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Med oss som 
assistanssamordnare 

blir livet roligare

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

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

… laga god mat tillsammans med andra? 

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

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

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

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

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

Med personlig assistans kan du också ha det så här

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

https://www.dfarm.se/
https://www.facebook.com/DinForlangdaArm
https://www.coordinare.se/


Inledare

   När vuxna
inte lyssnar
”Jag kallades för Nordet och 
apa.” En pojke berätt ar om hur 
han utsatt es för mobbning i
skolan. Han tillägger att  ”ingen av lärarna 
eller dom andra eleverna som såg på gjorde 
någonting.” Citatet är hämtat från barnrätt s
organisationen Friends senaste rapport som 
belyser att  etnicitet är den vanligaste orsaken 
till trakasserier i skolan. 

Diskussionen om mobbning i skolan är 
ingen ting nytt . Den återkommer årligen vid 
skolstarten och att  Friends uppmärksammar 
problemet är angeläget. Bra så, men att  skol
personal enligt samma rapport har så svårt 
att  tackla problemen är nedslående. En sak är 
klar: Att  nöja sig med att  luta sig mot vackra 
ord i skolans styrdokument duger inte. Det 
krävs skärpning, civilkurage. 

Behovet av en öppen och inkluderande skola 
berör i allra högsta grad RBU:s medlemmar. 
Förbundets skolenkät pekar på stora brister. 
Som när en rullstolsburen elev lämnas ensam 
med en boll under idrott slektionen. Eller får 
sitt a i omklädningsrummet när klasskompis
arna tränar. Det behöver inte vara så. Med 
idrott slärare som förstår, motiverar och 
lyssnar till eleven kan allt se annorlunda och 
bätt re ut. Det är inte komplicerade lösningar 
som krävs, men väl vilja och engagemang från 
skolans sida. Om det berätt ar gymnasieleverna 
Wilma och Matilda i vårt reportage på 
sidorna 16 – 17.

Välkomna till ett  nytt  nummer av Rörelse!

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

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

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

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

Rörelse ges ut av Riksförbundet för  
Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.

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

Post- och besöksadress: 
Solna Torg 19, 171 45 Solna
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Kontakta redaktionen: E-post: rorelse@rbu.se

Maria har ordet

Vi är barnens röst 
i pandemin
För en liten tid sedan blev jag inbjuden
att  delta i en hearing med Coronakom
missionen. Kommissionen fungerar 
som en statlig utredning, som ska utvär
dera hur Sverige klarat covid19pan de 
min. Ja det var inte bara jag som deltog,
vi var ett  stort antal patient och brukar

organisationer som bjudits in, allt ifrån Bröstcancer
förbundet och Diabetesförbundet till Autism och 
aspergerförbundet och FUB, och många fl er.

Samtliga organisationer hade mycket kritik att  komma 
med. Bristande information och kommunikation var 
en återkommande synpunkt. Uppskjuten eller inställd
hälso och sjukvård en annan. Och det som vi så många
gånger hör: det skiljer sig enormt mycket åt mellan 
Sveriges regioner och kommuner. Vissa klarar den här 
typen av utmaningar rätt  så bra, medan det på andra 
håll är katastrofalt dåligt.

Från RBU:s sida framförde jag det som vi lyft  nästan 
sedan dag ett  i pandemin: Barn med mycket omfatt  an
de funktionsnedsätt ningar tillhör många gånger risk
grupp för alla möjliga typer av infektioner. Vi hade ju 
fl era debatt artiklar i nationell press där vi påpekade 
dett a. En vanlig förkylning kan vara livshotande, många 
av barnen i RBU vaccineras varje år mot säsongsinfl u
ensan till exempel. Vi poängterade i våra utspel att  
barn med omfatt ande funktionsnedsätt ningar rimli
gen tillhör riskgrupp även när det gäller Covid19. 
Inte någon gång fi ck vi någon respons. Det handlar ju 
om barn som knappt kan andas själva ens när de är 
friska, eller som bildar så mycket slem så att  de måste 

sugas var och varannan timme. Myndighet erna påstår 
att  Covid19 inte utgör någon fara för dem. På Folkhälso
myndighetens hemsida kan man läsa följande: ”Barn 
har en mycket liten risk för att  bli allvarligt sjuka, även 
de som har något av de tillstånd eller sjukdomar som 
ökar risken för vuxna och äldre personer.” Vår kritik 
handlade om hur i all sin dar Folkhälsomyndigheten 
kan veta det? Vilka forsknings resultat eller medicin
ska uppföljningar kan myndigheten hänvisa till? Inga! 

Det vi vet är att  föräldrar höll sina friska barn hem
ma från förskola och skola, som en ren försiktighets
åtgärd. Någon ersätt ning i form av till exempel vab 
kunde de inte få och i vissa fall skedde en orosanmä
lan till socialen. Vi har ju skolplikt gubevars! 

En enda organisation bland alla som deltog i hear
ingen lyft e ett  barnperspektiv: Svenska covidfören
ingen. Det är nämligen ganska många barn som har 
drabbats av långtidscovid. Och det är barn som inte har 
några underliggande diagnoser som är i majoritet där.

Ingen annan pratade om de allra sköraste barnen 
– barnen med omfatt ande funktionsnedsätt ningar. 
Bara RBU.

Ännu en gång blev det tydligt: RBU behövs, RBU är 
helt nödvändig för att  ge röst åt dem. 

Covid19 fi nns kvar och ligger och lurar. Men RBU 
tar fajten mot dumma myndighetsbeslut!
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Maria Persdotter, förbundsordförande
maria.persdotter@rbu.se

https://www.rbu.se/
https://rbu.se/
mailto:rorelse@bs-media.se
https://www.bs-media.se/
mailto:rorelse@rbu.se
mailto:maria.persdotter@rbu.se


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 

https://www.assistansexperten.se/
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Arbeta? Plugga mer?  

Rörelses framtidsspaning börjar  

hos Erik Dahlström som vill leva livet  

på sina egna villkor.

tema: Framtid

2021-03-18   18:102021-03-18   18:10

”Min tid är nu!”

  

7

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.

2021-03-18   18:102021-03-18   18:10

” Jag vill inte vänta längre”, så beskrev 24årige 

Erik Dahlström sin situation i Rörelse (se nr 2 2021). 

Han är otålig. Trots  gymnasieutbildning och flera 

praktikplatser har han precis som många andra 

ungdomar svårt att få arbete. Hur ska det bli 

ändring på det? Rörelse har intervjuat politiker, 

forskare och Arbetsförmedlingen. 



7

” Alla ungdomar ska ha goda levnadsvill-
kor, makt att  forma sina liv och ha infl y-
tande över samhällsutvecklingen. Funk-
tionshinderfrågor ska inte vara smala 
särartsfrågor som hanteras avskilt från 
den generella arbetsmarknadspolitiken.”
Eva Nordmark, S, arbetsmarknadsminister

” Idag har samhället inga för-
väntningar på personer med 
funktionsnedsätt ning. Det ser 
jag som det stora problemet. 
Jag vill att  LSS ändras så att  de 
grundläggande behoven även 
omfatt ar att  ha ett  arbete. 
Där måste det börja.”
David Lega, KD, EU-parlamentariker

”Vi befi nner oss i en process att  
gå från att  ha varit generalister 
till att  bli mer av specialister.”
Lotten Moberg, Arbetsförmedlingen

” Det är fortfarande mycket av ”hela havet stormar” 
och vi vet inte hur det slutar. Det vi vet minst om är 
hur man kommer att  agera när det gäller grupper 
som står långt från arbetsmarknaden.”
Forskaren Anders Forslund, IFAU  

” Alla ungdomar ska ha goda levnadsvill-
kor, makt att  forma sina liv och ha infl y-
tande över samhällsutvecklingen. Funk-

”Vi befi nner oss i en process att  
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– Alla ungdomar ska ha goda 
levnadsvillkor, makt att forma 
sina liv och ha inflytande över 
samhällsutvecklingen. Det sä
ger arbetsmarknadsminister 
Eva Nordmark, S, till Rörelse i 
en intervju där ministern har 
besvarat frågorna via mejl. 
Hon exemplifierar

– Regeringen har insatser 
som är riktade till unga utan 
arbete som exempelvis Jobb
garantin för ungdomar, Dele
gationen för unga och nyanlän
da till arbete (DUA) samt lokala 
överenskommelser. Tidiga in
satser är viktiga för att minska 
risken att hamna i gruppen. 

Rörelse tar upp IFAU:s rapport 
(se separat intervju med An
ders Forslund, IFAU) som visar  
att personer med funktions
hinder är överrepresenterade 
bland ungdomar som varken 
arbetar eller studerar (så kall
ade Uvas). Nästan en tredjedel 
av alla Uvas har någon form av 
funktionsnedsättning, att jäm
föra med 5 procent i hela ål
dersgruppen (20–24 år). De som 
har en funktionsnedsättning 
finns också kvar i gruppen 
längre än andra.

Vad är din kommentar till 
det och vilka tankar väcker 
rapporten?

– Att tillhöra denna grupp le
der till att ungas etablering på 
arbetsmarknaden riskerar att 
fördröjas samt att ojämlikhe

Hur ska fler få jobb,   
ministern?
Tidiga insatser och bättre matchning på Arbetsförmedlingen.  
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, vill rikta fler stöd 
mot gruppen unga arbetslösa.

Socialdemokraten Eva Nord
mark är sedan 2019 arbets
marknadsminister. Hon är 50 
år och född i Luleå. Hon har 
facklig bakgrund, bland annat 
som ordförande i TCO. FOTO: NIN-

NI ANDERSSON/ REGERINGSKANSLIET

tema: Arbetsmarknad

ten riskerar att öka eftersom 
skillnaderna i arbetsinkomst 
och sysselsättning är stora 
mellan dem som ett givet år 
räknades som Uvas och dem 
som inte gjorde det, även på 
lång sikt, konstaterar Eva 
Nordmark. 

Hon fortsätter:
– Forskningen visar att ung

domar, liksom äldre arbets
lösa, hjälps av arbetsförmed
lingsinsatser och subventione
rade anställningar samt att ar
betsmarknadsutbildning för 
unga ibland kan vara en effek
tiv insats. Ett myndighetsupp
drag lämnades förra året till 
bland annat Arbetsförmed
lingen och Försäkringskassan 
att utveckla ett nationellt sam
ordnat stöd till unga som var
ken arbetar eller studerar. 

Arbetsförmedlingens rapport 
om Krom (Kundval rusta och 
matcha) visar att fyra av tio ar
betssökande kommer tillbaka 
till AF efter ett år hos friståen
de aktörer. Arbetsförmedling
ens generaldirektör Maria 
Mindhammar har efterlyst ett 
nytt uppdrag från politiskt håll 
för att hantera den här grup
pen. Vad är ditt svar? 

–Det är viktigt att analysera 
och följa utvecklingen av Krom 
så att vi kan dra lärdomar och 
ta med oss dessa i det fortsatta 
arbetet med matchningstjäns
ter. För de arbetssökande som 

kommer tillbaka till Arbets
förmedlingen efter en match
ningstjänst behöver en ny ar
betsmarknadspolitisk bedöm
ning göras för att avgöra vilket 
stöd individen är i behov av.

Ser du någon risk att omorgani
sationen av AF gör det svårare 
för personer med funktions
nedsättning att få jobb?

– Arbetsförmedlingen ansva
rar fortsatt för att insatserna 
inom arbetsmarknadspoliti

har de metoder som krävs för 
att arbetssökande ska kunna 
matchas mot arbetsmarknaden. 

– Det är nödvändigt att Arbets
förmedlingen kan säkerställa 
nödvändig kompetens och rätt 
arbetssätt för att personer ska 
kunna matchas mot en arbets
plats efter arbetsförmåga. Per
soner ska få tillgång till de 
hjälpmedel och det löpande 
stöd som krävs för att kunna 
höja arbetsförmågan.

Hur ser du generellt på  
situationen för personer med 
funktionshinder på arbets
marknaden? 

 
– Funktionshinderfrågor ska 
inte vara smala särartsfrågor 
som hanteras avskilt från den 
generella arbetsmarknadspo
litiken. Och det är de inte hel
ler. Kvinnor och män med 
funktionsnedsättning kan 
därför anvisas till samtliga till
gängliga arbetsmarknadspoli
tiska insatser. Därutöver finns 
också insatser som är särskilt 
utformade för gruppen som 
exempelvis lönebidrag, Sam
hall, SIUS, bidrag till hjälpme
del, med mera.

Enligt Eva Nordmark har  
regeringen under de senaste 

” Personer ska få tillgång 
till de hjälpmedel och 
det löpande stöd som 
krävs för att kunna höja 
arbetsförmågan.”

ken för personer med en funk
tionsnedsättning som medför 
nedsatt arbetsförmåga funge
rar på ett effektivt och ända
målsenligt sätt. Myndigheten 
kommer ha en samlande, på
drivande och stödjande roll, 
framhåller Eva Nordmark. 

 Hon fortsätter:
– När det gäller innehållet i 

de insatser som utförs, anting
en av fristående aktörer eller i 
myndighetens regi, kommer 
det att vara en viktig uppgift för 
Arbetsförmedlingen att kont
rollera och följa upp att det stöd 
som ges till arbetssök ande är 
effektivt och ges med kvalitet. 

Eva Nordmark menar att det 
viktigt att Arbetsförmedlingen 
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åren gjort flera insatser för att 
öka sysselsättningsgraden hos 
personer med funktionsned
sättning.

– För att stärka arbetsgivares 
förutsättningar att anställa 
höjde regeringen taket i löne
bidragen stegvis till och med 
2020. Resurser till Samhall 
har tillförts i syfte att kunna 
öka antalet anställningar. Den 
offentliga sektorn är också en 
viktig arbetsgivare. Myndighe
ter har därför sedan år 2016 i 
uppdrag att ställa praktikplat
ser till förfogande för arbets
sökande med funktionsned
sättning. 

 Eva Nordmark betonar att 
det är viktigt att Arbetsförmed
lingen har väl fungerande me
toder och arbetssätt för att 
göra bedömningar av förekom
sten av funktionsnedsättning 
och hur det påverkar perso
ners förutsättningar att få eller 
behålla ett arbete.

Regeringen presenterade i bör
jan av året en ny arbetsmiljö
strategi. Finns det något i den 
som är riktat till gruppen med 
funktionsnedsättning?

– Enligt arbetsmiljölagen ska 
arbetsförhållanden anpassas 
till människors olika förutsätt

Vi har många kompetenta och dukga medarbetare i di 

närområde. Med kontor i Malmö, Stenungsund, Stockholm, 

Borås och Säffle har vi en god täckning som ger alla 

förutsäningar för en god bemanning.

Vi erbjuder e omfaande utbildningsprogram för 

assistenter, både vad gäller generella som diagnos-

specifika utbildningar. Vi ser assistansyrket som e 

vikgt och o�a svårt yrke med krav på konnuerlig 

utbildning och handledning. 

SSmmaarrttaa  llöössnniinnggaarr  fföörr  aa  hhaanntteerraa  ddee  aaddmmiinniissttrraavvaa  

ddeellaarrnnaa,,  ssåå  vvii  aallllaa  kkaann  llääggggaa  ffookkuuss    ppåå  hhuurr  vvii  kkaann  

hhjjäällppaass  åått  aa  ggöörraa  aassssiissttaannssaannvväännddaarreennss  vvaarrddaagg  

ssåå  bbrraa  ssoomm  mmööjjlliiggtt..

EEkkoonnoommiisskk  ttrraannssppaarreennss..  

ii  vvåårrtt  vveerrkkssaammhheettssssttöödd  hhaarr  dduu  ssoomm  aassssiissttaannssaannvväännddaarree  eelllleerr  fföörreettrrääddaarree  ffuullll  

kkoollll  ppåå  eekkoonnoommiinn  ii  aassssiissttaannsseenn,,  aalllldd..

EE  jjuurriiddiisskktt  tteeaamm  ssoomm  kkoossttnnaaddssffrrii  hhjjäällppeerr  ddiigg  ssoomm  aassssiissttaannssaannvväännddaarree  hhooss  

JJeennggllaa  OOmmssoorrgg  mmeedd  aannssöökknniinnggaarr  oocchh  öövveerrkkllaaggaannddeenn  aavv  oolliikkaa  ssllaagg..

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 vikgt a den som 
ansvarar för en assistans känner assistans-
användaren och dennes behov väl. 

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 
förutsäningslöst möte.

 

JJeennggllaa  OOmmssoorrgg  --
PPeerrssoonnlliigg  aassssiissttaannss,,  
ssoomm  dduu  vviillll  hhaa  ddeett!!

040-12 12 11
assistans@jengla.se
jengla.se

ningar. Det är en fråga om att 
alla ska kunna delta på lika 
villkor i arbetslivet. Det är ar
betsgivarens ansvar att se till 
att skapa tillgängliga arbets
miljöer. Företagshälsovården 
har även en viktig roll vid reha
bilitering och arbetsanpass
ning. I den nya arbetsmiljö
strategin lyfts bland annat frå
gan om Företagshälsovårdens 
roll i det förbyggande arbets
miljöarbetet. 

Eva Nordmark tillägger:
– Som en del i arbetsmiljö

strategin beslutade regeringen 
i juni i år att tillsätta en utred
ning som bland annat ska före
slå hur arbetsmiljölagen kan 
förtydligas så att företagshälso
vården i högre utsträckning 
används i det förebyggande  
arbetsmiljöarbetet.

” Enligt arbetsmiljölagen 
ska arbetsförhållanden 
anpassas till människors 
olika förutsättningar. Det 
är en fråga om att alla 
ska kunna delta på lika 
villkor i arbetslivet. Det 
är arbetsgivarens ansvar 
att se till att skapa till
gängliga arbetsmiljöer.”

mailto:assistans@jengla.se
https://jengla.se/
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Ungefär tio procent av Sveriges 
20–24åringar varken arbetar 
eller studerar.  Det rör sig om 
cirka 50 000 personer. Av dem 
har en tredjedel någon form av 
funktionsnedsättning.

Det innebär att personer 
med funktionsnedsättningar 
är klart överrepresenterade. 
Många är också utan arbete 
längre än andra. Det framgår 
av en rapport från Institutet 
för arbetsmarknads och ut
bildningspolitisk utvärdering 
(IFAU).

Enligt Anders Forslund på 
IFAU, som gjort undersökning
en tillsammans med Linus 
Lilje berg, krävs det betydligt 
starkare förmedlingsinsatser 
för att hjälpa personer med 
funktionshinder till ett arbete. 
Men den pågående ”reformer
ingen” av Arbetsförmedlingen 
tycks inte gå åt det hållet, snar
are tvärtom.

– Det finns framför allt två  typer 
av insatser som fungerar gene
rellt för att öka chanserna till 
ett jobb. Det ena gäller skolvä
sendet och handlar om att så 
många som möjligt ska komma 
ut med en fullständigt avklarad 
utbildning. Även där är perso
ner med funktionshinder över
representerade och det finns 
säkert mycket att åtgärda för 
att förbättra situationen där, 
säger Anders Forslund.

Forskaren: 

Stärk  jobbinsatserna
Uthållig och professionell handledning. Det är vad som krävs  
för att personer som är långt från arbetsmarknaden ska komma  
i arbete, enligt forskaren Anders Forslund, IFAU. 

Men det forskarna framför 
allt har tittat på är den andra 
typen – alltså effekter av olika 
arbetsmarknadspolitiska  
insatser för att hjälpa dem som 
redan befinner sig i riskgrup
pen. Typiska insatser där är 
förmedlingstjänster med hjälp 
av arbetsförmedlare, subven
tionerade jobb och arbetsmark
nadsutbildning.

–Det viktigaste är att det 
finns arbetsförmedlare med 
kännedom om det lokala nä
ringslivet som kan agera ihop 

med funktionsnedsättning är 
det extra viktigt att det finns 
tillgång till professionell och 
uthållig handledning.

Hur ser du på den pågående 
omorganisationen av Arbets
förmedlingen i ljuset av detta?

–Det är fortfarande mycket 
av ”hela havet stormar” och vi 
vet inte hur det slutar. Det vi 
vet minst om är hur man kom
mer att agera när det gäller 
grupper som står långt från ar
betsmarknaden.

Anders Forslund hänvisar 
till en intern rapport från  
Arbetsförmedlingen om det 
nya systemet Krom (Kundval 
rusta och matcha). Den visar 
att ett stort antal arbetssök
ande kommer tillbaka till för
medlingen efter ett år sedan de 
fristående aktörerna misslyck
ats med att hitta jobb åt dem.

– Att vissa grupper behöver 
mer hjälp än vad som kan ges 
inom ramen för de tjänster 
man lägger ut på privata utfö

Anders Forslund, IFAU, tycker att Arbetsförmedlingen fortfarande präglas av 
”hela havet stormar.”  FOTO: PRIVAT

” Det viktigaste är att det 
finns arbetsförmedlare 
med kännedom om det 
lokala näringslivet som 
kan agera ihop med  
svaga arbetssökande 
och ta fram trovärdiga 
och bra förslag på jobb.”

med svaga arbetssökande och 
ta fram trovärdiga och bra för
slag på jobb. För att det ska 
lyckas krävs mycket tid och 
hög handläggartäthet, annars 
hinner man inte skaffa sig den 
kunskap som behövs om både 
arbetsmarknaden och de ar
betssökande, säger Anders 
Forslund.

Detta är alltså sådant som 
forskningen påvisat kan ha god 
effekt generellt för arbetssö
kande, men just för personer 



RÖRELSE 4  2021 11

rare är ett problem som inte 
har lösts i den här omorganisa
tionen, säger Anders Forslund.

Detta håller även Arbetsför
medlingen med om. I en ra
diointervju efterlyste AF:s ge
neraldirektör Maria Mind
hammar besked från politiker
na om vad som ska hända med 
de arbetssökande när de fri
stående aktörerna har miss
lyckats.

Att många personer med 
funktionsnedsättningar har 
svårighet att få ett arbete är 
ingen nyhet och det bekräftas i 

Vad händer med svårplace
rade arbetssökande när 
Arbetsförmedlingen ban
tas och fristående aktörer 
får ta över uppgiften att 
matcha dem till lämpligt 
arbete?

Farhågor finns för att den 
pågående omstöpningen 
av Arbetsförmedlingen le
der till att de så kallat svår
placerade får ännu svårare 
att få jobb.

Lotten Moberg, stabs
chef på avdelningen Stärka 
Förutsättningar på Arbets
förmedlingen, medger att 
den kraftiga bantningen av 
myndigheten har varit på
frestande. Omorganisatio
nen har tvingat fram nya 
sätt att arbeta som kanske 
ännu inte har satt sig.

– Vi befinner oss i en pro
cess att gå från att ha varit 

generalister till att bli mer 
av specialister. Det gäller 
alla former av handlägg
ning där vi behöver säker
ställa att våra kunder får 
det stöd de behöver. De 
som exempelvis är i behov 
av arbetslivsinriktad reha
bilitering måste ju ha kon
takt med dem som är ex
perter på det, det kan gälla 
arbetsterapeuter, sjuk
gymnaster psykologer eller 
expert på syn eller hörsel, 
säger hon.

Parallellt med specialise
ringen pågår en omfattan
de digitalisering av hela 
myndigheten. Tanken är 
att de som står nära arbets
marknaden ska klara jobb
sökandet själva och att 
man på så sätt frigör resur
ser till den som kräver mer 
tidskrävande insatser.

I en intern rapport från i 
våras pekar Arbetsförmed
lingen särskilt ut tre kund
grupper där tillgänglig
heten behöver förbättras. 
En av de grupperna är  
arbetssökande med funk
tionsnedsättning.

Bantad AF  
i ny roll
Arbetsförmedlingen stöps om. Fler fristående aktörer 
ska hjälpa arbetssökande att hitta arbete. Men hur ska 
det fungera?

” Man skulle behöva göra 
enkätundersökningar 
för att identifiera vad 
varje individ har för 
funktionsnedsättning 
och sedan diskutera  
olika typer av problem 
separat.”

IFAUrapporten. Däremot har 
forskarna inget svar på vilka 
insatser som är effektivast vid 
olika typer av funktionsned
sättning. Här efterlyser An
ders Forslund mer fördjupad 
forskning:

–Man skulle behöva göra en
kätundersökningar för att 
identifiera vad varje individ 
har för funktionsnedsättning 
och sedan diskutera olika ty
per av problem separat. Det är 
förmodligen inte samma lös
ningar som fungerar för perso
ner med psykiska problem el
ler om man har svårt att röra 
sig eller vad det nu kan vara, 
säger han.

Varför görs inte det då?
–Det är inte så lätt. Det har 

ansetts känsligt att samla in 
uppgifter om vilka problem 
folk har, men jag tror att det 
skulle kunna vara till hjälp för 
vissa grupper, säger Anders 
Forslund.

Bengt RolfeR

Reformeringen av Arbetsför
medlingen kräver nya arbetssätt, 
enligt Lotten Moberg. 
FOTO: PRIVAT
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Den svenske EUparlamentari
kern David Lega (KD) som själv 
föddes med omfattande rörelse
nedsättningar, är positiv till 
strategin. Men han betonar 
samtidigt att villkoren i Sveri
ge är bättre än i många andra 
länder och varnar för att EUbe
slut kan leda till att ribban sänks 
för svenskt vidkommande.

– EU:s medlemsstater ligger 
på helt olika nivåer här. Även 
om vi i Sverige känner att LSS 
är under attack så är förutsätt
ningarna för oss ändå ljusår 
bättre än i länder som Rumäni
en, Ungern eller Grekland. I 
Sverige har personer med 

EU-parlamentarikern:  

Sänk inte ribban

EU-kommissionen har lagt fram en strategi 
för rättigheter för personer med funktions-
nedsättning. Parlamentarikern David Lega 
har inget emot förslagen – men reser  
varningsflagg för att strategin innebär lägre 
ambitionsnivå ur ett svenskt perspektiv.

funktionsnedsättning kunnat 
utbilda sig på universitet och 
högskolor i 30 år, medan man i 
Rumänien först nu kan ta fram 
nyckeln och låsa upp den dör
ren. Det visar hur olika syn vi 
har på detta, säger David Lega.

Exemplet illustrerar också tyd
ligt att EU:s nya strategi inte i 
första hand kommer att vara 
till nytta för svenska ”funkisar”, 
men väl för många som befin
ner sig i en liknande situation  
i många andra EUländer.

David Lega säger att han är 
lyckligt lottad som föddes i  
rättan tid.

–Jag är född 1973, strax efter 
att institutionerna i Sverige 
stängdes på 60talet. Det var 
en tid då man bara pratade om 
möjligheter, aldrig om kostna
der. Jag tillhör en av de första 
årskurserna då det var natur
ligt att integreras in i en vanlig 
skolklass. Jag hade en jättebra 
skolgång. Och när jag fylldes 21 
år infördes LSS i Sverige, så jag 
har hela tiden legat i förvågen 
som alla andra sedan surfade 
på, säger han.

Många höjde på ögonbrynen 
när David Lega sa att hans fa
voritämne var gymnastik. Men 
med tiden blev han som sim
mare en framgångsrik pa
ralympier och fick kändissta
tus. Därför är det kanske inte 
riktigt rättvisande att jämföra 
hans karriär med andras, på
pekar han – även om han gärna 
utgör en förebild på vad en per
son med funktionsnedsättning 
kan klara av.

Idag är han alltså EUparla
mentariker för Kristdemokra
terna och kan med internatio
nell överblick konstatera att 
Europas länder har kommit 
olika långt när det gäller rättig
heter för personer med funk
tionshinder. EUsamarbetet 
innebär en möjlighet att flytta 
fram positionerna i många län
der – och det välkomnar David 
Lega. Men det får inte ske på 
bekostnad av vad vi redan har 
uppnått i vårt land.

– Det finns en risk när man gör 
upp gemensamma strategier 
för sysselsättningspolitik med 
länder där man kanske aldrig 
har sett en funktionsnedsatt 

person jobba på bank till ex
empel. När vi i Sverige talar om 
lika deltagande menar vi verk
ligen lika, medan man i Rumä
nien fortfarande kämpar för 

tema: Arbetsmarknad

” När vi i Sverige talar om 
lika deltagande menar vi 
verkligen lika, medan 
man i Rumänien fort
farande kämpar för att 
slippa institutionerna.”

att slippa institutionerna. Jag 
är rädd för att vi kompromis
sar med det vi redan har upp
nått.

Ändå välkomnar David Lega 
förslaget till rättighetsstrategi. 
Men han betonar att den mås
te inriktas på att undanröja 
hinder och inte på att lägga fast 
en gemensam stödnivå.

Kommissionens förslag till 
övergripande strategi har re
dan antagits, men de konkreta 
delförslagen har inte presente
rats än. David Lega tror att 
skiljelinjerna i åsikter är små 
inom den svenska parlamenta
rikergruppen.

Vad ser du som allra viktigast 
när det gäller att underlätta för 
unga med funktionsnedsätt
ningar att få ett jobb?

– Idag har samhället inga för
väntningar på personer med 
funktionsnedsättning. Det ser 
jag som det stora problemet. 
Jag vill att LSS ändras så att de 
grundläggande behoven även 
omfattar att ha ett arbete. Där 
måste det börja. Då visar sam
hället att alla är viktiga och be
hövs, svarar han.

Vad vill du mot bakgrund av 
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Anpassarna har mer än 50 års erfarenhet i branschen. Vi gör ca 
200 fordonsanpassningar per år och vi har skapat en kunskapsbas 
som garanterar hög kvalitet på utförda arbeten. Låt oss hjälpa dig!

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

som garanterar hög kvalitet på utförda arbeten. Låt oss hjälpa dig!

dina egna erfarenheter ge 
för råd till unga i en liknande 
situation idag?

– Våga satsa på att  nå dina 
drömmar och kämpa för det. 
Men var också medveten om 
de begränsningar du har. 

Även om jag hade varit grymt 
intresserad av hantverk och 
träsmide så hade det varit en 
dålig idé att  satsa på en sådan 
karriär, eft ersom mina hän
der är förlamade, avslutar 
David Lega.

EU-kommissionens strategi 
Förslaget berör tre områden:
•  Rätt för personer med funktionsnedsättning att precis som 

andra EU-medborgare flytta till ett annat land och att delta 
i det politiska livet. Ett europeiskt intyg ska tas fram för att 
underlätta detta.

– Valdeltagandet bland personer med funktionsnedsättning är 
väldigt lågt. Det beror bland annat på att vallokalerna är otill-
gängliga. För oss i Sverige är det en självklarhet att kunna rösta, 
medan i Italien kanske vallokalen ligger tre trappor upp utan hiss, 
kommenterar David Lega.

•  Rätt att leva var man vill och med vem man vill.
– Detta har inget att göra med en svensk kontext. Initiativet kan 
leda till någon form av hemvård i länder där det saknas. Men det 
är långt från en personlig assistans som vi har.

• Skydd från alla former av diskriminering och våld.
Flest väljer Humana för personlig assistans

Det var enkelt 
att byta bolag. 
Humana känns 

tryggt för oss alla!

Läs om varför www.Humana.se/byta-bolag

https://www.anpassarna.se/
https://www.humana.se/byta-bolag


En unik utbildning för 
Riksgymnasiet är en unik gymnasieutbildning för dig som har ett rörelse-
hinder. Hos oss kan du få anpassad utbildning i en trygg miljö. Vi erbjuder 
en helhetslösning med skola, habilitering under skoltid, boende på elev-
hem och stöd till en aktiv fritid.

Vi har stor förståelse och kunskap om ungdomar och olika funktionsned-
sättningar och vi har goda möjligheter att individanpassa. Du har tillgång 
till vårt habiliteringsteam som är lättillgängligt både vad gäller personal 
och lokaler. Om du är behörig till gymnasiet så kan du välja mellan de 
olika nationella program som erbjuds på de kommunala gymnasieskolorna. 
För dig som ännu inte är behörig erbjuds introduktionsprogram i mindre 
undervisningsgrupper.

Välkommen till oss på Riksgymnasiet!

MÖJLIGHETER SOM GÖR SKILLNAD
WWW.RG.NU

En unik utbildning för
dig med rörelsehinder

Riksgymnasiet Kristianstad, Stockholm, Göteborg och Umeå

https://www.rg.nu/
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Ibland sviker skolan sitt  uppdrag. Det dök upp åt
skilliga exempel på dålig inkludering när Maria 
Persdott er ställde kniviga frågor utifrån den tuff a 
verklighet som möter elever med funktionsned
sätt ningar.

– Vår skolenkät visar att  utvecklingen går åt fel håll. 
Många av våra föräldrar upplever att  de måste ”stånga 
sig blodiga” och ta reda på allt själva för att  deras barn 
ska få rätt  stöd. Åtgärdsprogram tas fram för sent, eller
inte alls, sa hon.

Socialdemokraten Erik Nilsson är utbildningsmi
nister Anna Ekströms närmaste medarbetare och 
har gedigen erfarenhet från skolans värld, bland an
nat som utbildningsdirektör i Botkyrka kommun och 
skolborgarråd i Stockholm.

– En skola för alla är det kitt  som håller ihop samhället, 
sa han men konstaterade att  det är svårt att  anpassa 
skolan för alla. 

Han fortsatt e:
– Det är stora frågor som handlar om ekonomiska re

surser men som också om kompetens och organisation 
hos skolorna.

Erik Nilsson tog bland annat upp bristerna inom det 
specialpedagogiska området, ”där har vi en läxa att  
göra.” För att  möta behovet gör regeringen en satsning
som innebär att  lärare kan läsa vidare till speciallärare 
och få lön under utbildningen. Programmet rullar på 
och omfatt ar omkring 1 000 lärare. 

Han menade att  kommuner och skolor behöver bli 
bätt re på att  ta tillvara det stöd och den hjälp som fi nns 
att  få hos SPSM, Specialpedagogiska skolmyndighe
ten. Idag är det främst redan relativt resursstarka sko
lor som hör av sig till myndigheten. Att  få ut  myndig
hetens  kompetens är viktigt.

– SPSM har redan börjat med huvudmannadialogen 
och kommer att  börja jobba mer uppsökande. 

Samverkan stat och kommun är en sak, men reger
ingen vill till skillnad från bland andra Liberalerna 
inte förstatliga skolan. 

– Många klagar på kommunerna men att  förstatliga 

RBU-utfrågning:

SKOLAN I FOKUS

SE HELA 
UTFRÅGNINGEN 
PÅ RBU.SE
På enlektionom-
skolan.se kan du läsa 
mer om RBU:s arbete 
kring skolan.

”Idrott en har varit en katastrof eft ersom man inte ens får vara med.” 
Så löd ett  svar i RBU:s skolenkät. Hur blir skolan bätt re? RBU frågade ut 
utbildningsdepartementets statssekreterare Erik Nilsson .

skolan är inte lösningen. Varje kommun ser olika ut och
jag är ingen anhängare av detaljregleringar, framhöll 
Erik Nilsson.

Regeringen lägger mycket fokus på att  få upp ande
len elever som lämnar skolan med godkända betyg. 
För att  nå dit vill regeringen att  stöd insatserna ska 
sätt as in så tidigt som möjligt, det går inte att  vänta 
till ått an och nian. 

Erik Nilsson var bekymrad över hur särskolans elev
er stängs ute från arbetsmarknaden eft er avslutad 
skolgång. 

– Jag brukar säga att  särskolan måste bli mer skola 
och mindre sär. Eleverna där måste få utveckla sin 
fulla potential, i dag är det för många som matas in i 
daglig verksamhet, underströk han.

MaRgaRetHa HolMQvISt

Inkluderande skola, men hur? I somras  arrangerade  RBU en utfrågning med utbildnings
departementets statssekreterare Erik Nilsson och förbundsordförande Maria Persdotter. 
FOTO: MARGARETHA HOLMQVIST
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I en ny studie har Specialpedagogiska skolmyndig
heten, SPSM, observerat idrottslektioner och inte 
hittat andra anpassningar än att elevassistenter va
rit närvarande som stöd.  En slutsats är att lärares 
flexibilitet och lyhördhet är väsentligt för en inklu
derande skolidrott. Samtidigt visar studien att de 
hinder som finns enkelt kan åtgärdas. 

Wilma Axelsson, 19, bor i Kalmar. I höst ska hon 
läsa tredje året på naturvetenskapsprogrammet. 
Wilma är född med ryggmärgsbråck och i framtiden 
vill hon jobba med människor, gärna som samtalste
rapeut. Idag möts vi via videolänk.

Wilma har gått i en vanlig klass under hela sin 
skolgång. Som ensam elev med funktionsnedsätt

ning upplevde hon skolidrotten som jobbig och svår 
att delta i då lektionerna sällan anpassades. I grund
skolan hade hon inte accepterat sin funktionsned
sättning.

Rörelseglädje m

Skolstart, ny termin… Många barn och unga med rörelsenedsättningar får inte  
den undervisning i idrott och hälsa som de har rätt till. Gymnasieeleverna Wilma 
Axelsson och Matilda Vikström efterlyser bättre dialog med idrotts lärarna.

Matilda Vikström i Umeå tycker 
om att styrketräna på fritiden. 
 FOTO: DAVID TÖREHED
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” Det värsta var att jag kunde sitta  
på bänken och titta på. Men direkt 
efter skolan åkte jag till gymmet 
och presterade på topp.”

Numera vågar Wilma  
Axelsson utmana sig själv. 
FOTO: PRIVAT

– Jag hade låg självkänsla och var rädd för att göra 
nya saker. Jag gick till idrottslektionerna med in
ställningen att jag skulle skämma ut mig och ville 
bara därifrån, säger hon och fortsätter:
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dje med förhinder

inte längre delta på idrottslektionerna. Salen var 
otillgänglig och lektionerna anpassades inte. Det var 
som en chock att komma till en skolmiljö där hon 
plötsligt inte inkluderades. Matilda tog egna initiativ 
till övningar att göra med assistenten. Övningar som 
idrottsläraren inte såg att hon gjorde.

– När jag sedan ville öka mitt betyg i idrott fick jag 
göra ett teoriprov som bara jag var tvungen att skriva, 
säger hon och fortsätter:

– Det värsta var att jag kunde sitta på bänken och 
titta på. Men direkt efter skolan åkte jag till gymmet 
och presterade på topp. Kontrasten var fruktansvärd.

Liksom SPSM lyfter både Wilma Axelsson och Ma
tilda Vikström vikten av kommunikation. Båda är 
överens om en sak: idrottslärare måste prata mer 
med eleverna.

– Det som krävdes för att jag skulle bli inkluderad 
var ett öppet sinne, säger Matilda Vikström.

Nora Eklöv

Låt skolorna hyra in hjälp-
medel till idrotten föreslår 
Matilda Vikström.   
FOTO: DAVID TÖREHED

” När de andra idrottade satt jag i omklädnings
rummet och gjorde övningar från sjukgymnasten. 
Jag tänkte att jag inte förtjänade något annat.”

– Skolidrotten i grundskolan förstörde min bild av 
rörelseglädje. När de andra idrottade satt jag i om
klädningsrummet och gjorde övningar från sjukgym
nasten. Jag tänkte att jag inte förtjänade något annat. 
Nu förstår jag att jag hade behövt någon som fått mig 
att våga testa nya saker, säger hon eftertänksamt.

Wilma är bestämd med att särbehandlingen 
handlade om okunskap och inte elakhet från lära
rens sida. I gymnasiet blev skolidrott en av Wilmas 
favoritlektioner, just för att läraren inkluderade och 
peppade henne till att våga delta. 

– Min lärare fick mig att sluta skämmas över att 
komma sist. Det var okej att misslyckas och göra om. 
Jag tror det är viktigt att lärare kommunicerar med 
oss och ser våra behov.

Som elev tror hon att det är avgörande att våga delta 
och utmana sig själv.

– Jag har ramlat, jag har kommit sist och varit oro
lig för hur min kropp ser ut. Att våga mer och släppa 
på rädslan tror jag är jätteviktigt, säger hon.

På frågan om hur Skolverket jobbar med inkluder
ande skolidrott svarar pressekreterare Helena Mes
sing Berg att myndigheten jobbar för att skollagen 
följs. Där står det att: “Elever ska ges stöd som syftar 
till att så långt som möjligt motverka funktionsned
sättningens konsekvenser”, vilket enligt Skolverket 
kan göras genom att anpassa lektioner. 

Matilda Vikström, 17, från Umeå vill se fler anpass
ningar under idrottslektionerna. I höst ska hon bör
ja andra  året på gymnasiet och i framtiden dröm mer 
om att bli professor i neurokirurgi.

– Jag önskar att det hade funnits ett system för 
skolor att hyra hjälpmedel och sportrullstolar inför 
idrottslektioner.

Matilda är född med en cpskada som påverkar 
hennes balans och energi. Det hindrar henne inte 
från att styrketräna på fritiden. Liksom Wilma  
Axelsson har Matilda gått integrerad i en vanlig klass.  
I låg och mellanstadiet beskriver hon hur hon 
knappt märkte av sin funktionsnedsättning efter
som hon fick vara med på allt. 

– Om vi spelade badminton fick jag använda en 
ballong som boll för att hinna med. Det var att såda
na små saker anpassades som gjorde att jag alltid 
kunde vara med, säger hon.

Men när Matilda började högstadiet kunde hon 

För Wilma Axelsson  
i Kalmar förändrades 
idrotten till det bättre  
i gymnasie skolan där  
hon fick en lärare  som  
peppade och inkluderade 
henne på lektionerna.  
FOTO: PRIVAT
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 Det är dags för träning. Karl 
Utt erhall möter de andra del
tagarna på parkeringen utan
för Mölndals Cykelklubbs 
stuga i Lindome. Precis som 

Rebecca Lenells har han en egen cykel 
med sig i bagageluckan. De trehjuliga eki
pagen baxas ut ur bilarna. Solen skiner 
och vägarna är torra. Förutsätt ningarna 
är perfekta för en cykeltur.

 – Jag cyklar bara för att  det är kul. Men 
hade det inte varit för klubben hade jag nog 
aldrig kommit iväg, säger Rebecca Lenells.

Hon har kört ända från Alingsås till Lin

Paracyklisterna trivs och vill bli fl er. Medaljer 
väntar tävlingssugna, men att  bara träna och njuta 
går lika bra. Häng med på ett  träningspass hos 
Mölndals cykelklubb.
Text: Lo� a Engelbrektson  Foto: Sören Håkanlind

dome för det gemensamma träningspas
set. Onsdagsträff arna i Lindome är öppna 
för alla som har lust att  cykla tillsammans.
Ibland delar deltagarna upp sig mellan 
kortare och längre rundor så att  vem som 
helst, oavsett  träningsform, ska känna sig 
välkommen. 

Under vinterhalvåret sätts utomhusträn
ingen på paus. Istället kör deltagarna 
spinning i klubbstugan. De som föredrar 
att  delta i passet hemifrån, kan vara med 
via onlineprogrammet Zwift . Lika viktigt 
som det är att  hålla igång konditionen är 

REDO FÖR VECKANS TRÄNINGSPASS.
Beroende på dagsform cyklar Jacob 
Berging, Rebecca Lenells, Michael 
Lindgren, Maja Grahm och Karl Utterhall 
lite olika sträckor.

KUL ATT SES. Det sociala umgänget är minst lika 
viktigt som träningen. Rebecca Lenells och Karl 
Utterhall slänger lite käft  innan cyklingen.

Cykellycka
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det sociala umgänget bland cyklisterna.
– Vi tränar, spott ar och svär. Sen fi kar vi 

tillsammans eft eråt, säger Michael Lind
gren, som är initiativtagare till paracykel
träningen och en av ledarna i Lindome.

Dörren till sporten står vidöppen. Såväl 
Michael Lindgren som de övriga deltag
arna ropar eft er fl er träningskamrater. 
Michael uppskatt ar att  det fi nns ett  femtio
tal paracyklister i landet, varav endast ett  
tiotal i Västsverige. Det fi nns, med andra 
ord, utrymme för väldigt många fl er.

Nu hoppas förbundet på att  årets Para
lympics i Tokyo ska väcka nyfi kenheten 
hos de unga.

– Förbundet har haft  två platser i Pa
ralympics i augusti. Det skulle vara roligt 
om deras insatser kunde inspirera nya 
deltagare, säger Michael.

Han visar runt inne i klubbstugan där cyk
larna trängs. Här fi nns två olika sorters 
handcyklar som är anpassade eft er vilket 
funktionsnedsätt ning användaren har. 
Beroende på graden av bålstabilitet kan 
cyklisten välja mellan att  sitt a på knä i 
vagnen eller köra med raka ben. 

Det går också att  låna en tandemcykel 

LEDARE/TRÄNARE MICHAEL LINDGREN:
– Vi tränar, spottar och svär tillsammans.

TESTCYKLARNA. Michael Lindgren visar runt 
i klubbhuset i Lindome. 
– En handcykel går ju inte att köpa i en vanlig cy
kelaff är, säger han.

för den som är synskadad. Då får man 
med sig en ”pilot” som sitt er fram på cy
keln och fungerar som ögon i trafi ken.

Det är viktigt att  klubben kan erbjuda 
provapåcyklar eft ersom särskilt de tre
hjuliga handcyklarna är dyra. Michael 
uppskatt ar att  enklare modeller går på 
upp emot 45 000 kronor. Eft ersom en 
paracykel betraktas som ett  fritidshjälp
medel får heller inte cyklisten något eko
nomiskt stöd från staten.

– Därför lånar vi mer än gärna ut dem vi 
har. Det är bara att  komma hit och prov
cykla, upprepar Michael Lindgren.

Styrkan och träningsivern varierar hos det 
lilla gänget som samlats på parkerings
platsen. Karl Utt erhall är den som är mest 
seriös med träningen. Han gillar att  tävla 
och brukar delta i olika tävlingssamman
hang runt om i landet. På styret till hans 
cykel sitt er en liten digital pulsmät are som 
registrerar hans dagsform och fys iska ut
veckling. 

– För oss som sitt er i rullstol är det svårt 
att  få upp pulsen ordentligt, vilket gör att  
konditionsträningen blir lidande. Där 
funkar handcykling eft ersom man vevar 
ordentligt med händerna, säger han.

Karl känner fl era idrott are som har an
dra huvudsporter men som ändå cyklar 
för att  hålla uppe konditionen. Ett  svett igt 

ÖGON I TRAFIKEN. Jacob Berging brukar han 
agera pilot om någon av deltagarna är synskadad. 
Då sitter han främst på tandemcykeln och har koll 
på trafiken.

FAKTA: CYKLARNA
Trike: Cykeln har tre hjul för balansen (funkar 
bra för neurologiskt eller muskulärt nedsatta)
Handcykel: cykeln trampas med händerna 
(amputation eller ryggmärgsskada)
Tandem: för dig som är synskadad
Racercykel: vanlig cykel för klassificerbar 
funktionsnedsättning, (till exempel ampute-
rad, neurologiskt eller muskulärt nedsatta).

träningspass gör att  kroppen utsöndrar 
endorfi ner vilket också kan fungera som 
smärtlindring,

– Många med fysiska skador har även en 
smärtproblematik. Under träningen däm
pas smärtsignalerna eff ektivt utan några 
negativa biverkningar.

Ibland önskar Karl att  han hade hitt at 
sporten när han var nyskadad för tjugo år 
sedan. Då – tror han – att  han hade haft  
alla möjligheter att  slåss om de stora med
aljerna.

– Nu har jag fyllt 46 år och det är lite för 
sent för Paralympics, säger han. »
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MOT MEDALJERNA. Karl Utterhall gillar tävlingsmomentet och ställer gärna upp på en match.
 – Jag önskar jag hade hittat sporten för 20 år sedan, säger han.

»  Istället drömmer han om att kunna slå 
följe med andra unga entusiaster som siktar 
mot toppen. Sporten är fortfarande liten 
och konkurrensen inte särskilt hård. En 
ung tjej eller kille, som satsar på paracyk
ling, har alla möjligheter att nå hela vägen 
till de stora mästerskapen, menar Karl.

– Det hade varit så roligt att få coacha 
någon från start. Kanske ända fram till en 
medalj i Paralympics, säger han.

Maja Grahm är bland de yngsta i MCK, 
men inte särskilt tävlingsinriktad. Hon 
har cyklat sedan 2015, men aldrig fastnat 
för tävlingsmomentet. Visst gillar hon 
cyklingen. Men det är framförallt det so
ciala kittet som lockar henne till onsdags
träffarna i Mölndal. Nu är det flera måna
der sedan de övriga såg till henne sist.

– Jag tycker alltid det är kul att komma hit 
och träffa de andra. Men jag är inte så aktiv 
just nu. Det går i perioder, medger hon.

Paracykling har funnits länge som idrott, 
men kom till Sverige först kring 2013. Då 
fick Svenska Cykelförbundet pengar från 
Allmänna Arvsfonden för att utveckla 
verksamheten på hemmaplan. Förening
ar på fyra orter i landet startade paracy
kelträningar, varav Mölndal med Michael 
Lindgren i spetsen var en.

– Det första treåriga projektet avlöstes 
av en lika lång period med finansiering 
från Arvsfonden. Då skapade vi Paracy
kelakademin med ambitionen att nå ut 
till barn och unga, berättar han.

Under de två sista åren har paracyklingen 
rullat på med ekonomiska medel från för

PERIODARE. Maja Grahm älskar cyklingen, men 
ibland kommer annat i vägen.
– Men det är alltid lika kul att träffa de andra,  
säger hon.
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Här kan du träna
Föreningar som är anslutna  
till Svenska Cykelförbundet, 
SCF, och som har aktiviteter 
med paracykling:
Armkraft CK, Örebro
Bure CK, Halmstad
Fredrikshofs CK, Stockholm
Eskilstuna CK, Eskilstuna
Jönköpings CK, Jönköping
Mölndals CK, Göteborg
Obbola IK, Umeå
Skoghalls CK,  
Hammarö – Karlstad
SMACK, Norra Stockholm
Sportson CK, Riksförening
Tjust Bike & Running Club,  
Västervik
Värnamo CK, Värnamo
Uddevalla CK, Uddevalla
Velodrom CK, Falun
Källa: Paracykel.se

ANPASSADE CYKLAR.  
De olika cyklarna är  
anpassade efter vilket 
funktionsnedsättning  
användaren har.

eningen och ideellt engage
mang. Varje vecka mellan 
april och september träffas 
entusiasterna i skogsbry
net utanför klubbstugan 
för att trampa runt i omgiv
ningarna.

Stämningen är chosefri, 
hjärtlig och välkomnande.

– Här finns cyklister på 
alla nivåer. De som tränar 
hårt och tävlar, de som mo
tionerar och de som mest 
ser fram mot kaffe stunden 
efteråt, säger Michael.

Träna inomhus  
med Zwift
Cykeln behöver kopplas  
till en dator eller smart
phone med hjälp av en 
trainer, en ställning som 
låser fast framhjulet. Där
efter öppnas ett virtuellt 
landskap, där du själv kan 
välja nivå på cyklingen. 
I Zwift kan du cykla till
sammans med dina kom
pisar eller med tusentals 
andra deltagare från hela 
världen.
Källa: Zwift



ALOIS assistans hjälper dig att  
förverkliga ditt eget liv på dina  
villkor. Vår uppgift är att få din  
vardag och din personliga assistans 
att fungera så som du vill ha den.

Vi finns här för dig 365 dagar om 
året och är alltid tillgängliga.  
Kontakta oss så utformar vi den 
bästa assistansen för just dig. 

Personlig
assistans
på dina 
villkor.

aloisassistans.se

https://aloisassistans.se/
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Noterat

RBU Östergötland 
firade sitt jubi
leum med ett väl
besökt arrange
mang på Kolmår
den lördagen den 
14 augusti.  Det 
blev en fin och 
festlig dag med allt 
vad parken har att 
erbjuda såväl små 
som stora rbu:are.  

RBU Östergötland 60 år! 
Glada delfiner…
… och många andra  
söta djur.

Förbundsordförande Maria Persdotter medverkade.

Spännande med alla 
djur tycker Wilmer  
och Clara.
FOTO: PER TÖRNSTRÖM,  
RBUÖSTERGÖTLAND  SAMT  
KOLMÅRDEN (DELFINER).

Nästan 177 000 barn i Sverige växer upp 
i familjer där minst en förälder har skul
der eller en pågående skuldsanering hos 
Kronofogden. Myndigheten samarbetar 
med barnrättsorganisationen Bris för 
att stötta barn. Samarbetet går främst 
ut på att informera och nå ut till barn 
som är oroliga över familjens ekonomi. 

Budskapet är att det inte är deras fel, och 
att de inte är ensamma i sin situation. 

Andelen skuldsatta varierar stort mellan 
olika kommuner. I Lomma exempelvis 
färre än ett av sextio barn, i Ljusnars
berg ett av fyra.

 – De geografiska skillnaderna är 

kopplade till hur samhället ser ut i stort. 
Där det finns många som har skulder 
hos Kronofogden finns också många 
barn i skuldsatta familjer. Faktorer som 
arbetslöshet, medelinkomst och utbild
ningsnivå påverkar, säger Kronofogdens 
Tina Häggmark i ett pressmeddelande.

Många barn har skuldsatta föräldrar
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Noterat

Belönad ryttare
Alice Letell, Växjö och skapare av verksamheten Ryt
tarmöjligheter, tilldelas  Joel Gustafssonstipendiet 
för 2021. Stipendiet uppgår till 10 000 kronor.

Stipendiet motiveras bland annat av att  Alice 
”sätt er  strålkastarljuset på inkludering, anpassning 
och att  alla ska kunna få vara med”.  Juryn framhåller 
Alice som en förebild och entreprenör, genom att  
hon utbildar, före läser, deltar i massmedia samt 
medverkar i olika projekt och samarbeten.

Bakgrund: Joel Gustafssonstipendiet instift ades 
eft er Joels bortgång 2014 och delas ut årligen på hans 
födelse dag 19 augusti, till personer som visat sig ha 
samma anda eller personlighet som Joel. Han var 
en förebild för många, reste över världen och var ak
tiv inom skytt e, trots begränsad fysisk förmåga. Sti
pendiet delas ut av Funkibator i Växjö

ENTREPRENÖR OCH INSPIRATÖR. Alice Letell vill göra rid
sporten tillgänglig och inkluderande.  Du kan följa Ryttar
möjligheter på Facebook och Instagram. FOTO: PRIVAT

Nu ska poesin in i skolan. Svenska 
Akademien har tagit fram en 
poesibok som skänks till landets 
alla sexåringar i början av hösten 
2021. Antologin distribueras via 
skolor med förskoleklasser och 
varje barn får ett  eget exemplar. 
Dessutom får varje skola med 
förskoleklass ett  antal exemplar 
att  använda i undervisningen i 
årskurs ett  till tre, enligt ett  press 
meddelande från Akademien.

– Med boken vill vi få männi s
kor att  läsa och använda språket. 
Det är en fråga om demokrati. 
Litt eraturen är en skatt  som så 
många som möjligt bör få del av. 
Att  kunna läsa är inte bara källan 
till väldig glädje, utan också en 
förutsätt ning för att  man ska 
kunna förhålla sig till samhället 
och omvärlden, säger Mats Malm,
Akademiens ständige sekreterare.

En bro av poesi innehåller ett  
60tal nyare och äldre dikter. Till 
alla dikter fi nns illustrationer av 

Mobilförbud problematiskt
Mobilförbud i skolan eller inte? Kanske borde uppmärksamheten 
snarare riktas mot vad mobilen används till, inte att  den används. 

 – Det fi nns skolor där förbud har testats men där lärarna sedan 
insett  att  det inte går. Mobilen behövs för att  göra snabba uträkningar, 
kolla upp ett  ord eller en instruktionsvideo. Att  ta upp datorn i stället 
tar fl era minuter och är bökigare. Mobilen är det naturliga valet för 
den här generationen. Det är den de hitt ar på och kan använda, säger 
Anita Grigic Magnusson, doktorand i tillämpad it vid Göteborgs uni
versitet, till GöteborgsPosten, GP. Hon arbetar med en avhandling 
kring problematiken kring mobiltelefoner i skolan.

Anita Grigic Magnusson har i fokusgrupper intervjuat elever mellan 
12 och 19 år på fyra olika skolor från 2016 och framåt. 

Enligt den senaste rapporten från Statens 
medieråd vad gäller ungas mobilanvändande 
(Unga & medier 2019) har 96 procent av 

13–18-åringarna en egen mobiltelefon.

96 %
Siff ran

välkända barnboksillustratörer. 
Till varje dikt fi nns tips till vuxna 
på hur man kan prata med bar
nen om dikterna.  

Produktionen av 
boken är ett sam
arbete mellan En 
bok för alla, Skol
verket och Läsrö
relsen. Antologin 
kommer också 
att finnas till för
säljning.

En bro av poesi 

Mats Malm, Svenska Akademien 
FOTO: RICKARD L. ERIKSSON.V
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Skytteholmsv. 2, 171 27 Solna
Tel: 08-735 53 30

www.adena-assistans.se

Adena Personlig Assistans

Din trygghet i centrum!

Med rätt assistans får du bättre livskvalitet.
Vår vision är därför att öka livskvaliteten för dig 

genom att ge dig i särklass bästa service 
med all respekt.

Färre utlandsfödda får adhd-diagnos
Barn till utlandsfödda föräldrar får adhddiagnos hälft en 
så oft a som barn med föräldrar som är födda i Sverige. Det 
visar statistik från Socialstyrelsen. För dessa barn kan en 
utebliven diagnos medföra stora negativa konsekvenser. 
Det anser ungdomspsykiatern MaiBritt  Giacobini.

– Svårigheterna i skolan kan bli ännu större, och det fi nns 
ökad risk för missbruk och kriminalitet om barnet inte kla
rar skolan på grund av sin adhd, säger hon till Special Nest.

OS-deltagare allt yngre
Hur ung kan en OS-deltagare vara? Frågan aktualiserades 
bland annat när en japansk 13åring vann guld i skateboard 
i Tokyo nyligen. I årets spel fanns några av de yngsta som 
någonsin deltagit i de olympiska spelen. En orsak är skate
boardens inträde på OSprogrammet. Någon generell 
åldersgräns för att  delta i OS fi nns inte, det är upp till varje 
enskild idrott  att  avgöra. 

Sedan 1 januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige. 
Den svenska idrott srörelsen har enats om att  ingen under 
13 år ska delta på internationella mästerskap. 

– Man ska komma ihåg att  små barn, som det ändå är i 
13årsåldern, inte är kognitivt utvecklade på samma nivå 
som en vuxen människa. Uppmärksamheten man får då, 
att  man helt plötsligt aldrig får vara i fred och hela tiden 
ska leva upp till krav och förväntningar, kan tyvärr ställa 
till det, säger Göran Kentt ä, ansvarig för idrott spsykologi 
på Riksidrott sförbundet, till DN.

SKATEBOARDENS INTRÄDE FÖRYNGRAR OS. Riksidrottsförbundet 
varnar för att alltför unga idrottare kan få det tuff t när de ska leva upp 
till omvärldens förväntningar.  FOTO: PXHERE

BILANPASSNING EFTER DINA UNIKA BEHOV

Starmobility.se  I  031-57 22 90  I  info@starmobility.se
Göteborg  I  Stockholm  I  Jönköping  

TA DIG VART DU VILL
NÄR DU VILL!

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!

Stöd RBU
Plusgiro för gåvor: 90 00 71-2

Swish: 90 00 712

https://www.adena-assistans.se/
mailto:info@starmobility.se


Vi sänker trösklar
Intressepolitik:

Gemenskap:

Rådgivning:

Påverka, debattera, demonstrera

Var med i en kamp för lika rätt!
Barn och unga med nedsatt rörelseförmåga stängs ute från 
samhället idag. Därför finns Förbundet Unga Rörelsehindrade. 
Vi är ett förbund som drivs av och för unga.

Du behövs - bli medlem! Är du mellan 0 och 32 år kan du bli 
medlem. Medlemsavgiften är en summa på 100, 150, 200 eller
250 kr per år. Vem som helst är välkommen att bli medlem!

Gå på läger och aktiviteter

Få juridisk rådgivning och tips

Gå in på ungarorelsehindrade.se/bli-medlem

Välkommen att bli medlem!

  

Vad är 
frihet för dig?
Bilen är för många en symbol för  
frihet – friheten att kunna ta sig dit 
man vill, när man vill. Men för många  
är denna friheten begränsad.

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

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

Peter Ojala,
Svenska kälk-
hockeylandslaget.

https://ungarorelsehindrade.se/bli-medlem
mailto:info@handikappanpassning.se
https://www.handikappanpassning.se/


latsen på diskrimi
neringstoppen 

är inte ny. 
Funktionsned

sättningarna 
har i många år 

legat högt på listan 
över orsaker till att perso

ner anser sig ha blivit negativt 
särbehandlade. 

– Ofta handlar det om 
bristande tillgänglighet. Det är en fråga 
som DO länge jobbat med, framför allt i 
form av förebyggande arbete, säger Lars 
Arrhenius, diskrimineringsombudsman 
sedan ett drygt halvår tillbaka.

Han har en tydlig bild av hur myndig
heten kan utvecklas: DO skall utreda fler 
ärenden och driva fler fall till domstol. 

– Det är viktigt dels när det gäller upp
rättelse för den enskilde, dels skapar det 
en tydlighet kring vilka ramar som gäller 
för de som har skyldigheter enligt lag.

Antalet anmälningar till DO har ökat 
med tusen fall mellan 2019 och 2020. Det 

är en avsevärd ökning; totalt görs 3 500 
anmälningar om året. Dit hör både tips 
och klagomål. När en anmälan kommer 
in avgörs om det finns skäl att gå vidare. 
DO startar då en utredning som sedan 
kan leda till domstolsprocess. 

– Att antalet anmälningar ökar är oro
väckande, även om man inte uteslutande 
kan titta på antalet anmälningar för att  
se hur stort eller litet ett problem är. En 
viktig faktor är också införandet av ett 
nytt digitalt ansökningsformulär, säger 
Lars Arrhenius.

Nyligen vann myndigheten ett ärende 
där en restaurang vägrat servera vin till 
en kvinna som använder rullstol. DO kon
staterar att det är ett vanligt problem som 
många personer med funktionsnedsätt
ning möter, och som kan upplevas för
nedrande. 

– Det handlar om att man bryter mot 
diskrimineringsförbudet, så kallad direkt 
diskriminering. Det är en annan typ än de 
som rör tillgänglighet. Men även i frågor 

som gäller bristande tillgänglighet finns 
möjlighet att driva process, säger Lars 
Arrhenius.

Samtidigt som antalet anmälningar sti
ger sker förbättringar när det gäller per
soner med funktionsnedsättning. Tidigt  
i somras beslutade Försvarsmakten att 
personer med neuropsykiatrisk diagnos 
ska få mönstra. Det är en grupp som tidi
gare uteslutits automatiskt. Beslutet är 
ett resultat av att DO drivit frågan som 
tillsynsärende.

DO arbetar för ett samhälle fritt från 
diskriminering. Är det ens möjligt att 
uppnå?

– Ja, det kanske låter naivt men jag vill 
tro att man kan nå och ha ett sådant mål 
framför sig. Men man måste hela tiden 
betänka att det är flera som har ansvar.  
Vi som tillsynsmyndighet ska göra vårt, 
sam tidigt som alla arbetsgivare och orga
nisationer måste göra sin del. 

kRIStIna lInDH

Profilen: 
Lars  
Arrhenius

Funktionsnedsättning är näst  
vanligaste orsak bakom anmälningar  
till Diskrimi neringsombudsmannen.  
Lars Arrhenius, färsk på posten,  
vill driva fler fall till domstol.
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Den svenska demokratin fyller 100 år i år. Journalisten 
Moa Candil är aktuell med en bok om hur demokratin 
fungerar, idag och ur ett  historiskt perspektiv.  

      Lätt läst 
om demokrati

 Regeringskris, sonderingar, talmans
rundor … Under de senaste måna
derna har turerna avlöst varandra 
i politiken.  Det kan vara svårt att  
hänga med i vad som händer. Om 

bara ett  år är det dessutom val och då gäller det 
att  förstå hur samhället påverkas av olika polit
iska beslut och vad olika ideologier står för. 

Kanske undrar väljarna varför politikerna 
inte kommer överens och varför det tar så lång 
tid att  gå från ord till handling. Men att  politiker 
tycker olika är som det ska i en demokrati.

– När man säger att  något i politiken är en ”sand
låda” eller ”lekstuga” blir jag ledsen. Det här är 

”Att så många som möjligt förstår att 
påverka politik och samhällsfrågor 
är viktigt för att stärka demokratin 
och inte se den som självklar.”

Journalisten Moa Candil 
har ett stort intresse 
för politik och demokrati. 
Hon är aktuell med boken 
Det är vi som bestämmer!
på lättläst svenska.
 FOTO: ZANNA CHANEL NORDQVIST

KVINNOKÄMPE. Författaren Elin Wägner med 
namn insamlingen för kvinnors rösträtt som 
genom fördes 1913 – 1914. Numera finns de cirka 
350 000 namnunderskrift erna digitaliserade 
hos Riksarkivet .

LÄS MER 
om hur den svenska demokratin 
utveck lades på: 
demokrati100.se

en del av vårt demokratiska system, säger jour
nalisten Moa Candil som vill att  fl er ska förstå 
hur demokratin fungerar och att  vi behöver vara 
rädda om den.

Hon är aktuell med boken Det är vi som be-
stämmer! (LLförlaget) som på lätt läst svenska 
förklarar hur demokratin fungerar. Boken fi nns 
i två olika nivåer lätt läst för att  passa olika mål
grupper. Som personer med kognitiva funk
tionsnedsätt ningar, eller personer som inte kan 
språket så bra. Men även den som behärskar 
språket kan ha svårt att  förstå hur den svenska 
demokratin fungerar, menar Moa  Candil. 

– Jag har till exempel en kompis som trots att  
hon har bott  länge i Sverige är helt främmande 
för att  vi har en kung som statschef i en demo

Voteringsknappar i en ledamotsbänk 
i Riksdagen: grön knapp för ”ja”, röd 
”nej” och gul ”avstår”. 
FOTO: MELKER DAHLSTRAND/SVERIGES RIKSDAG.

om demokrati
            

https://demokrati100.se/
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krati. Vi som är uppvuxna här tänker nog inte så 
mycket på det, vi är vana, konstaterar hon.

Hon arbetade i fl era år på tidningen 8 sidor som 
skriver på lätt läst svenska. Vad är utman ingen 
med att  skriva lätt läst?

– Det svåra är att  inte välja bort det svåra. Att  
skriva om svåra ämnen  på ett  sätt  som gör att  
läsarna förstår innehållet bra. Man får rensa och 
inte fylla med många siff ror, till exempel, säger 
Moa Candil.

I en ”vanlig” tidning kan journalister skriva väl
digt långt, men ordrika texter är ingen garanti 
för att  läsaren förstår innehållet. Det är också 
en erfarenhet som Moa Candil tagit med sig i sitt  
nuvarande arbete som nyhetschef på Gotlands 

Det tog tid för demokratin 
att växa fram. Så här såg det ut 
i riksdagens första kammare 
år 1905. Bara män, och bara män 
med goda inkomster.

Allehanda i Visby. När tidningen nyligen gjorde 
en enkät om regeringsfrågan stod det klart att  
vissa människor är väldigt intresserade. Andra 
tycker att  det är något som politiker ”håller på 
och tjafsar om däruppe i Stockholm.”

– I tidningen försöker vi då sätt a in situationen 
i ett  sammanhang, förklara hur en regeringskris 
kan påverka Gotland, som att  till exempel vissa 
beslut kan bli försenade, avslutar hon.

MaRgaRetHa HolMQvISt

Det tog tid för demokratin Allehanda i Visby. När tidningen nyligen gjorde 





RÖREL

Äntligen!
Läger igen. Som barn och föräldrar har längtat… 
Med solig sommar och massor av bad och musik. 
Här ett bildsvep från sommarens familjeläger på 
Mättinge i Sörmland. RBUs vice ordförande  
Johan Klinthammar höll i kameran.
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Fråga juristen

Fri juridisk rådgivning för  
medlemmar i RBU. 
Kontakta RBU:s jurist  
tisdagar och onsdagar  
kl 9.00 – 12.00.
Du kan också ställa frågor  
via  e-post: 
fragajuristen@rbu.se

Missnöjd  
med LSS-insats?
Vad gör jag om jag är missnöjd med den LSS-insats som  
mitt barn får genom kommunen? Det är en fråga som många 
RBU-föräldrar ställer sig. Här får du några råd.

ler missförhållanden. Du kan 
även framföra synpunkter 
om verksamheten i övrigt. 
Vem som helst som känner 
till brister i en verksamhet 
kan lämna uppgifter till IVO. 
IVO har en upplysningstjänst 
där du kan få hjälp per tele
fon. IVO tar även emot tips 
om brister och det går att vara 
anonym. IVO bedömer sedan 
om uppgifterna ska utredas 
och om tillsyn ska inledas. 
IVO handlägger även kom

 Om du precis har fått 
ett beslut som du 
inte är nöjd med 
kan du överklaga 

beslutet till domstol. Det  
gäller exempelvis om du får 
avslag på en ansökan du gjort 
om att få en särskild insats 
enligt LSS. Kommunen ska 
tala om för dig hur du gör för 
att överklaga beslutet och du 
har rätt att få ett skriftligt  
beslut. Viktigt är att du har 
koll på när beslutet senast 
måste vara överklagat. Du 

muners skyldighet att rap
portera beslut som inte har 
verkställts. Anmälan om 
brister, missförhållanden el
ler synpunkter i övrigt avse
ende en verksamhet kan gö
ras via en etjänst hos IVO el
ler på en pappersblankett.

Slutligen mycket kort om att 
vad en JOanmälan är: En 
JOanmälan kan göras till 
Justitieombudsmannen, JO 
(Riksdagens ombudsmän är 
det officiella namnet), om du 
anser att du eller någon annan 
har blivit felaktigt behandlad 
av en myndighet eller av en 
tjänsteman på en myndighet. 
JO granskar att myndighet
erna arbetar enligt de lagar 
och regler som styr deras ar
bete – speciellt lagar som be
rör enskildas rättigheter och 
skyldigheter i förhållande till 
det allmänna. 

KÄLLOR: 
Lag (1993:387) om stöd  
och service till vissa  
funktions hindrade –  LSS
www.ivo.se
www.jo.se

Malin Tjernell Prioset är   jurist 
och kanslichef på RBU.

måste överklaga beslutet i 
rätt tid. Om det inte framgår 
när beslutet senast måste 
vara överklagat ska du kon
takta kommunen för att få 
denna information. Om du 
inte överklagar i rätt tid går 
beslutet inte att överklaga. 
Det går då vanligtvis att göra 
en ny ansökan, alltså ansöka 
på nytt om insatsen hos kom
munen, och sedan överklaga 
det beslutet.      

Ibland handlar det kanske 
inte om att du är missnöjd 
med själva beslutet,. Det kan 
vara ett bra beslut, utan om 
att själva utförandet inte 
fungerar som det ska och är 
tänkt. Du är alltså nöjd med 
beslutet men inte hur det 
verkställs.  Om du vill klaga 
eller lämna synpunkter på 
insatsens utförande, ska du 
vända dig till den som är an
svarig för den aktuella verk
samheten. Alla verksamhe
ter, såväl kommunala som 
privata, ska ta emot klagomål 
eller synpunkter. Kontakta 
den aktuella verksamheten 
eller din handläggare på kom
munen för att fråga och få  
information om hur du ska 
göra och var du ska lämna dina 
synpunkter eller klagomål. 

” Viktigt är att du har 
koll på när beslutet  
senast måste vara 
överklagat. Du måste 
överklaga beslutet  
i rätt tid. Om det inte 
framgår när beslutet 
senast måste vara 
överklagat ska du 
kontakta kommunen 
för att få denna infor
mation.”

Det går också att vända sig till 
IVO, Inspektionen för vård 
och omsorg, som bland an
nat ansvarar för tillsyn över 
socialtjänst och verksamhet 
enligt LSS. Till IVO kan du 
anmäla allvarliga brister el

mailto:fragajuristen@rbu.se
https://www.ivo.se/
https://www.jo.se/


RBU informerar

– ett viktigt stöd för dig som förälder!

Missa inte!

Skolan är ett viktigt område för RBU. 
Våra barn och ungdomar får inte alltid 
den goda utbildning de har rätt till enligt
lag. Krav och förväntningar kan vara för 
lågt ställda eller så kommer rätt stöd 
och hjälpmedel inte på plats. När skolan 
brister missar eleven chansen att lära 
sig och visa vad den kan.

RBU:s webbplats enlektionomskolan.se
möter de  frågor och tankar som du som 
förälder funderar över. 

– Vilka skolformer fi nns? 
– Vad kan vi kräva av skolan? 
– Vilket stöd kan mitt barn få?

Besök enlektionomskolan.se

enlektionomskolan.se

https://enlektionomskolan.se/
https://enlektionomskolan.se/
https://enlektionomskolan.se/
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2021
Kalendarium

@
FS-direkt
FS-direkt är en snabb och enkel  
kommunikationsväg till förbunds-
styrelsen. Via FS-direkt kan med-
lemmar och RBU-föreningar lämna 
förslag till förbundsstyrelsen för  
beredning och beslut.

E-post: fsdirekt@rbu.se

Mer information finns på 
www.rbu.se

Kontakt
Kansliet telefon 08-677 73 00

Marita Lyemark 
Organisationssekreterare 
Telefon: 070-494 93 87
marita.lyemark@rbu.se

               

  

Tomas Marklund
Förbundsekonom 
Telefon: 076-677 90 31
tomas.marklund@rbu.se 

Malin Tjernell Prioset
Kanslichef och  
förbundsjurist
Telefon 076-947 75 76
malin.tjernell@rbu.se

Margaretha Holmqvist
Redaktör Rörelse  
(frilans)
Telefon: 070-654 11 13
rorelse@rbu.se 

Daniella Ås 
kommunikatör
Telefon: 070-934 91 78   
daniella.as@rbu.se 

Hösten är här. I kalendariet på rbu.se finns fler datum och tips om olika aktiviteter.  
Där kommer även mer information om RBUforum. 
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Snart så!  
RBU-dagen på  
High Chaparral hölls 
efter detta nummers 
pressläggning. Vi 
återkommer med 
reportage där ifrån  
i Rörelse nr 5.
FOTO: HIGH CHAPARRAL

28 september, kvällstid Digitalt RBU-forum

 30 september, kvällstid Digitalt RBU-forum

 1 oktober, eftermiddag Digitalt RBU-forum

 1 oktober Förbundsstyrelsen sammanträder 

 2 oktober, dagtid Digitalt RBU-forum

  Exakta tider för RBU-forumet  
kommer senare. 

HÖSTEN

mailto:fs-direkt@rbu.se
https://www.rbu.se/
mailto:marita.lyemark@rbu.se
mailto:tomas.marklund@rbu.se
mailto:malin.tjernell@rbu.se
mailto:rorelse@rbu.se
mailto:daniella.as@rbu.se
https://rbu.se/


Fordons-Anpassningar
Livskvalitét - Rörlighet - Frihet

Vi finns på…
Smedjegatan 22 i Växjö
Tel 0470-36 000
www.bilanpassarna.se

Vi erbjuder ett sortiment som ger ökad frihet – Freedom – FreedomBikes! 
Vi har olika varianter av barncyklar, tandemcyklar, trehjulingar, parcyklar, komfort-
cyklar, scootercykel, rickschaw-cykel och även cyklar för transport av rullstolar. På 
så gott som alla modeller finns möjlighet att välja en elmotor för assisterad cykling.

Välkommen att besöka oss på Smedjegatan 22 i Växjö
Eller slå oss en signal på Tel 0470-52 44 80

www.freedombikes.se

HJÄLP MED OFFERT ELLER 
UTPROVNING

Hör av er så hjälper vi er 

https://www.bilanpassarna.se/
https://www.freedombikes.se/


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

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

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

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

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

Välkommen till oss!

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

POSTTIDNING B
AVS: RBU
SOLNA TORG 19
171 45 SOLNA

https://www.dfarm.se/
https://www.facebook.com/DinForlangdaArm
https://www.coordinare.se/

