redan
tio år. En liten pojke, men tillräckligt stor för
att ibland oroa sig för sin syster och förstå att
hon hade särskilda behov. I RBU fick han möj
lighet att träffa syskon i en liknande situation.
Camilla drivs av att barn med funktionsnedsättningar ska ha samma rättigheter som
andra barn. Familjerna behöver också stöd
från samhället för att orka, framhåller hon. »
20
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Mamma Camilla, pappa Magnus
och Lilly njuter av solen hemma i Eskilstuna.
FOTO: JOHAN KLINTHAMMAR

» ”Men det är inget smörgåsbord som dukas
upp.”
När Lilly var i sexårsåldern fick familjen avslag på en ansökan om avlastning. Det stöd
de ville ha ansågs falla under ”normalt föräldraansvar.” När även deras överklagan fick
nej passerades en gräns för Camilla som blev
långtidssjukskriven. Något som blev betydligt dyrare för samhället än vad Lillys insats
skulle ha blivit. Numera har familjen fyra timmars stöd och avlastning per vecka. Det är inte
tillräckligt, men bättre än ingenting. Lilly är
en glad och aktiv tjej. Hon började i grundskola men flytten till grundsärskola blev ett
lyft för henne.
– Hon går i en skola där hon verkligen trivs
och utvecklas.
Camilla hoppas att RBU ska växa och utvecklas. Men anar att det är svårt för nyblivna funkisföräldrar att ”hitta fram” till RBU. Risken
att gå vilse i den stora mängd information som
finns på nätet är överhängande.
– Att RBU:are tipsar andra om att vi finns
är en väg. Det har jag själv gjort när det fallit
sig naturligt.
Långt ifrån alla medlemmar är aktiva. Camilla Cederlöf tror att en orsak kan vara avstånd, att det är långt till en aktiv förening
och de aktiviteter som ordnas där. Kanske
kan det digitala uppsving som pandemin medfört göra fler delaktiga?
– En idé kan vara att dra nytta av det digitala
och ordna träffar där medlemmar från hela
landet kan ses, för att diskutera och utbyta
erfarenheter. Det behövs, avslutar hon.
Margaretha holMqvist
22

Värva en familj
= vi blir dubbelt
så många i RBU!
En orsak till att man inte är
medlem i RBU kan vara att man
aldrig har fått frågan om man vill
gå med. Om alla medlemmar
frågar en kompisfamilj skulle vi
bli dubbelt så många. Och varje
ny medlem ger oss större inﬂytande så att vi kan göra mer. Så
ställ frågan till andra: Vill du bli
medlem i RBU?
Via medlem.rbu.se registrerar
man enkelt ett nytt medlemskap.
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Noterat

Med fokus på utsatta barn

Varje år vistas tusentals barn i skyd
dade boenden för våldsutsatta till
sammans med sina mammor. Sam
tidigt finns det i dag inget krav på att
erbjuda barnen stödinsatser.
För att lyfta barnens röster driver
Göteborg och Linköpings stadsmis
sioner skyddade boenden med sär

skilt fokus på barnrättsperspektivet.
– Tar vi inte hand om de här bar
nen är risken stor att de utvecklar
egna livssituationer där de själva blir
både offer och förövare för våldet,
säger Catarina Berndtsson, områdes
chef för Göteborgs stadsmission,
till DN.

Parker öppnar igen

I sommar slår landets nöjesparker
upp portarna igen, men under
annorlunda former än tidigare för
att minska risken för smittspridning. Besök ska förbokas online och
antalet besökare begränsas. Bilden
från Gröna Lund, som öppnar efter
att ha hållit stängt i över ett år.

Elever med CP behöver bättre stöd
Kommunikativa svårigheter
påverkar skolresultat för
elever med CP negativt. Det
skulle kunna avhjälpas om
eleverna får ett bättre kom
munikativt stöd, enligt en
forskningsstudie från Lunds
universitet.
Forskarna har studerat
skolresultat för barn och

RÖRELSE 3 2021

ungdomar med cerebral
pares, CP, jämfört med barn
och ungdomar utan CP. Stu
dien omfattar även hur olika
typer av funktionsnedsätt
ningar, som exempelvis grov
motorik, finmotorik och
kommunikation, påverkade
skolresultaten.
Studien visar att unga med

CP som grupp har betydligt
sämre skolresultat än jämn
åriga. En orsak är att en del
elever har en intellektuell
funktionsnedsättning. En
annan förklaring handlar
om barnens förmåga att
kommunicera. Det finns en
kommunikativ barriär som
kan överbryggas med lämp

lig alternativ och komplette
rande kommunikation, AKK,
och med förbättrad kunskap
hos skolpersonal. Resultaten
visar hur viktigt det är att
lärare har kunskap om att
kommunikativ funktions
nedsättning inte är detsamma
som intellektuell funktions
nedsättning.
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Noterat

Färger och städad miljö ger trygga barn
Färg och form är viktigt för barnen
i stadsdelen Lindängen i Malmö.
FOTO: MALMÖ UNIVERSITET

Öppna platser, vuxna i närheten, inte för mycket
buskage. Bort med skräp och in med färg och form.
På det sättet vill barn öka tryggheten i sitt bostads
område Lindängen i Malmö. Det visar en aktuell
forskningsstudie.
Barnen har fotograferat var de
känner sig trygga och otrygga.
De har sedan gått igenom alla
bilder och kategoriserat dem i
ett datorprogram utifrån olika
teman. Om det berättar forsk
aren Margareta Rämgård,

docent vid Malmö universitet,
i ett pressmeddelande.
Hon leder ett större projekt
om jämlik hälsa på Lindängen.
– I modellen ingår att syste
matiskt arbeta med de frågor
som medborgarna själva pe

Färre sommarjobb i Stockholm
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Stängd daglig verksamhet bidrar till ohälsa

SVT Västmanland rapporterar om ökad psykisk ohälsa bland personer
med intellektuell funktionsnedsättning. Orsaken tros vara att många
verksamheter och aktiviteter för personer med insatser enligt LSS har
stängts ned under pandemin. Enligt en rapport som
Socialstyrelsen publicerade i början av april i år
minskade var tredje kommun i landet omfattningen
av sin dagliga verksamhet under 2020. En lika stor
andel slopade verksamheten helt.
– När samhället så småningom kan öppnas upp,
till exempel de dagliga verksamheterna, är det vik
tigt att ändå fortsätta följa utvecklingen när det gäl Karin Flyckt, Socialler psykisk ohälsa bland personer med intellektuell styrelsen.
funktionsnedsättning.
Det säger Socialstyrelsens sakkunniga Karin Flyckt, till SVT Nyheter
Västmanland. Hon tillägger att det är viktigt att få igång de dagliga verk
samheterna så snart det är möjligt.
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FOTO: SOCIALSTYRELSEN

Varannan kommun i Stockholmsområdet erbjuder
färre sommarjobb till ungdomar i år. Det visar en kartläggning från SVT Nyheter Stockholm.
Värst är det i Lidingö och Ekerö där endast var tionde
sökande kan få jobb. Totalt var det 13 av 26 kommuner
som hade färre feriejobb i år jämfört med 2020 när SVT
frågade kommunerna. Det är framförallt jobb inom
äldreomsorgen, förskolan och LSS-verksamhets om
försvunnit. Flera kommuner försöker lösa situationen
genom att utöka antalet jobb utomhus, andra har hittat
feriejobb inom helt nya områden. I Tyresö och Solna
kan ungdomar till exempel söka jobb som musiker och
i Upplands Väsby som sommarkonstnär. Endast fem
kommuner erbjuder fler jobb än i fjol.

kar ut som viktiga för en god
hälsa. Studien med barnen
kom till eftersom det fanns en
oro kopplad till deras trygg
het. En utgångspunkt har
också varit barnkonventio
nen och vikten av barns del
aktighet, säger Margareta
Rämgård.
Metoden som barnen arbe
tat med kallas photovoice.
Materialet har bearbetats
i fokusgrupper tillsammans

med bland andra Rädda Bar
nen och skolan. Ett antal om
råden har definierats som
speciellt viktiga.
– Barnen vill ha öppna plat
ser, vuxna i närheten och inte
för mycket buskage. De har
starka åsikter om färger, for
mer och reagerar på skräpiga
platser. De pekar ut viktiga
platser, till exempel biblioteket
i stadsdelen. De vill också ha
utrymme för lek och aktivite
ter, säger Margareta Rämgård.
Barnen i studien har presen
terat sina förslag för bostads
bolag, samhällsplanerare och
politiker i Malmö.
– Barn måste få vara en del
av samhällsplaneringen och
då behövs en förståelse för
barns behov och att där de
själva är aktiva i beslutspro
cesserna. All forskning som
bedrivs i Lindängen syftar i
förlängningen till att skapa
förändring, säger Margareta
Rämgård.

”Alla kvinnor ska skyddas”
– Trots att kvinnor med funk
tionsnedsättning lever med
ökad risk att utsättas för våld
saknas ofta funktionsrätts
perspektivet, säger Marie
Sten, första vice ordförande
Funktionsrätt Sverige, i ett
uttalande.
Enligt organisationen ris
kerar kvinnor med funk
tionsnedsättning i högre
grad än andra kvinnor att ut
sättas för våld och övergrepp.
Trots det saknas ofta deras
perspektiv i samtal om vad

som behöver göras. Kunska
pen brister när det gäller ut
sattheten och konkreta åt
gärder för att systematiskt
förhindra våld saknas.
Redan 2014 uttryckte FN:s
kommitté för rättigheter för
personer med funktionsned
sättning oro över det våld
kvinnor med funktionsned
sättning utsätts för. Sverige
kritiseras för att endast en
låg andel skyddade boenden
är tillgängliga för personer
med funktionsnedsättning.

150 000
unga (16–29 år) i Sverige varken arbetar eller studerar.
Det visar statistik från Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor, MUCF.

Nationell strategi mot våld

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska lämna för
slag till en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld
mot barn, inklusive
hedersrelaterat våld och
förtryck. Uppdraget går
till Fredrik Malmberg,
generaldirektör för
SPSM, Specialpedagogis
ka skolmyndigheten.
Malmberg har lång erfa
renhet av att arbeta med
barnets rättigheter,
bland annat som barn
ombudsman mellan
2008 och 2017.
– Jag är glad över att ha
fått regeringens förtro
ende att få leda arbetet
med att ta fram en natio
nell strategi för att före
Fredrik Malmberg ska redovisa sitt uppdrag
bygga och bekämpa våld senast den 31 maj 2022. FOTO: SPSM
mot barn, säger Fredrik
Malmberg i ett pressmeddelande från regeringen.

MOTOmed
Loop Barn

®

Rörelseterapi för barn!

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

Ökad stress, mindre stöd
Myndigheten för delaktighet,
MFD, har undersökt hur ele
ver med funktionsnedsätt
ning upplever distansunder
visningen. Resultatet visar
att det har varit svårt och
utmanande att tillgodogöra
sig undervisningen.
MFD rapporterar om en
hög arbetsbelastning med
minskat stöd från skolan och
stor ensamhet. Endast fyra
procent av eleverna svarar
att de inte känt någon ökad
oro eller stress under pande
min.
Distansundervisning inne
bär särskilda utmaningar för
elever med funktionsnedsätt
ning. Hela 43 procent av de

elever som tillfrågats av myn
digheten, upplever att det
stöd de har behov av funge
rar sämre på distans.
I MFD:s undersökning be
rättar 56 procent av de tillfrå
gade eleverna att de är min
dre aktiva på lektionerna och
41 procent upplever att dis
tansundervisning har inne
burit mer skolarbete än tidi
gare. Många elever med
behov av stödundervisning
har förlorat den i samband
med övergången till distans
undervisning.
– Elever som har behov av
särskilt stöd har rätt till den
hjälpen även under en pande
mi. Annars försätts eleverna

Malin Ekman Aldén. FOTO: MFD

i en situation där de har svårt
att tillgodose sig utbildning
en. När skolan inte räcker till
läggs ett stort ansvar på för
äldrarna, men alla har inte
möjlighet eller förutsätt
ningar att erbjuda sina barn
det stöd de behöver, säger
generaldirektör Malin Ekman
Aldén i ett pressmeddelande.

En majoritet av eleverna upp
ger också att de har mått då
ligt under pandemin. Den
främsta orsaken är att de har

känt sig ensamma både under
och efter skoldagens slut. De
flesta träffar inte sina klass
kompisar eller andra vänner
och har inte tillgång till fri
tidsaktiviteter i samma ut
sträckning som tidigare.
För några elever har dock
distansundervisningen un
derlättat skolarbetet. De upp
lever att de fått mer lugn och
ro hemmet, utan resor till
och från skolan. De hinner
sova, träna och äta bättre.
Bland elever i gymnasie
särskolan ser oron generellt
ut att vara lägre. Ungefär en
av tre känner sig mer oroliga
och ledsna under pandemin.
Det finns också en stor grupp
elever som svarar att pande
min inte påverkar dem, eller
att de inte vet om den påver
kar dem.

KONFA FÖR ALLA
2021–2022
Vi tycker det är viktigt att erbjuda en
konfirmandgrupp som passar för alla
- oavsett talanger eller svårigheter.
Vi har en grupp för ungdomar som går i Särskolan
och en grupp för ungdomar i Träningsskolan.
Grupperna är öppna för alla, oavsett var du bor,
och som är födda 2007 eller tidigare.

• Grupperna startar i oktober 2021
• Träff en lördag/månad
• Ett läger respektive dagläger, första veckan av sommarlovet
söndag 19/6 – torsdag 23/6 ingår.
• Konfirmation 2 juli 2022.
För mer information och anmälan:
Eva Kaiser, präst 0500-47 65 11
Lena Pettersson, pedagog 0500-47 65 19
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Barn som redan innan
pandemin levde i utsatthet har fått det ännu värre.
Rädda Barnens Sverigechef Maria Frisk varnar för
en framtida hälsokris.

Profilen:
Maria Frisk

”D
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FOTO: RÄDDA BARNEN

en socioekonomiska utsattheten är en av
de allra viktigaste frågorna när det gäller
barns livsvillkor. Vi såg redan innan pan
demin att klyftorna ökar mellan de som
har och de som inte har. Risken är stor att
klyftorna bli ännu djupare i pandemins
spår”, säger Maria Frisk, Sverigechef på
Rädda Barnen.
Pandemins konsekvenser för barn är
många. Den tydligaste konkreta föränd
ringen handlar om stängda skolor. Rap
porter visar hur barn i socioekonomisk
utsatthet har halkat ännu längre efter
sina klasskamrater.
Följderna märks även i fråga om ökad
våldsutsatthet. Barn som lever med våld i
hemmet eller som utsätts för hedersrela
terat förtryck har tvingats tillbringa mer
tid med sina förövare, konstaterar Maria
Frisk.
– När skolorna stängt har möjligheter
na till fritidsaktiviteter begränsats. Fri
städerna har försvunnit för de barn som
behöver tillgång till trygga vuxna utanför
hemmet.
Det är därför viktigt att man ”post corona”
satsar just på barnen, menar Maria Frisk.
– Framtiden är givetvis aldrig förutbe
stämd. Men situationen kan leda till för
sämrade möjligheter och förlorade dröm
mar. Risken finns för en hälsokris, fysiskt
och psykiskt, när det här är över, med
konsekvenser för både samhälle och indi
vider.
Rädda Barnen har redan tidigare pekat
riskerna med att barn exponeras för våld.
Det handlar om hur lekparker och andra

miljöer där barn vistas också är områden
där det sker dödligt våld, och att barn blir
vittne till det som händer. Maria Frisk har
kallat situationen ”en nationell katastrof”.
– Att det pågår våld där barn befinner
sig är helt oacceptabelt.
I riskmiljöer där barn vistas spelar an
dra vuxna särskilt stor roll, säger Maria
Frisk. Rädda Barnen pekar på behovet av
trygga rum, det vill säga miljöer med vux
ennärvaro som ger lugn när det akuta
händer.
– Synliga vuxna skapar hopp. Det är
oerhört viktigt att samhället kan förmed
la det till barn som lever i utsatthet.
I sitt remissvar till den pågående social

tjänstutredningen pekar Rädda Barnen
på att de insatser som görs för barn idag
är otillräckliga och att de styrs av kommu
nens budget istället för av barnets behov.
På Rädda Barnen ser man dagligen hur
barn inte får det stöd de har rätt till. Det
gäller även barn med funktionsnedsätt
ning.
Organisationen pekar också på hur det
kommunala självstyret är en avgörande
faktor och önskar en ramlag som skapar
större jämlikhet.
– Det stöd och skydd man som barn kan
få påverkas idag av var man bor. Så ska
det inte vara, säger Maria Frisk.
Kristina Lindh
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Ulles liv är annorlunda, men
det betyder inte att hennes liv
är dåligt eller mindre värt
än andras. Som Ulles mamma
får Elisabeth Sandlund kämpa
för sin dotters rättigheter.

Du och jag, Ulle
Ulle är en levnadsglad kvinna på 38 år. Hon kan säga
några få ord och utmanar omgivningen med en stark
vilja. I en ny bok berättar Elisabeth Sandlund om hur
det är att vara förälder till ett vuxet barn med
funktionsnedsättningar.
Text: Margaretha Holmqvist Foto: Natanael Gindemo
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lisabeth Sandlund
kommer i farten på
sin elcykel, från
hemmet i Bromma
till Kungsholmen.
Vi möts på den kristna tidning
en Dagen där hon är ledarskri
bent. Redaktionen är glest be
folkad och vi slår oss ned med
några coronanpassade meter
mellan oss.
Boken Ulles mamma (Libris)
är en personlig berättelse om
livet med ett vuxet barn med
funktionsnedsättningar.
– Jag har respekt för att alla
är olika men jag hoppas att fler
ska ha nytta av den. Det finns
många böcker om hur det är
att få barn med funktionsned
sättningar men nästan ingen
ting är skrivet om hur det blir
sedan, när barnet vuxit upp.
Ulrika, Ulle kallad, bodde
hemma tills hon var 25 år. Hon
bor i gruppbostad i Tensta och
har ett eget liv, men kommer
alltid vara beroende av andras
hjälp och stöd. Elisabeth för
söker så långt det är möjligt
bygga upp en vuxenrelation
med Ulle. Hon vill att dottern
ska vara trygg den dag Elisabeth
och hennes man inte finns där
för henne längre.
– Det är en balansgång att
som förälder både våga släppa
taget och ändå ha det kvar,
säger Elisabeth.

Boken kom i en första version
redan för elva år sedan. När
förlaget föreslog en ny upplaga
krävdes en hel del uppdater
ingar. Mycket har hänt, i Ulles
liv och i samhällsdebatten. Ulle
har överlevt svår cancersjuk
dom. Frågan om rättigheter för
personer med funktionsned
sättningar finns åtminstone
delvis på den politiska dag
ordningen. LSS och rätten till
personlig assistans blev en val
fråga 2018.
Boken påminner om hur det
RÖRELSE 3 2021



stora och lilla livet korsas. Hur
liv i värsta fall värderas olika.
Som när Ulle drabbades av leu
kemi och läkaren frågade ”om
det nu är leukemi hon har, ska
vi behandla henne då?” En
otänkbar fråga som ändå ställ
des.
– Det var en fruktansvärd
fråga att få och Ulrika satt
bredvid och hörde allt, hon

”Det var en fruktansvärd
fråga att få och Ulrika
satt bredvid och hörde
allt, hon förstår mycket
mer än vad hon kan
uttrycka.”
förstår mycket mer än vad hon
kan uttrycka, berättar Elisa
beth Sandlund.
Ulle blev frisk och har hun
nit fylla 38 år. Hon är en glädje
spridare som trivs i kyrkan och
scouterna. Hennes mamma
beskriver en person med stark
vilja, som kämpar för att göra
sig förstådd med sina fem, tio
ord och som ogärna släpper
sin Ipad. Ibland går den starka
viljan överstyr och Ulle kan be
stämt vägra att göra olika saker.
Ulle föddes in i en familj med
välutbildade föräldrar och en
äldre syster som läste obehind
rat som fyraåring. För Ulle tog
allt sin tid. Orden kom inte och
det dröjde länge innan hon
släppte greppet om gåvagnen.

Elisabeth Sandlund är journalist och författare. Hon är ledarskribent på
Dagen och har bland annat varit chef för Svenska Dagbladets näringslivs
redaktion. Nu är hon aktuell med boken Ulles mamma (Libris).

För föräldrarna låg det nära till
hands att jämföra döttrarna,
men de försökte låta bli och
det var också det råd de fick på
barnavårdscentralen. ”Alla
barn är olika.” I efterhand för
står Elisabeth Sandlund att
hon redan tidigt bar på en oro.
Hon kände på sig att något inte
var som det skulle. Samtidigt
är hon tacksam över att det
dröjde innan det stod klart att
Ulle inte bara var försenad i
sin utveckling, utan bar på en

”Funktionsvariation, nej tack”
Ord har betydelse. Som den
journalist hon är varnar Elisabeth
Sandlund för ordet ”funktions
variation.” Kanske är uttrycket
ett försök att vara snäll, men det
stjälper mer än hjälper, menar
hon. Resultatet kan bli att verk
liga behov förminskas. Som när
någon är blind och en annan

person närsynt och ”minsann får
betala glasögonen själv.” Hon
tycker inte heller om det ännu
modernare uttrycket ”norm
brytande funktionalitet.”
För Elisabeth Sandlund hand
lar det mer om att alltid se per
sonen, ingen människa är sin
diagnos.

svår intellektuell funktions
nedsättning.
– Jag tänker att vi fick några
vanliga småbarnsår och att det
var nog bra för hela familjen.
Elisabeth Sandlunds engage
mang drivs av att personer
som Ulle ska ha det självklara,
ett bra liv. I vardagen handlar
det mer om att fortsätta slåss
för åtminstone ett ok liv.
LSS-lagstiftningen finns där,
men till skillnad från till exem
pel skollagen är den ständigt
ifrågasatt. Handläggare byts
ut, gör nya bedömningar trots
att Ulle är den hon är. ”När
undret sker hör jag av mig,”
som Elisabeth sa till en hand
läggare som nekade Ulle en
insats.
– Det finns bara ett sätt. Man
får inte ge sig, så är det. När jag
överklagar ett beslut gör jag det
inte bara för Ulles skull, utan
för att det också kan hjälpa
andra, säger hon.
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Hjärnsynskada:

När hjärnan inte
tolkar det du ser
OM BOKEN
Boken Hjärnsynskada/CVI tar upp
neuropsykologiska och pedagogiska
aspekter på skadan. Den kan
beställas från Diomedea förlag:
c/o Margaretha Strinnholm
Hågavägen 166
752 63 Uppsala.
Mail:aengla987@gmail.com

En aktuell bok tar upp hjärnsynskada hos barn.
Skadan försvårar möjligheterna att förstå och
orientera sig i tillvaron.

H

järnsynskada eller CVI,
Cerebral visual impairment,
kan leda till många olika
problem i vardagen och i
skolan. Det kan handla om
svårigheter att orientera sig, att tolka
trafiksituationer och sociala samman
hang. Oro, rädsla och stress kan före
komma. Saker som att se på tecknad film,
läsa serier och spela brädspel kan vara
mycket svåra för barn och ungdomar med
CVI. En del elever med CVI har svårt att
lära sig läsa och olika matematiksvårig
heter är vanliga i gruppen. Det kan finnas
alltifrån lättare svårigheter till stora pro
blem i vardagen.
Sjukhuslärare och specialpedagog
Ann Butler Nordkvist har skrivit en bok
i ämnet tillsammans med sin tidigare
kollega neuropsykolog Margaretha Strinn
holm. I boken tar de upp neuropsykolog
iska och pedagogiska konsekvenser av
CVI. Båda har arbetat på Folke Berna
dotte regionhabilitering i Uppsala och har
lång erfarenhet av att utreda och under
visa barn och ungdomar med CVI där.

Vad är CVI?

CVI innebär att det trots en normal funk
tion hos ögat finns en oförmåga att tolka
det man ser. Det handlar om skador och
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påverkan på hjärnans bakre del där syn
strukturer är belägna.

Vilka drabbas av CVI?

CVI förekommer hos barn och ungdomar
med cerebral pares ,CP, hos för tidigt
födda och hos barn och ungdomar som
har förvärvat en hjärnskada. Andra
grupper som kan drabbas är barn och
ungdomar med ryggmärgsbråck och barn
och ungdomar med syndrom av genet
iska /kromosomala orsaker.

Utredning

Någon enkel screening att hitta barn med
CVI är inte möjlig. Det beror på att symp
tombilden hos individer med CVI varie
rar och forskningen inte har enats om
definierade kriterier för diagnosen. En
utredning bör hursomhelst göras allsidigt
eftersom det vid CVI inte enbart finns
svårigheter med visuell perception utan
det kan också förekomma problem med
språk, motorik, beteende och social
funktion. Den neuropsykologiska delen
vid en allsidig utredning av CVI är därför
mycket viktig. Boken tar upp Margaretha
Strinnholms erfarenheter av sådan test
ning och ger förslag på vilka neuropsyko
logiska test som är användbara. I den
neuropsykologiska delen ges också för
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slag på hur man ska bemöta barn och
ungdomar med CVI när de är i olika svå
righeter. En vanlig åtgärd är att till exem
pel använda syntolkning i olika situatio
ner.

CVI och autism

Många av de symptom som barn och ung
domar med CVI har påminner om svårig
heter som individer inom autismspekt
rat har. Oro, stress och rädsla är vanligt
särskilt i nya och komplexa situationer.
Det förekommer att barn och ungdomar
med CVI har så stora svårigheter med
syntolkning att de uppfyller kriterierna
för en autismdiagnos. Diagnosen autism
säger inget om orsakerna till svårighet
erna utan ges utifrån symptom och kan
därför sättas i förekommande fall.

TA DIG VART DU VILL
NÄR DU VILL!

BILANPASSNING EFTER DINA UNIKA BEHOV
Med marknadens bredaste sortiment, tar vi oss an alla typer
av anpassningar – stora som små. Förutom att få din egen
bil anpassad av oss kan vi också erbjuda en bred portfölj av
golvsänkningskoncept från USA genom vårt
samarbete med världsledande BraunAbility.
Kontakta oss så hjälper vi dig!
Starmobility.se I 031-57 22 90 I info@starmobility.se
Göteborg I Stockholm I Jönköping

CVI i skolan

Hur CVI vanligtvis påverkar skolarbetet
beskrivs i den pedagogiska delen av bok
en som Ann Butler Nordkvist har skrivit.
En del elever med CVI lider av ”crowding,”
det vill säga att bokstäverna och/eller
textraderna flyter ihop och avkodningen
blir mödosam. Vanligt är också olika
svårigheter i matematik. De sociala svå
righeterna med att till exempel tolka
ansiktsuttryck och uppfatta dynamiken
i en social situation kan göra grupparbe
ten och den fria tiden svår, till exempel
raster. I den pedagogiska delen ges också
förslag på stöd och hjälp som eleverna
behöver i skolan.

Stöd RBU
Plusgiro för gåvor: 90 00 71-2
Swish: 90 00 712

Kunskap och förståelse

Författarna hoppas att materialet ska öka
kunskaperna om CVI och dess koppling
till neuropsykologi och skola och på så
vis öka förståelsen för gruppen. Förslag
ges också på hur man kan bemöta och
stötta barn och ungdomar med CVI i var
dagen och i skolan.

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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www.adena-assistans.se
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Fråga juristen

Ersättning vid
förlängd skolgång

Min dotter, snart 19 år, har en omfattande funktionsnedsättning och går i gymnasiet. Har hon rätt till aktivitetsersättning under tiden hon går i skolan. Hur stor är ersättningen
och ska skolan hjälpa till med ansökan?
FRÅGA:

Malin Tjernell Prioset är j urist
och kanslichef på RBU.

SVAR: Elever som på grund
av funktionsnedsättning inte
har avslutat sin skolgång på
grundskolenivå eller gymna
sienivå vid ingången av juli
månad det året han eller hon
fyller 19 år har rätt till aktivi
tetsersättning (se 33 kap 8 §
socialförsäkringsbalken).
Aktivitetsersättning är ett
ekonomiskt stöd från För
säkringskassan och är till för
elever som på grund av en
funktionsnedsättning eller
sjukdom behöver längre tid
på sig för att bli klar med sko
lan. Elever som är mellan 19
och 29 år kan få ersättning
en. Aktivitetsersättning kan
man få så länge studierna va
rar och högst 3 år i taget (se
33 kap 18, 19 och 20 §§ social
försäkringsbalken).

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
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Aktivitetsersättning går att
få för studier på grund- och
gymnasieskola, komvux eller
folkhögskola. Eleven kan
också studera i särskola, sär
vux, på riksgymnasierna för
döva och hörselskadade eller
på en utbildning som är
speciellt anpassad för svårt
rörelsehindrade.

”Aktivitetsersättning
går att få för studier
på grund- och gymnasieskola, komvux eller
folkhögskola. Eleven
kan också studera i
särskola, särvux, på
riksgymnasierna för
döva och hörselskadade
eller på en utbildning
som är speciellt anpassad för svårt rörelsehindrade.”
Eleven själv eller god man
ansöker om ersättningen hos
Försäkringskassan.
Det går att ansöka med
e-legitimation på Försäk
ringskassans webbsida eller
på en särskild blankett (skriv
in blankett 5008 i sökrutan
på Försäkringskassans
webbsida).
Det skiljer sig något åt be
roende på vilken skolform
eleven går i.

Om eleven går i ordinarie
skolform ska eleven begära
ett studieintyg från skolan.
Eleven ska även begära ett
medicinskt underlag (intyg
eller läkarutlåtande) från sin
läkare. Själva ansökan om
aktivitetsersättning görs hos
Försäkringskassan. Enklast
är att ansöka på Mina sidor
hos Försäkringskassan. Det
medicinska underlaget och
studieintyget ska skickas in
till Försäkringskassan. Det
medicinska underlaget ska
visa att eleven har eller haft
en funktionsnedsättning.
Studieintyget från skolan ska
visa hur långt eleven har
kommit i sina studier och
vad som återstår av dem.
Dessa uppgifter kan framgå
av betygen och den individu
ella studieplanen. Skolans
personal ska skriva studie
intyget och hjälpa eleven
med att få ut sina betyg och
studieplan.
Om eleven går i särskild skol
form, exempelvis 4-årig gym
nasiesärskola, behövs ett stu
dieintyg från skolan där det
framgår hur länge eleven ska
studera där. Ansökan om
aktivitetsersättning görs hos
Försäkringskassan, enklast
på Mina sidor. Studieintyget,

där det står hur länge eleven
ska studera på skolan, ska
skickas in till Försäkrings
kassan. Skolans personal ska
hjälpa att skriva studieintyget.

När ansökan har kommit in
ger Försäkringskassan besked
om hur lång tid det kan ta
innan beslut lämnas och även
om det behövs ytterligare
handlingar eller uppgifter.
Beviljas aktivitetsersätt
ning brukar den första ut
betalningen komma samma
månad som skolan börjar.
Av informationen hos Försäk
ringskassan framgår vidare
följande om ersättnings
nivån: Om du inte har hunnit
börja arbeta eller bara arbe
tat lite får du garantiersätt
ning. Hur mycket du kan få i
garantiersättning beror på
din ålder och hur länge du
har bott i Sverige. Om du har
fyllt 19 år men inte 21 år får
du 8 846 kronor före skatt i
månaden.
MER INFORMATION

33 kapitalet socialförsäkrings
balken (2010:110)
www.forskringskassan.se
www.skolverket.se
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Fototävling!
Alla har rätt till ett aktivt liv – tillsammans
Coronapandemin har inneburit att barn och
ungdomar fått minskade möjligheter till aktiva
liv. Träning och sociala aktiviteter är begrän
sade och som med mycket annat slår det
hårdast mot personer med funktions
nedsättning.
Trots de utmaningar som RBU:s
medlemmar och familjer brottas
med för att kunna utöva någon
form av aktivt liv tillsammans så
vet vi att det ändå pågår mycket
runt om i landet. Ibland är det den
enskilda familjen som funnit sin väg
till att kunna röra på sig, få frisk luft,
syre och motion tillsammans. Ibland
sker det i grupp, på ett säkert sätt.
Vi vill nu fånga året som gått och året som
går och efterlyser bilder från våra medlem
mar. Bilder som ni kanske tog i somras under
soliga dagar eller på höstlika promenader.
Kanske i snön under vintern både i norr och
i söder. Bilder från våren och den kommande
sommaren. Vi vill fånga intryck från hela
landet och se hur man lyckas vara aktiv och
i rörelse även under bistra omständigheter
som dessa.
Tävlingsinformation och regler: Medlemmar
i RBU är välkomna att delta i fototävlingen
med egna bilder på temat ”Alla har rätt till ett
aktivt liv”.

Fota och publicera din bild i RBU:s medlems
grupp på Facebook senast den 31 augusti
2021. Gruppen är sluten och du behöver skicka
en förfrågan om att gå med. Beskriv gärna
stunden du har fångat på bild. Var är
den tagen? Vilka syns? Hur
lyckades ni övervinna
svårigheten att leva ett
Pris
för
bästa
bild
aktivt liv under pande
Tre vinnare kommer att utses av
mins många och
en jury från förbundsstyrelsen. Som
långa månader?

pris får vinnarna väskor ur kollektionen
Thule Subterra från RBU:s partner
Thule Group (totalt värde till varje
enskild fotograf motsvarar ca. 5 000 kr
i butik). Varje pristagare vinner
dessutom 10 000 kr till sin
distriktsförening.

Villkor och GDPR
Alla personer i bild som går att identifiera måste vara tillfrågade om de vill vara med på bilden och vara
införstådda med publicering. Som facebookanvändare gäller de grundläggande användarvillkoren som du godkände
när du skapade ditt konto. Användarvillkoren ger Facebook en icke-exklusiv licens att förfoga över det material
som du lägger upp på ditt konto.
RÖRELSE 3 2021
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Kalendarium

2021

Kontakt
Kansliet telefon 08677 73 00

FOTO: GRAFFOTO

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

Trevlig sommar! RBU:s kansli har sommarstängt vecka 28 till 31.

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

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

28 augusti

RBUdagen High Chaparral

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

HÖSTEN

28 september

Digitalt RBUforum, kvällstid

30 september

Digitalt RBUforum, kvällstid

1 oktober

Digitalt RBUforum, eftermiddag

1 oktober

Förbundsstyrelsen sammanträder
(nytt datum)

2 oktober

Digitalt RBUforum, dagtid

Exakta tider för RBUforumet kommer senare.
På rbu.se finns fler datum och information om olika aktiviteter.
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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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Boka
din
plats!

Ta tåget!

Råna
banken!

28 augusti på

28:e augusti planerar
vi för tidernas vildaste
RBU-dag

Vaska
guld!

Då hoppas vi kunna samla alla RBU:are för
äventyr, skratt och bus. RBU Jönköping och
RBU:s riksförbund bjuder in till en spännande
familjedag på High Chaparral i Småland.
PS! Givetvis är detta under förutsättning att smittläget och aktuella
rekommendationer tillåter oss att genomföra evenemanget.

RBU-pris vuxen 200:- (normalpris 630:-)
MISSA INTE!
Möt Lucky Luke, Billy the Kid, Annie,
the Daltons och många ﬂer …

Boka senast 28 juni via rbu.se.

Välkomna!

Tillsammans
med våra
kompisar

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

Vi finns också på www.facebook.com/DinForlangdaArm

www.coordinare.se

