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Signe

 


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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Mysig höst?
Nåja…
”Jag ska bara…” sa Alfons och
visst har vi väl alla en tendens
att skjuta upp saker. Just idag
vill jag skjuta upp den höst som brer ut sig
utanför fönstret. När dagsljuset inte orkar
infinna sig längtar jag efter sommar.
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Nu invänder förstås alla ni höstälskare.
Framhåller hur mysigt det är med tända ljus,
varma filtar och koppar med ångande te.
”Hygge,” som danskarna säger. Eller hur
vackert det är med sprakande löv. Plus då att
en krispig höstpromenad sätter fart på hjärnkontoret. Jag gjorde ett försök med det senare
i morse, men det var inte det minsta krispigt.
Bara blött och löv som klibbade fast på stövlarna. Svårt att se något positivt med det, mer
än att jag äntligen investerat i nya stövlar ( de
gamla läckte, en dålig egenskap). Det var ett
praktiskt och präktigt inköp. Men nog är
sommarsandaler skönare.
Det som är bra med hösten är vårt nya nummer av Rörelse. I LSS-temat blickar vi framåt
och bakåt, på med- och motgångar för funkisrörelsen. Mycket var sämre förr. Som att
rörelsehindrade barn tvingades långt bort
från sina hem för att alls få gå i skolan. Även
nutiden skaver, med LSS-insatser som är bra
på papperet men inhumana och begränsande
i praktiken. Vi bjuder dessutom på massor av
fina bilder från High Chaparral. Till sist får vi
sommarkramare en dos vackert väder genom
de vinnande bidragen i RBU:s fototävling.
Margaretha Holmqvist
Redaktör

Fototävlingen avgjord
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Vad vill du läsa
mer om i Rörelse?

Tipsa oss!

rorelse@rbu.se
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Maria har ordet
FOTO: JOHAN KLINTHAMMAR

Assistans är frihet
– när den fungerar

– Vad är personlig assistans för dig?
Frågan ställdes till uppdragschefen
på min dotter Tildas assistansbolag.
Svaret blev ”sjukvård.”
En sak kan vi konstatera: personlig
assistans är många saker, men sjukvård är den definitivt INTE. Man får
inte en enda assistansminut för sjukvård. Däremot är assistansen frihet, delaktighet och
självständighet. När den fungerar.
Tilda är gott och väl vuxen. Hon har ett helt ok assistansbeslut från Försäkringskassan. Hon borde kunna leva
självständigt, i frihet och med full delaktighet i samhället. Men det kan hon inte och det beror på att assistansen
inte fungerar. I bästa fall finns det pinnar i excelarket,
det vill säga alla arbetspass är bemannade. Men hur
kvaliteten ser ut, det är det ingen som bryr sig om.
På ett år har samtliga assistenter i Tildas grupp bytts
ut, minst en gång. Och då snackar vi väldigt många assistenter som hon tvingats lära upp, som hon fått acceptera
gör fel när de ska sätta henne i hennes rullstol, som ska
hjälpa henne med det mest intima och som inte förstår
vad hon säger. Tilda har blivit helt utbränd. När ännu en
ny assistent ska komma in och börja introduceras så
gråter hon en skvätt för att hon inte orkar mer.
Vi anhöriga hoppar in som assistenter, fast varken vi
eller Tilda vill ha det så.
Jag har grubblat över detta så mycket. Varför fungerar
det inte? Vi har LSS, en fantastisk lag. Vi har assistansen,
kanske den viktigaste frihetsreformen som Sverige någonsin genomfört.

Tilda är inte på något sätt ensam om att ha det så här,
det vet jag. En mycket svårare nöt att knäcka är vad man
ska göra åt det. Det brister definitivt i kompetens. När
ett assistansbolag, som ska rekrytera och arbetsleda
assistenter, inte vet vad personlig assistans är, då kan
det bara bli fel. Ideologin bakom LSS och assistans har
runnit bort. De nya assistenter som kommer in har
många gånger väldigt luddiga begrepp om vad det är för
jobb de ska göra.
Att lära sig sköta en taklift eller hjälpa till att sätta på
kläder är inte svårt. Det svåra är det där som behöver
uppstå mellan assistent och assistansanvändare: som
assistent behöver man vara ärlig, öppen och trygg i sig
själv. Lite humor skadar inte. Man behöver visa respekt
och vara ödmjuk inför en människa med en helt annan
livserfarenhet än ens egen. Man behöver vara nyfiken
men ändå kunna ta ett steg tillbaka. Och man behöver
fatta den ideologiska grunden till att personlig assistans
finns. Med assistansbolag som inte vet kommer det
aldrig att hända.
Visst, assistansen är underfinansierad efter år av
besparingar. Men det här är mycket större än så. Det
handlar om alla människors lika värde och rätten att leva
som andra. Respekt och ödmjukhet kostar inte ett öre
men är värda mer än guld.

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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Den som tillsänder tidningen material anses medge
digital lagring och publicering.
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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: LSS
Hur mår LSS? Rörelse tar tempen på den omdiskuterade lagen.
LSS infördes under klang och jubel 1994. I dag menar kritikerna att lagen
urholkats och blivit ett lapptäcke där individens rättigheter sätts på undantag.
Nu väntar förändringar, inte minst på assistansområdet.

Familjen Brimse:

Vi tar en
dag i taget
De sömnlösa nätterna är många hos familjen Brimse
i Göteborg. Dagtid har dottern Signe ett bra stöd, då
räcker LSStimmarna till för hennes grundläggande
behov. Det är nätterna som är bekymret.
»
text: Lotta Engelbrektson foto: Sören Håkanlind
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SYSKONKÄRLEK. Storebror Johannes har
hunnit fylla 17 år. Han minns att det kunde
vara tufft när Signe var liten, inte minst
i samband med flytten från Växjö.
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tema: LSS
anses bero på en bristande mognad i mjukvävnaden vid struphuvudets ingång. Skadan påverkar
Signes andning och gör den trång och väsande.
Det brukar vara extra jobbigt för henne om hon
är förkyld.
– De nätterna är värst. Då sover hon bara korta
stunder åt gången och en av oss måste sitta i soffan
tillsammans med henne, säger Anna.
Egentligen är familjen nöjda med dotterns
LSS-insats. Hon är tilldelad 420 timmar i månaden, vilket är minutiöst uträknat för att täcka hennes grundläggande behov. Familjen har tre personliga assistenter anställda på halvtid, plus att Anna
Brimse själv jobbar heltid för sin dotter.

EFTERMIDDAGSVILA. Signe har växlande muskeltonus. När kroppen är mitt emellan,
varken spänd eller mjuk, mår hon bra och kan göra massa roliga saker.

K

lockan tio på kvällen går den personliga
assistenten hem. Då har elvaåriga Signe
fått hjälp med mat, toalettbesök och nattkläder. Om det har varit en bra dag har de
också hunnit leka en stund eller gått en promenad
i det lummiga området i Hisings Backa.
När natten sänker sig över familjen Brimses hem
börjar föräldrarnas nästa, obetalda arbetspass.
– Under riktigt dåliga nätter kan Signe vakna upp
till tio gånger. Vid varje tillfälle måste en av oss gå
upp och sitta med henne tills hon kan somna om,
berättar mamma Anna Brimse.
Ibland tar det timmar innan Signe kommer till
ro igen och föräldrarnas nätter trasas sönder i vakpass. Även om det har blivit lite bättre under det
senaste året är fortfarande de flesta av Anna och
Eriks sovnätter sönderhackade.
– Så har det sett ut sen Signe var baby. De första
sex månaderna av hennes liv hade vi avlösarservice.
Då fick hon syrgas och vi hade hjälp tio timmar
varje natt, berättar Erik Brimse.

Signe föddes med en dyskinetisk CP-skada, vilket
betyder att hon har växlande muskeltonus. Ibland
är hon mjuk och slapp i kroppen och ibland är hon
ytterst spänd. Signe har även Laryngomalaci, som
8

”Om vi fick
använda
timmarna
under några
nätter i veckan
skulle vi ha
en chans till
ett normalt liv.”
Erik Brimse

Hela familjen Brimse samlad.
Johannes, Signe, Erik och
Anna trivs bra i Hisings Backa.

Det är egentligen inte antalet timmar det är fel på.
– Men vi skulle vilja ha större frihet att fördela
dem efter våra och Signes behov. Om vi fick använda timmarna under några nätter i veckan skulle vi
ha en chans till ett normalt liv, säger Erik.
Signe har varit beviljad stödinsatser enligt LSS
sedan hon var fyra år. Då hade Erik och Anna kämpat i två år för att få hjälp med sin dotter. Vid den
tidpunkten bodde familjen i Växjö och föräldrarna
sökte stöd via omsorgsförvaltningen i kommunen.
– Först fick vi avslag, men vann i förvaltningsrätten. Därefter överklagade Försäkringskassan till nästa instans. Det blev en
lång juridisk process innan vi var
i hamn, berättar Erik.
Han var den som, vid sidan
av sitt arbete som naturvårdshandläggare på länsstyrelsen,
skötte den byråkratiska brevväxlingen. Familjen var desperat
och Erik satt uppe nätterna igenom och formulerade överklaganden.
– Vi var tvungna att räkna allt i minuter. Hur
mycket tid Signe behövde för toalettbesök, matning, dusch, påklädning, förflyttning… Försäkringskassan drar av den tid som anses ingå i ett
vanligt föräldraansvar. Det är ett nålsöga att ta sig
igenom, säger han.
Samtidigt kom Signes storebror Johannes i kläm.
Allt fokus låg på lillasysterns behov och föräldrarnas tid och ork räckte inte till. Anna minns den perioden som den värsta i sitt liv.
– Vi hade ingen hjälp utifrån och Johannes blev
åsidosatt. Det var fruktansvärt och jag grät vid varje
möte med omsorgsförvaltningen, säger hon.
Till sist kom ändå beslutet. Signe beviljades stöd
med 360 timmar i månaden och familjen kunde
andas ut. Erik och Anna vände sig till ett assistansRÖRELSE 5 2021

Jengla Omsorg Personlig assistans,
som du vill ha det!

”Att sitta och räkna
på sitt barns toalettbesök
– hur många och långa
de är – är inte värdigt.”

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.

Anna Brimse

bolag och fick hjälp med att
anställa personliga assistenter. Samtidigt försökte de
sätta ihop bitarna i familjens liv.
Allt gick ganska bra fram tills
Signe skulle börja skolan.
– Vi hittade ingen bra skola som kunde ta emot
henne i Växjö, så vi började leta runt i hela landet.
Till slut hittade vi Move & Walk i Göteborg, berättar
Anna.

Erik fick ett nytt arbete på Länsstyrelsen i Västra
Götaland och familjen packade ihop sitt småländska liv. De köpte ett hus i ett trevligt villaområde på
Hisingen och Johannes fick en plats på mellanstadiet i skolan intill.
Eftersom Signe har ett beslut från Försäkringskassan med rätt till LSS, behövde Anna och Erik
inte göra om proceduren och söka stöd i den nya
kommunen. Det är de evigt tacksamma för.
– Att sitta och räkna på sitt barns toalettbesök –
hur många och långa de är – är inte värdigt, säger
Anna med en suck.
Sedan det senaste beslutet 2016 har Signe haft
samma antal timmar i stöd. Och trots att föräldrarna inte önskar något annat än att få sova en hel
natt, vågar de inte begära en omprövning. Eftersom de inte litar på systemet är de rädda för en ny
utdragen process.

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.

– Risken är att någon räknar på ett annat sätt än
tidigare och att vi förlorar stödtimmar istället för
tvärtom. Nu inväntar vi Signes tolvårsdag, då andra
regler gäller för föräldraansvar, säger Anna.
Just vad som ingår – eller inte ingår – i ett vanligt
föräldraansvar har varit en het fråga i regeringens
senaste utredning om LSS. Nu ska också regelverket
göras om och vissa förändringar ska införas 2023.
Så långt fram i tiden kan Anna och Erik inte överblicka. Att leva med ett barn som Signe är att ta en
dag i taget.
– Signes behov styr allas våra liv, jobb, fritid och
vårt mående. På gott och ont. Bortsett från den
ständiga sömnbristen tror jag att min dotter har
fått mig att utvecklas som människa, säger Erik
Brimse.

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.
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040-12 12 11
assistans@jengla.se
jengla.se
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tema: LSS

Handläggaren:

Viktigt att förstå lagen
En person som ansöker om personlig assistans har alltid rätt att få sin
sak prövad. På förvaltningen för funktionsstöd på Hisingen är man
noga med att se till den enskildes behov utifrån lag och praxis.

S

usanne Bergqvist som är enhetschef på förvaltÄven om den sökande inte har rätt till personlig assistans,
ningen för funktionsstöd på Hisingen har mött
finns det många andra bra insatser i LSS som man kan få
många förtvivlade anhöriga. De är utsjasade och
stöd i, understryker Susanne Bergqvist. Bland annat nämner
trötta och kan inte förstå varför
hon avlösarservice.
deras närstående inte beviljas mer assis– Den servicen syftar till att avlösa förtans.
äldrarna så de har en möjlighet att komma
Susanne Bergqvist har full förståelse för
ut på egna aktiviteter, säger hon.
deras reaktion.
– Många fattar inte riktigt hur reglerna funPå enheten för funktionsstöd på norra Hisingen har varje barnhandläggare ett fyrtiogerar. De ser bara att deras närstående har
väldigt stora behov, säger hon.
tal ärenden som rör LSS. De handlar inte
För att beviljas personlig assistens måste
bara om personlig assistens utan även om
FAKTA: LSS
den som söker uppfylla vissa kriterier. Det
andra insatser som korttidstillsyn och avLag (1993:387) om stöd och serbetyder att personen inte själv kan tillgodolösarservice.
vice till vissa funktionshindrade.
se sina grundläggande behov, som att duscha,
Besluten följs upp en gång om året då handMålet med LSS är att personer
klä sig, äta och sköta sina toalettbesök.
l
äggaren
tittar på hur behoven ser ut i dagsmed funktionsnedsättningar
– Det handlar om intima och integritetsläget,
Har
behoven minskat eller ökat under
ska kunna leva som andra.
nära behov som den sökande handgripligen
Lagen ger särskilda rättigheter
”Är man inte nöjd med beslutet så
behöver hjälp med. Det räcker inte med nära
till en del personer med funkmuntligt stöd och handräckning. Uppfyller
tionsnedsättningar. Stöd kan till
är det viktigt att man överklagar
exempel omfatta bostad med
man de här kriterierna så utreder vi även
och vi hjälper gärna till.”
särskild service, daglig verksamandra personliga behov, som fritidsaktivitehet, kontaktperson och rätt till
ter, säger Susanne Bergqvist.
året och har föräldraansvaret förändrats i
personlig assistans.
och med att barnet blivit äldre?
Socialtjänstlagen, Hälso- och
För den som till exempel har ett barn med
– Om det har gjorts en ordentlig, omfattansjukvårdslagen och andra lagar
utmanande beteende, som kräver ständig
de utredning från början finns ju allt mategäller också för dem som har
tillsyn, kan skiljelinjen vara svår att ta till sig.
rial. Men det är viktigt att gå igenom alla
rättigheter enligt LSS.
Föräldern kanske upplever att barnet behöunderlag med jämna mellanrum.
KÄLLA: RIKSDAGEN
ver passning dygnet runt– ändå kvalificerar sig inte hen för personlig assistens.
Nästan hälften av alla beslut som gäller personlig assistens
Eller så beviljas barnet stöd, men timmarna är inte tillöverklagas till Förvaltningsrätten. I de flesta fall handlar
det om att de anhöriga eller deras ombud anser att de bevilräckligt många för att familjens vardag ska fungera optimalt.
jade timmarna är alltför få. Familjen har fått stöd, men inte
– Jag begriper att folk har svårt att förstå det här. Men sysalls i den utsträckning man önskat sig.
temet är uppbyggt på det här viset. Utredningen sker i två
– Om man inte nöjd med beslutet så är det viktigt att man
steg och uppfyller den sökande kriterierna i grundläggande
överklagar och vi hjälper gärna till, säger Susanne Bergbehov så utreder vi även andra behov under dygnet. Uppqvist.
fyller man däremot inte kriterierna går vi inte vidare i utredlotta engelbrektson
ningen utan avslår där, förklarar Susanne Bergqvist.
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En unik utbildning för
En dig
unik
utbildning
för
med rörelsehinder
Riksgymnasiet Kristianstad, Stockholm, Göteborg och Umeå
Riksgymnasiet är en unik gymnasieutbildning för dig som har ett rörelsehinder. Hos oss kan du få anpassad utbildning i en trygg miljö. Vi erbjuder
en helhetslösning med skola, habilitering under skoltid, boende på elevhem och stöd till en aktiv fritid.
Vi har stor förståelse och kunskap om ungdomar och olika funktionsnedsättningar 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

tema: LSS

Familjen Törnström:

Flexibla jobb
ett måste

Det mesta kring omsorgen om dottern Clara fallit på
plats. Men myndighetskontakterna är onödigt
krångliga, tycker familjen Törnström i Linköping.

F

amiljen Törnströms äldsta barn, sjuåriga Clara, har en omfattande CP-skada
och svår epilepsi. För det mesta lyckas
föräldrarna lotsa sig fram mellan de
olika myndigheter som ska se till att Clara får
det stöd hon behöver.
Enligt mamma Sara Törnström hade de tidigt turen att få en handläggare som kunde
hjälpa dem. Handläggaren höll hårt på regelverk och formaliteter men var ändå hjälpsam.
Dottern har assistans dagtid och delvis nattetid. Försäkringskassans läkare har bedömt att
Claras epilepsi riskerar att leda till ett livshotande tillstånd.

En hel del annat är svårnavigerat. Som att se
till att Clara får de hjälpmedel som gör att hon
ska kunna leka, vara ute i skog och mark med
familjen. Eller att inte behöva vänta i flera månader på en ny duschstol när den gamla är trasig.
Sara Törnström är arbetsterapeut och hennes man konsult i byggbranschen.
– Att vi båda har flexibla jobb gör det möjligt
för oss att arbeta. Annars skulle det inte gå.
SYSKONMYS. Clara tillsammans med bröderna
Wilmer och Tage.
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Clara har precis börjat första klass. Hon fick gå
kvar på förskolan ett år längre än sina kompisar eftersom Linköpings kommun fram till nu
inte har tillämpat förskoleklass i särskolan.
–Hon är en väldigt glad och busig tjej, och
tuff, trots sina svåra funktionsnedsättningar
vill hon alltid till skolan, även efter en natt när
hon krampat och sovit dåligt.

”Det jag vet är att Clara
alltid kommer att behöva
någon som kämpar för
hennes rättigheter.”

RÖRELSE 5 2021

Gör så här!

Sara Törnström anser att samhället alltid ska ha barnets behov
i centrum. Här är några av hennes förslag.
• Enklare handlägg
ning hos Försäkrings
kassan. Med en gedi
gen utredning i grun
den ska det inte be
hövas en utredning
och en utredare för
varje insats.

• Bättre hjälpmedel:
Alla ska ha rätt till en
aktiv fritid och barn
konventionen ska
följas. Där hänger
inte habiliteringen
alls med.

• Kortare beslutsvägar:
Om till exempel ett
hjälpmedel är trasigt
kan det ta månader
att få det lagat. Plus
att Sverige stänger
hela sommaren, hur
kan det vara så?

• Bättre attityd från
vården: Utgå alltid
från patientens be
hov, inte verksam
hetens.

Familjen Törnström består av mamma Sara,
pappa Per, Clara och hennes yngre bröder Wilmer
och Tage. FOTO: PRIVAT

Ibland tänker Sara Törnström att ”det är nu
vi har det som lättast.” Hur det ska bli senare i
livet, när dottern växer upp är ett orosmoln.
– Men jag försöker att inte tänka för mycket
på det. Det jag vet är att Clara alltid kommer
att behöva någon som kämpar för hennes rättigheter, säger hon.
Margaretha Holmqvist
RÖRELSE 5 2021



Clara älskar att
vara ute i naturen,
här med sin
assitstent Johanna.
FOTO: PRIVAT
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tema: LSS

ta strid

Vi måste alltid

Jonas Franksson står kvar på barrikad
erna. Något annat finns inte, säger han.

T

vå steg framåt, och
ibland ett steg bakåt.
Att vara aktivist och
påtryckare i ”funkisfrågor” är ingen lätt resa. Det
vet Jonas Franksson, ordförande i STIL och en känd profil
i funktionsrättsrörelsen.
Hur gör du för att hålla aktivismen levande och själv orka
kämpa?
–Det går eftersom jag vet att
det gör skillnad. Utan oss hade
vi inte haft mycket till personlig assistans. Vi har kommit till
rätta med många domar och
utan oss hade inte utredningen
om stärkt assistans blivit av.
Men det räcker inte att protestera mot orättvisor, understryker han. För att kunna påverka politikens innehåll gäller det för funktionsrättsrörelsen att ligga i framkant, presentera egna förslag och vara tydlig
med vad som behöver göras.

– Vi behöver också bli fler
och vi ska se till att inte vända
ilskan inåt, mot oss själva. Ilskan ska riktas mot det som är
fel. Går man samman med andra är man inte ensam. Man
blir stärkt av att vara fler.

Opinionsbildande arbete är
långsiktigt och tålamodskrävande ”om man tror att det ska
gå snabbt och fort blir man besviken.” Men så kommer resultat. Jonas Franksson exemplifierar med vad som hände i valrörelsen 2018. Händelser som
såväl regeringen som oppositionen lär ha i färskt minne.
– Det hände något intressant
i förra valrörelsen, att det blev
väldigt stor uppmärksamhet
kring personlig assistans. Det
var mycket tack vare RBU:s arbete. Jag tror att det chockade
många partier.
Jonas Franksson menar att

– Aktivism gör skillnad, säger
Jonas Franksson som är ordförande
i assistanskooperativet STIL.
FOTO: ERIK GROUNDSTROEM

uppmärksamheten bottnar i
en känsla av ”hit men inte
längre.” Att Sverige som land
vilar på traditioner av mänskliga rättigheter och att synen
på barns rättigheter bottnar i
Astrid Lindgrens anda.

”Vi behöver också bli
fler och vi ska se till att
inte vända ilskan inåt,
mot oss själva.”
– Det är en stark känsla hos
många människor att man inte
ska behandla barn illa.
När Rörelse först talar med

Jonas Franksson spekulerar
han om att regeringen kanske
försöker förhala processen
kring utredningen om stärkt
personlig assistans. Men regeringen överraskade med ett
helt annat grEpp: redan innan
avslutad remissrunda lovade
socialminister Lena Hallengren att förslagen ska förverkligas ( se separat artikel). Nu
säger han istället:

– STIL och den övriga assistans
användarrörelsen har gjort ett
stort jobb i att förändra regeringen Löfvens assistanspolitik.

Domen som blev en våt filt
Olika domar i Högsta förvaltningsdomstolen har
förändrat praxis kring den
personliga assistansen.
Enligt Jonas Franksson är
det framförallt domen
från 2009 om integritetsnära behov som ”ligger
som en våt filt” över den
personliga assistansen
När LSS skrevs var lag-
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stiftarens syfte att insatsen personlig assistans
och assistansersättning
var till för personer som
har de allra största behoven. Assistansanvändarna
skulle ges goda levnadsvillkor. I förarbetena till
lagen står det att personlig
assistans är förbehållen situationer av krävande el-

ler på annat sätt komplicerad natur, i allmänhet av
personligt slag. Beskrivningarna är till för att förklara vilka behov som kan
ge rätt till personlig assistans. Det kan vara att äta,
klä av och på sig och få stöd
med personlig hygien.
Efter domen i Högsta
förvaltningsdomstolen

började man dela upp de
grundläggande behoven i
moment som är integritetsnära och inte integritetsnära. Resultatet har
blivit att en myndighet eller domstol i varje enskilt
fall kan bestämma var
gränsen för ”integritets
nära behov” uppstår för
olika personer i olika situ-

ationer. Domen har inneburit att många assistans
användare fått färre assi
stanstimmar. En konsekvens kan till exempel
vara att tid beviljas för att
ta sig fram och tillbaka till
toaletten, men inte för
själva toalettbesöket.
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FAKTA: STIL
Stiftarna av Independent
Living i Sverige, STIL, är en
förening och ett assistans
kooperativ som bildades
1984.
Föreningen är en del av en
internationell rörelse som
kallas Independent Living,
IL. Rörelsens mål är allas
rätt att bestämma i sitt liv.

De senaste åren har vi också
varit med om att stoppa tvåårsomprövningar, bidragit till att
LSS-utredningen hamnat i
papperskorgen och stärkt rätten till personlig assistans på
arbetet.

Samtidigt påpekar han att den
politiska osäkerheten är stor.
Det januariavtal som föddes
efter de långa regeringsförhandlingarna sprack när Liberalerna hoppade av.
–Det är ett osäkert läge i riksdagen och vi har Sverigedemokraterna som ligger långt från
mänskliga rättigheter.
Jonas Frankssons egen livsresa
illustrerar väl vad personlig assistans kan betyda. Som
16-åring flyttade han från Ockelbo till Göteborg för att gå en
teaterlinje på gymnasiet. Det
var en dröm som infriades,
men också en tid då han först
fick bo på ett elevhem, i en institutionsliknande miljö.
Den då nya LSS-lagstiftningen innebar att han som
18-åring kunde söka assistans
och hitta eget boende Det blev
RÖRELSE 5 2021

stor skillnad mot att bo på ett
elevhem, med personal som
han inte själv kunde välja.
–Det var helt revolutionerande. Jag kunde börja livet med
teater och arbete inom media.
Det var sådant som inte fanns
i min föreställningsvärld och
gav en stark till tro till livet,
och till samhället.
Desto större blev raset när
han senare i livet hamnade i en
situation med ständiga omprövningar och färre assistanstimmar. När han som han säger
”förvandlades till en budgetpost i stadsdelens ekonomi.”

Att situationen trots allt blev
uthärdlig under den svåra perioden tackar han sitt starka
nätverk för. Men att nätverket
fanns där är ingen självklarhet, framhåller han. Det beror
till stor del på att assistansen
gett honom förutsättningar att
bygga upp ett liv med relationer, barn, familj, arbete och
aktivism.
– Det gör mig extra beklämd
att så många unga idag inte får
förutsättningar att skaffa sig
ett sådant nätverk. Åren runt
18 till 25 år är viktiga och lägger grunden till så mycket senare i livet. Det kan handla om
att våga flytta till en annan ort
för att studera och veta att du
får rätt stöd där, säger Jonas
Franksson som numera fått
tillbaka de assistanstimmar
han behöver, bland annat för
att kunna arbeta.
Margaretha holMqvist

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

Det var enkelt
att byta bolag.
Humana känns
tryggt för oss alla!

Flest väljer Humana för personlig assistans
Läs om varför www.Humana.se/byta-bolag
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tema: LSS

En luttrad

aktivist

När LSS infördes skålade Wenche Willumsen
i champagne. Idag är hon besviken.

W

enche Willumsen har varit
en del av funktionsrättsrö
relsen i hela sitt vuxna liv.
Numera är hon inte lika en
gagerad som tidigare. Hon har blivit nå
got av en pessimist.

LSS kom på plats. Desto mer besviken är
hon idag över hur lagens syfte förfelats,
hur rättigheter naggats i kanten.
– Idag är LSS ett urgröpt flaggskepp och
att det är så är ett dåligt betyg till Sverige
som land.
De som sitter med våra liv i sina händer
bryr sig inte, förstår inte vad det handlar
om och helheten försvinner när rättigheter
dissekeras, fortsätter hon med eftertryck.
Men låt oss backa bandet. Året är 1953
och den treåriga Wenche vaknar i sin
säng , i rummet med John Blund lampan.
Något är fel, hon kan inte röra sig. Hon

”Idag är LSS ett urgröpt flaggskepp och att det är så är ett dåligt
betyg till Sverige som land.
har drabbats av polio. Vaccinet ska kom
ma först några år senare.
Efter en lång sjukhusvistelse får Wen
che komma hem igen. Förlamningen
släpper sitt grepp om stora delar av krop
pen men stannar kvar i armarna. I höger
hand har hon viss rörelseförmåga, den
vänstra har varit en mjuk ”gosehand” för
hennes barn.
Under sina år i funktionsrättsrörelsen har Wenche
Willumsen varit med om framgångar, men också
bakslag. FOTO: PRIVAT

– Jag har inte tilltron längre, och då ska
man hålla sig undan.
Hon beskriver balansgången mellan att
vara tuff aktivist och konstruktiv samar
betspartner i förhållande till myndighe
ter och politiker.
– Det där är något funktionsrättsrörel
sen brottats med i alla tider. Vi har ofta
fått höra att vi är för arga eller så är vi för
snälla, säger hon hemifrån kökssoffan i
huset utanför Eskilstuna. Under vårt vi
deosamtal berättar hon om glädjen när
16

De första skolåren går hon i vanlig klass.
Klasskompisarna hjälper henne med
praktiska saker. När det är dags att börja
fjärde klass säger den nye klassläraren
ifrån, han vill inte ha ”handikappade”
elever. Hans elever ska kunna vara med
på cykelutflykter. Wenche skickas till ett
skolhem i Helsingborg, 40 mil hemifrån.
Senare blir det Norrbackainstitutet i
Stockholm, familjebildning och universi
tetsstudier. Wenche är sedan några år
pensionerad från arbetet på DHR. Livet
har gett henne mycket av det hon önskade,
som tre barn och en framgångsrik yrkes
karriär.

Hon minns när hon allra första gången
fick idén om personlig assistans presen
terad för sig. Då lät det alldeles för bra för
att vara sant. Men lagen kom på plats, året
var 1994, och Wenche såg hur assistans
användarna blommade upp. Människo
värdet stärktes, användarna blev gladare,
starkare, mer självständiga.
Kostnadsbiten pratades det mindre om,
trots att det rådde lågkonjunktur när lagen
väl sjösattes. De aktiva inom funktionsrätts
rörelsen förstod att assistansen skulle kosta
mer än vad politikerna kalkylerat med.
– Men det sa vi inte till politikerna, då
hade det inte blivit något. Dessutom till
kom nya grupper som sökte assistans,
fler barn och personer med intellektuella
funktionsnedsättningar.

Idag rullar kampen för allas lika rättighe
ter vidare, i med och motgång.
– Jag kan sörja att man ska lägga hela livet
på slåss för sina rättigheter och fundera
över vad det gör med oss som människor.
Men jag blir glad varje gång jag möter unga
som tar kampen, säger Wenche Willumsen.
Hon drar sig för att sia om framtiden
men tvivlar på att funktionsrättsfrågorna
får hög politisk prioritering framöver.
Pandemin gör att det finns många hål att
fylla efter alla stödpaket. Hon tror dessut
om att det folkliga stödet för personlig as
sistans fått sig en ordentlig törn av rap
porteringen om kriminalitet kopplad till
branschen.
Wenche lever ett bra liv och har de as
sistanstimmar hon behöver. Men alla
hinder i vardagen går inte att avvärja.
Som när hon planerar en resa till barn
barnen i Malmö och det är omöjligt för
henne att ta sig upp i snabbtåget.
– Sådant där dyker alltid upp. Jag har
skrivit till SJ men inte fått något svar, sä
ger hon och låter precis så engagerad som
hon säger att hon inte längre är.
Margaretha Holmqvist



Lyssnartips:

I P 1 programmet Wenche och
vägen från vanföreanstalten berättar
Wenche Willumsen om sitt liv.
Finns på sr play.
RÖRELSE 5 2021

Regeringen:

Stärkt rätt till assistans
I mitten av september presenterade social
minister Lena Hallengren en rad förslag på för
bättringar inom personlig assistans. Reformen
beräknas ge ytterligare 2000 personer, varav
800 barn, rätt till assistans.
Förslagen i korthet:
• Fler barn ska också få rätt
till personlig assistans ge
nom att det så kallade för
äldraansvaret smalnas av
och görs mer rättssäkert.
• Assistansanvändare som
behöver sjukvårdande in
satser ska kunna behålla
sin assistans, med stärkt
patientsäkerhet
• Regeringen avser nu att ta
fram förslag där rätten till
assistans för det som tidiga
re kallats tillsyn ska stärkas.

• Försäkringskassan får ut
ökade medel för att ta hand
om reformen
Reformerna kommer att
bygga på de förslag som läm
nades i betänkandet Stärkt
rätt till personlig assistans,
med Fredrik Malmberg som
utredare. Utredningen före
slår att reformerna ska börja
gälla 2023. Kostnaderna
beräknas till 712 miljoner
för 2023 och till 3,56 miljarder
per år när reformerna fått
full effekt.
Regeringen anser att det

Socialminister Lena Hallengren, S.
FOTO : KRISTIAN POHL/ REGERINGSKANSLIET

skett en utveckling i rätts
praxis som innebär att vissa
personer med stora stödbe
hov inte får assistans trots
att de omfattas av lagen. Den
här utvecklingen har skett
utan inblandning av riksdag
eller regering.

RBU: Bra men

otillräckligt

RBU välkomnar förslagen men
anser att de otillräckliga.
– Det är överraskande att
regeringen kom med sina förslag
redan innan remisstiden för
utredningen om stärkt assistans
gick ut, säger Maria Persdotter,
förbundsordförande i RBU som
ändå anser att förslagen ligger
i rätt riktning. Att föräldra
ansvaret smalnas av och att fler
barn kan få assistans är viktiga
krav från RBU. Krav som förhopp
ningsvis genomförs om reger
ingens förslag går igenom i riks
dagen.
Maria Persdotter menar att
regeringen vill undvika en upp
repning av valrörelsen 2018, där
personlig assistans blev en stor
fråga.
– Det här luktar lite valfläsk,
säger hon.

Utredning:

Personlig assistans
kan bli statlig
Regeringen tillsätter en utredning om huvudmannaskapet för
personlig assistans. Utredaren ska bland granska om staten ska
få det fulla ansvaret.
Lars Lööw utreder om assistansen ska bli
statlig. FOTO: ROSIE ALM/AF

FAKTA: LARS LÖÖW
Till särskild utredare utses Arbetsförmed
lingens överdirektör Lars Lööw. Han har
tidigare varit generaldirektör på Svenska
ESF-rådet och har lång erfarenhet av funk
tionsrättsfrågor. Han har även varit särskild
utredare i utredningen om Översyn av
yrket personlig assistent (SOU 2020:1).
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Bakgrunden är att reger
ingen anser att det nuvar
ande systemet, där stat
och kommun delar ansva
ret, blir otydligt och rätts
osäkert.
– Delat huvudmanna
skap ställer till problem,
riskerar att öka kostna
derna och det finns en risk
att assistansanvändare

hamnar i kläm, sa social
minister Lena Hallengren
vid en digital pressträff
den 23 september.
Samtidigt betonade hon
att LSS omfattar mer än
assistans. Därför kan för
ändringar av huvudman
naskapet påverka andra
delar av LSS samt av soci
altjänstlagen och social

försäkringsbalken.
Uppdraget ska redovisas
senast den 23 mars 2023.
Det kan tyckas som en
lång tidsperiod men enligt
Lena Hallengren är upp
draget komplext och svårt.
– Att byta huvudman är
en stor sak, sa hon vid
pressträffen.
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Full koncentration var det som gällde
när Sebastian Coyne från Gävle vaskade guld.
På bilden med Therese Eriksson.

rbu-dag med

guldkant!
Guldvaskning, pang-pang och massor av
annat kul. Det blev en händelserik och glad
dag på småländska High Chaparral.
Närmare 1000 RBU:are från olika delar av
landet trivdes i parken. Foto: André de Loisted

Skön galopp!
Ayla Ayatine
jad från Stock
holm hade en
spännande
dag på High
Chaparral.
18

S

om vi har väntat och längtat!
RBU-dagen med vildavästern
tema var inplanerad till 2020
men fick ställas in på grund av
pandemin. Drygt ett år senare
var det äntligen dags.
Familjen Kämpelycka från Orust var
några av deltagarna. De åkte till High Cha-»
RÖRELSE 5 2021

Familjen Kämpelycka
från Orust passade på
att bli fotade av
RBU:s Johan Klinthammar.



LADDADE BRORSOR.
Cody från Orust tog
med sina bröder Kyle,
Taylor och Brady.
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Här var det många bollar
i luften. Simon och
Johanna Hjelmroth från
Göteborg trivdes bra,
trots regnet.

» parral med höga förväntningar och dagen
blev en succé.
– Så mycket glädje! Det blev en fantastisk dag, trots det dåliga vädret, säger
mamma Christina som var på plats med
sönerna Cody, Kyle, Taylor och Brady och
maken Magnus.
Christina Kämpelycka berättar att hennes stora familj kunde ta det lugnt tillsammans, och att det fanns tid att utan
stress testa flera olika aktiviteter, som
guldvaskning.
– Allt hanns med och det var härligt att
se hur RBU satte sin prägel på hela High
Chaparral.
20

Är det inte
de berömda
bröderna
Dalton som
showar?

Att efter det långa pandemiåret göra en
ordentlig utflykt blev en fin upplevelse
för familjen.
– När man har ett barn med funktionsnedsättning chansar man inte och vi har

verkligen längtat efter att få göra något
tillsammans, säger hon.
RBU-dagen hölls den 28 augusti och var
ett samarrangemang mellan riksförbundet och RBU Jönköping.
RÖRELSE 5 2021

Lagt kort ligger, eller?
High Chaparalls trollkarl delade
med sig av sina konster.
FOTO: JOHAN KLINTHAMMAR

LYCKLIG GULDVASKARE.
Frans Edgarn från Malmö.
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ALLTID PÅ BARNENS SIDA.
Nu lämnar Maria Persdotter
uppdraget som förbundsordförande
i RBU. Hon tillträdde 2015.
FOTO: ROGER SCHEDERIN

L

SS, assistans, domar…En vägg på RBU:s kansli i
Solna är tapetserad med klipp som skildrar förbundets aktivism de senaste åren. Klippen bildar ett collage av manifestationer och arga debattinlägg. Allt som oftast är det ordförande Maria
Persdotter som intervjuas eller själv håller i pennan.
Men allt har ett slut. Den 1 oktober kom beskedet att
hon lämnar ordförandeskapet efter drygt sex år. År som
varit framgångsrika. Inför valet 2018 lyckades RBU med
vad få trodde var möjligt, att göra assistansfråga till en av
de viktigaste valfrågorna. Men vara pådrivande i ännu en
valrörelse kändes övermäktigt. Insikten om att hon ”bränt
sitt krut” växte fram.
– Jag började tänka på hur jag skulle ”tagga upp” RBU inför valet men hittade inte glöden och insåg att jag bränt
mitt krut. Om jag ska stå på barrikaderna måste jag veta
vad jag ska göra där, säger hon.

”Jag började tänka på hur jag skulle
’tagga upp’ RBU inför valet men hittade
inte glöden och insåg att jag bränt mitt
krut. Om jag ska stå på barrikaderna
måste jag veta vad jag ska göra där.”

Maria
lämnar

Stridbar och en nagel i ögat
på politiken. Nu slutar Maria
Persdotter som RBU:s ord
förande efter sex tuffa och
framgångsrika år.
22

Beslutet var långt ifrån enkelt, men har fallit på plats.
– Det känns sorgligt, jag kommer att sakna RBU men det
är rätt beslut, fortsätter Maria Persdotter när Rörelse når
henne i hemmet på Östgötaslätten, på familjegården som
hon tagit över. Gården blir hennes huvudsakliga bas framöver, även om banden till Stockholm och de vuxna barnen
alltid kommer att förbli starka.
Åren som förbundsordförande beskriver hon som roliga och utvecklande. År med hårt arbete och ibland i motvind. Som när det blåst snålt och hela assistansreformen
ifrågasatts samtidigt som föräldrar tvingats slåss för sina
barns rättigheter.
– Det har varit de bästa och finaste åren under mitt yrkesliv. Kanske är det egentligen konstigt att säga att det är
roligt när man jobbar med så svåra saker men så är det.
Maria Persdotter har varit pådrivande i RBU:s aktivism
kring assistansfrågan. Att fokusera på en enda fråga kan
vara dumdristigt, konstaterar hon. Men det var ett strategiskt val som definitivt satte RBU på kartan.
– Det är en risk att driva en enda fråga och det finns
många andra viktiga frågor som berör RBU:s medlemmar.
Men att driva assistansfrågan har också varit ett sätt att
rikta ljuset på barn med funktionsnedsättningar och deras behov.
RÖRELSE 5 2021

Som ordförande har Maria Persdotter deltagit i mängder av arbetsgrupper, panelsamtal och seminarier kring
funktionsrättsfrågor. Sammanhang där hon varit barnens
röst. En reflektion och lärdom som hon tar med sig är hur
slående det är att barnen kommer i skymundan när det
breda livsperspektivet diskuteras.
– Oavsett sammanhang har jag nästan alltid varit den
enda som pratat om barnens situation och det är en stark
faktor för oss i RBU att barnen finns hos oss. Det ger oss
trovärdighet.
Under hösten har flera politiska beslut gått RBU:s väg.
Som att utredningen om stärkt personlig assistans fått gehör hos regeringen.

”Assistansreformen är fortfarande trasig.
LSS ser bra ut på papperet och att förklara
hur illa det fungerar i praktiken är en svår
pedagogisk uppgift.”
– Men vi är inte i mål. Det är positivt men inte perfekt.
Assistansreformen är fortfarande trasig. LSS ser bra ut på
papperet och att förklara hur illa det fungerar i praktiken
är en svår pedagogisk uppgift.
Nu väntar en delvis ny tillvaro på henne. Det finns
många hus på gården och att renovera mangårdsbyggnaden står på tur. Hon och maken Anders driver cidertillverkning, ”mer som en hobby.” Maria Persdotter är också
tillfrågad om att ta politiska uppdrag för Centern lokalt.
Vad önskar du själv av politiken?
– Jag kan önska att man orkar lyfta blicken och fundera
över vilket samhälle vill vi ha, egentligen. Som det här med
bilstöd, nästan ingen beviljas stödet med nuvarande regler, vill vi ha det så? avslutar Maria Persdotter.
Margaretha Holmqvist

Peter Ojala,
Svenska kälkhockeylandslaget.

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

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

Adena Personlig Assistans

Johan Klinthammar. FOTO: PRIVAT

Johan tar över

Johan Klinthammar, RBU Södermanland, tillträder
som förbundsordförande den 30 november. Han är
idag förbundets vice ordförande.
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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

www.adena-assistans.se
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Noterat
FOTO: GRÖNA LUND.

576 dagar

Höjt tak i sjukpenningen
välkomnas

Funktionsrätt Sverige välkomnar att regeringen vill höja taket i sjukpenningen.
Ett annat förslag är att öka flexibiliteten
vid kontrollerna efter 365 dagar i rehabiliteringskedjan.
–Det här är nödvändiga förändringar i
arbetet med att åstadkomma en mänskligare sjukförsäkring, säger Elisabeth
Wallenius, ordförande för Funktionsrätt
Sverige i ett pressmeddelande. Hon
hoppas nu att förslagen får stöd i Riksdagen.
I budgetpropositionen föreslår regeringen bland annat att taket höjs från åtta
till tio prisbasbelopp från den 1 januari
2022. Samtidigt ska en person kunna få
sjukpenning även efter 365 dagar.

Så länge höll Gröna Lund stängt under pandemin.
Men i somras var nöjesparken åter på banan och
nu i oktober är det dags för Halloween igen.

Pontus Stålfors (till höger) är en välkänd profil inom
racerunning. Här vid Para-SM 2020 där han tog
brons på 100 och 200 meter. På bilden även Jerry
Björk. Båda tävlar för RBU Västerås.
FOTO: VICKI SKURE ERIKSSON
KÄLLA: RÄDDA BARNENS KLIMATRAPPORT

Paralympicsdröm riskerar gå i kras
Racerunningidrottaren Pontus
Stålfors satsar på hårt på sin sport
och vill tävla i Paralympics i Paris
2024. Han studerar vid idrottsfolkhögskolan Bosön på Lidingö.
Men nu har han drabbats av ett
hårt bakslag. Pontus nekas för andra gången personlig assistans eftersom hans hemkommun Uppsala säger nej.
Dagtid måndag till och med torsdag har Pontus en personlig assistent. Men kvällar, helger och lov är
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han utan stöd. Under ”ledig tid” får
han endast en timme hjälp per dag
av hemtjänsten med saker som
matlagning och duschning.
– När Pontus klass till exempel
ska hitta på något under en helg
har han ingen möjlighet att delta.
Till kommande helg ska han i väg
och tävla. Då får han hjälp av sin
klubb. Annars hade han inte kunnat vara med, säger Johannes
Wingren, lärare på Bosön, till tidningen Expressen.
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Vilhelm Ekensteen
har avlidit
FUnKtionsrÄttsrÖrelsen Minns
Vilhelm Ekensteen, under många år
en av de stora förkämparna för ett
tillgängligt och
inkluderande
samhälle. Han
var pådrivande
för rätten till
personlig assistans.
Som den föregångare han var
Vilhelm Ekensteen
betonade Vilblev nära 80 år.
helm Ekensteen
redan på 1960-talet att det är samhällets utformning som skapar hinder för människor med funktionsnedsättning. Han var länge ordförande för Intressegruppen för assistansberättigade, IFA.
Unicef (the United Nations Children's Fund) bildades 1946 och arbetar på uppdrag av FN för att alla
barns rättigheter ska respekteras och efterlevas. FOTO: UNICEF

Privatiseringar skapar oro

Upplands-Bro planerar att sälja ut flera
gruppbostäder till privata aktörer. Fyra
av kommunens LSS-boenden är aktuella för försäljning.
Enligt P 4 Stockholm vill kommunen
se över förutsättningarna för olika
driftsformer. Kritiska röster menar att
det är en stor förändring som drabbar
redan svaga personer.
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Unicef väljer Stockholm
FN:s barnfond Unicef har
beslutat att etablera sitt
nya huvudkontor för innovation i Sverige.
Innovationskontoret
ska i samarbete med
svenska näringslivet och
expertmyndigheter, bi-

dra till viktiga nya lösningar för att främja
barns rättigheter och
möjligheter.
– Traditionellt bistånd
kan inte ensamt lösa de
utmaningar vi står inför.
Barn och unga är vår

framtid, och innovation
är en viktig pusselbit för
framtidens bistånd, säger Per Olsson Fridh, minister för internationellt
utvecklingssamarbete, i
ett pressmeddelande.
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Noterat

Göteborg – det är
grejer det!

Vad är egentligen grejen med Göteborg?
Frågan ställs i en stor utställning vid Göteborgs stadsmuseum.
Göteborg fyller 400 år. I den aktuella
utställningen kan du uppleva delar av den
nutida historien med Volvobilar, lekplatser,

Tips! Om du inte har
vägarna förbi ”Sveriges
framsida” kan du göra en
virtuell tur på goteborgs
stadsmuseum.se
COLLAGE: GÖTEBORGS STADSMUSEUM

Lisebergskaniner och massor av annat
med anknytning till staden. Plus då att
Håkan Hellströms ikoniska låt ”Känn
ingen sorg för mig, Göteborg” finns med
på ett hörn.

”Stopp min kropp”

I september arrangerade Rädda
Barnen en ”Stopp min kropp
vecka.” Syftet med veckan är att
uppmärksamma och motverka
våld och sexuella övergrepp på
barn. Ett initiativ som Bråtenskolan i Karlskoga tog till vara
genom en temavecka.
– Genom att prata om kroppen,
privata delar på kroppen och
känslor, blir det lättare för eleverna att sätta ord på ämnet. Förhoppningsvis kan de därefter
berätta mer spontant om något
känns obekvämt eller obehagligt,
underströk Emil Pedersen, lärare
på Bråtenskolan i ett inslag i SVT
Örebro.
Rädda Barnen har tagit fram ett
studiematerial som är tillgängligt
för alla. Materialet ska underlätta
och bidra till samtal om kroppen
och rätten till integritet.

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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Tjugo år har gått sedan
Sara Kadefors slog igenom
med Sandor slash Ida. Lagom
till jubileet ges boken ut igen.

Profilen:
Sara
Kadefors

N
RÖRELSE 5 2021



FOTO: ULRICA ZWENGER

är Sara Kadefors bok
kom var den något nytt.
Ungdomsböcker var
vanligtvis antingen tunga
eller lätta. I berättelsen
om Sandor och Ida fick
läsaren både och.
– Romanen kombinerar
socialrealism med holly
woodkänsla. Karaktären
Ida har det tufft med sexuella relationer och droger, men hon har det också härligt och då är det hundra procent härligt.
Idag har den mångfacetterade ungdomsboken fått
en egen term, ”young adult”, en genre som står för att
även många vuxna läser böckerna med behållning.
Frågan är hur väl romanen står sig idag. Berättelsen
om Sandor och Ida, som lever olika liv på varsitt håll,
kretsar i hög grad kring hur de chattar med varandra.
Sättet att skildra internet kan nog kännas daterat,
misstänker Sara Kadefors.
Sedan boken skrevs har samhället blivit tuffare,
konstaterar hon.
– Unga människor mår dåligt på ett sätt som man
inte pratade om att de gjorde förr. Den psykiska ohälsan
bland unga växer. Det har med förväntningar att göra,
oro för att inte kunna prestera och leva upp till samhällets krav. Via sociala medier jämför man sitt liv
med andras på ett sätt som är asjobbigt.
Men nog har synen på könsrollerna förändrats till
det bättre? Romanens Sandor blir mobbad för att han
är en kille som gillar att dansa.
– Jag bor på Södermalm som borde vara en av de
öppnaste platserna för att kunna vara som man vill.
Men mina söner berättar om hur stark machonormen
kan vara även där. Samtidigt finns det idag fler unga
kända killar som står för ett annat ideal, som Tusse
till exempel, säger Sara Kadefors.
Sedan boken kom ut har hon haft många läsarkontakter. Länge reste hon runt i skolorna; på flera håll
köptes boken in i klassuppsättning. Hon minns särskilt de möten hon hade med pojkar som valt praktiskt gymnasieprogram.
– Sandor slash Ida var ofta den första bok de läst i
sitt liv. Det var häftigt att se hur de kunde engagera sig
i Ida. ”Tjejer och killar kanske inte är så olika”, sa de.
Att känna sig annorlunda hör tonåren till. För många

är det en övergående fas. För andra innebär samhällets normer att man kanske aldrig kommer känna att
man passar in. Hur avvikande man än känner sig kom
mer det alltid finnas många andra som känner likadant,
säger Sara Kadefors. Man kan mötas i det, man behöver inte vara annorlunda på samma sätt, menar hon.
– Du kanske aldrig kommer få vara med i tuffa gänget,
men efter ett tag kommer man på att det inte är så
eftersträvansvärt. Det viktiga är att få ett genuint möte
med en annan människa. Det är det som är grunden
till all vänskap.
Kristina Lindh
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Hyllad författare

rbu minns

Gunilla Bergström

Böckerna om Alfons är översatta till ett 30-tal språk och ibland får han nytt namn.
På engelska heter han Alfie Atkins. I Tyskland Wille Wiberg och i Norge Albert Åberg.

”Jag ska bara…” säger Alfons Åberg i en
klassisk replik. Nu är hans skapare
Gunilla Bergström borta men böckerna
lever vidare.
Nio miljoner sålda Alfonsböcker. Böcker som är översatta till ett 30-tal språk och nya upplagor trycks och når
nya generationer barn. Alfons har blivit kulturhus ( i Göteborg), film, teater, dockor och pussel men själv tar han
det lugnt. Han förblir en liten storögd, drömmande och
frågvis kille. Alfons gör entré redan 1972 med God natt,
Alfons Åberg. Där hämtar pappa tålmodigt olika saker
som Alfons vill ha när det är läggdags och det blir förstås
pappa, inte Alfons, som somnar. Pappan är Alfons ständige följeslagare i böckerna. Var mamman är framgår inte.
Vem vet, kanske är hon bara i ett annat rum, eller ute i ett
ärende. ”Jag vet inte,” brukade Gunilla Bergström svara
när frågan om mamman kom (och det var ofta).
I böckerna om Bill och Bolla skildrar Gunilla Bergström
syskonskapet i en familj där Bolla har omfattande funktionsnedsättningar. Precis som Bergströms
andra barn, dottern Boel som föddes med
en hjärnskada, saknar tal och är autistisk .
Det var tidigt 70-tal då det ”inte fanns några
barnböcker för syskon till barn med funktionshinder. Så jag skrev böckerna om Bill
och Bolla delvis för min sons och hans kompisars skull, delvis för min egen terapis
skull,” berättade författaren i en intervju
i Heja olika 2007.
Gunilla Bergström föddes 1942 i Göteborg. Hon var
från början journalist, bland annat på Aftonbladet. Där
hade hon skrivit ett reportage om skilsmässor när tanken slog henne: Hon hade glömt barnens perspektiv. Då
gick hon hem och skrev sin första barnbok Mias pappa
flyttar (1969). Eftersom hon inte var nöjd med förlagets
bildförslag illustrerade hon själv, vilket blev inledningen
på ett hyllat konstnärskap i ord och bild. Gunilla Bergström avled i slutet av augusti, hon blev 79 år.
margaretha holmqvist
RÖRELSE 5 2021

”Berätta, berätta vad det handlar om.”
Gunilla Bergström ville att RBU-familjernas röster skulle höras.
RBU minns Gunilla Bergströms varma och starka
engagemang för barn med funktionsnedsättningar.
Den tidigare förbundsordföranden Agnetha Vikenger berättar om de nära banden mellan RBU och
författaren, som bland annat var RBU-ambassadör
under en treårsperiod.
– Gunilla Bergström hade ett enormt stort hjärta
för barn med olika behov. Hon mötte barn med
respekt och tog dem alltid på allvar, säger Agnetha
Vikenger som lärde känna författaren redan i mitten av 1980-talet.
Agnetha Vikengers son Fredrik föddes med
omfattande funktionsnedsättningar. Under hans
uppväxt fick hon slåss för hans behov av stöd. När
Agnetha Vikenger
och Gunilla Bergström vid RBU-kongressen 2005. Författaren förstod av
egen erfarenhet de
svårigheter som
möter föräldrar till
barn med funktionsnedsättningar.

han var i sexårsåldern annonserade hon efter
avlastning. En ”Gunilla Bergström” svarade.
– Jag kunde inte tro att det var författaren med
samma namn men det var det.
Olika omständigheter gjorde att Gunilla Bergström inte hade möjlighet att ta uppdraget men
kontakten levde vidare, de båda sågs då och då
genom åren.
Det kan göra Agnetha Vikenger ledsen att RBUfamiljer än i dag tvingas kämpa mot omgivningens
oförståelse inför vad det innebär att ha ett barn
med funktionsnedsättning. Gunilla Bergströms
uppmaning om att göra familjernas situation känd
är därför ständigt aktuell.
– Jag minns hur hon sa att ”du måste berätta,
berätta vad det handlar om.”
I dag är saknaden stor, men böckerna finns kvar.
– Hon lämnar en skatt efter sig, avslutar Agnetha
Vikenger.
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Tre vinnare
RBU:s fototävling med temat ”Alla
har rätt till ett aktivt liv” är avgjord.
Här ser vi de tre vinnarbilderna.

”
”
”

Vi försöker utmana oss och leta lösningar för att hela familjen ska
få ett aktivt liv, gärna tillsammans! Wakeboard med pappa i Halmstad.
Spännande och lite läskigt!” Emma Jutemar, RBU Älvsborg

Signe med favoritponnyn Sven. Vi har
tur som utövar en sport som har kunnat
pågå, med vissa anpassningar, även under
pågående pandemi. Signe rider på Röbäcks
4h i Umeå, en underbar liten verksamhet
som varit totalt välkomnande och flexibla.
Vi trivs i stallet både hon och jag, det har
varit ett andningshål där allt varit som vanligt. Som gammal hästtjej vet jag hur bra
träning ridningen är. Det känns bra att jag
kan vara del av min äldsta dotters träning
och utveckling genom ridning.”
Susanne Mellberg, RBU Västerbotten

Vi hittade 2019
till RBU Skånes
nyinköpta joëlette.
Sedan dess har
Max hållit sig själv,
familjen, assistenter och en massa
löpare i trim. Både
kortare rundor i
skogen men även
tuffa terränglopp.
På bilden syns Max
i joëletten samt
personlig assistent
Erik och löpare
Rob på en av våra
skogsrundor.”

Tone Levhag
RBU Skåne
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Guldrullen:

Nytänkande
belönas
Att tänka utanför boxen gör
skillnad. Det vet RBU Umeå
som tilldelas Guldrullen 2021.
RBU Umeå har under den tuffa pandemitiden lyckats förnya
sin verksamhet och arrangerat en rad digitala manifestationer. Föreningen får därför Guldrullen med följande motivering:

”Genom att tänka utanför boxen har RBU Umeå lyckats
anordna digitala, nationella manifestationer för LSS/personlig assistans, samt roliga aktiviteter såsom digitala
musikquiz. Föreningens nyskapande och generösa sätt att
se på samverkan och bjuda in RBU:s distriktsföreningar
runt om i landet, kan ses som ett föredöme och ett fint initiativ som bidrar till att
föra RBU-medlemmar
över hela landet samman.”
Utmärkelsen delades

ut i samband med
RBU-forum och kom
som en stor och välkommen överraskning
för RBU Umeå. Styrelsen skriver på Facebook.
”Vi är så glada över att
riksorganisationen RBU
har gett oss den fantastiska äran att få Guldrullen! Vi i styrelsen kommer att fortsätta med
Massor av driv och idéer finns i Umeå. Ordförande Emma Fossmo vill tacka alla medvårt driv, idéer och enlemmar i RBU Umeå för deras engagemang.
gagemang för att ge de
FOTO: STEFAN GRANBERG
bästa möjliga medlemsaktiviteter och diskussionsforum till er medlemmar! Och inte
minst vill vi tacka medlemmarna i RBU Umeå för det fantastiska
arbete som ni gör! Tack! ”
Emma Fossmo, ordförande i RBU Umeå berättade om föreningens arbete i Rörelse nr 5 2020 ( tidningen finns i tidningsarkivet på rbu.se) Hon gav flera exempel på hur föreningen
ställde om när pandemin gjorde det omöjligt att arrangera
aktiviteter på gator och torg.
margaretha holmqvist

RÖRELSE 5 2021

RBU fortsätter på det digitala spåret.

Premiär för
forum på skärm
Årets RBU-Forum hölls
online och bjöd på flera föreläsningar och ett mingel.

O

säkerhet kring pandemins utveckling gjorde
att RBU redan för ett år sedan bestämde att
mötas digitalt för årets RBU-forum. Istället
för ett forum under ett veckoslut spreds aktiviteterna ut under vecka 39.
Medlemmar över hela landet
kunde logga in och bland annat
lyssna på föreläsningar om
barns delaktighet, barnkonsekvensanalys, funkofobi och
Glada Hudik-teatern. En eftermiddag reserverades för information och gruppdiskussioner
för förtroendevalda.
Den 1 oktober lanserades
även den helt nya medlemskategorin RBU Supporter som
vänder sig till alla som vill visa
RBU sitt stöd.
Barnrättsjuristen Karin Ödquist
Drackner, Unicef och Pär Johansson,
Glada Hudikteatern, var några av de
medverkande.
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Fråga juristen



Malin Tjernell Prioset är j urist
och kanslichef på RBU.

U

tredningen ”Stärkt
rätt till personlig
assistans. Ökad
rättssäkerhet för
barn, fler grundläggande
behov och tryggare sjukvård
ande insatser” (SOU 2021:37)
tillsattes i januari 2020. Som
särskild utredare förordnades Fredrik Malmberg, tidigare barnombudsman och
numera generaldirektör för
Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Utredningen har sett över
vissa frågor rörande personlig assistans enligt LSS, lagen
om stöd och service till vissa
funktionshindrade.
RBU:s förbundsordförande
Maria Persdotter har varit
förordnad som sakkunnig att
biträda utredningen.
Utredningen lämnade över
sitt betänkande till social
minister Lena Hallengren
den 26 maj 2021.

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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Utredningen om
stärkt assistans – vad är
det för utredning?
Här är några av utredningens
förslag:
En egenvårdslag införs som
reglerar hälso- och sjukvård
ens ansvar för exempelvis
samverkan, planering, in
struktioner och uppföljning.
Vid bedömning av rätt till
personlig assistans föreslås
att det ska bli möjligt att
beakta behov av sjukvårdande
insatser enligt hälso- och sjuk
vårdslagen.

Det grundläggande behovet
”annan hjälp som förutsätter
ingående kunskaper om den
funktionshindrade” upphävs.
Ett nytt grundläggande
behov införs; ”kontinuerligt
stöd som den enskilde till
följd av sitt funktionshinder
behöver för att förebygga att
han eller hon fysiskt skadar
sig själv, någon annan eller
egendom”. Detta behov ska
kunna ge rätt till assistans då
den enskilde till följd av sin
funktionsnedsättning behöver stöd för att förebygga att
det uppkommer ett beteende
som innebär risk för skada.
Även insatser för att minska
riskerna för skada när ett
visst beteende väl har uppkommit ska omfattas av det
nya grundläggande behovet.

Ytterligare ett grundläggande behov föreslås; ”kontinuerligt stöd som föranleds av
varaktig eller långvarig medicinsk problematik där uteblivet stöd utgör allvarlig risk
för liv eller hälsa”. Detta stöd-

”Utredningens förslag
är betydligt bättre
än de eländiga för
hållanden som råder
idag. RBU har därför
tillstyrkt utredning
ens förslag.”
behov omfattar praktiska åtgärder och närvaro som behövs för att kunna avläsa den
enskildes hälsotillstånd samt
uppmärksamma när åtgärder behövs.

Utredningen förslår vidare
att avdrag för föräldraansvar
schabloniseras och fastställas. Schablonen ska vara tvådelad: en del avser grundläggande behov, en del avser andra personliga behov. Utredningen föreslår att ett fåtal åldersspann med olika nivåer
på schablonavdraget slås
fast.
Utredningen föreslår också
att barn kan beviljas kommu-

nalt finansierad personlig
assistans även då de bara har
lite behov av hjälp med grund
läggande behov.

RBU har nu lämnat remissvar
om utredningens förslag
gällande föräldraansvaret:
Det är ett stort steg i rätt riktning. RBU hade dock önskat
att utredningen gått ännu
längre och helt avskaffat
begreppet föräldraansvar.
RBU:s uppfattning är att föräldrar till barn med omfattande funktionsnedsättningar tar ett ofattbart stort ansvar och att man i och med
att man ansöker om assistans uppfyllt det som i lagens
mening utgör föräldraansvaret. Det ska enligt RBU inte
räknas bort en enda timme
vid assistansansökningar!
Utredningens förslag är betydligt bättre än de eländiga
förhållanden som råder idag.
RBU har därför tillstyrkt utredningens förslag.
KÄLLA:

Stärkt rätt till personlig
assistans – Ökad rättssäkerhet för
barn, fler grundläggande behov
och tryggare sjukvårdande insat
ser (SOU 2021:37)
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RBU informerar

RBU Supporter
RBU slåss för ett samhälle där varenda unge
ska kunna uppnå sin fulla potential Som RBU Supporter
stöttar man oss i det arbetet. Alla är välkomna att
hjälpa oss i kampen. Det kan vara mor- och
farföräldrar, närmsta vännen eller en arbetskamrat.
Tipsa den som vill vara med och göra skillnad!

Ny medlemskategori

från 1 oktober

medlem.rbu.se
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Kontakt
Kansliet telefon 08-677 73 00

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

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

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

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

Den internationella funktionshinderdagen den 3 december uppmärksammas i år främst digitalt.
Bilden från en manifestation på Norrmalmstorg 2018. FOTO: JOHAN KLINTHAMMAR

HÖST/VINTER

21 oktober

 igital ungdomsträff
D
– Existens, vad är lycka

1– 4 november

Höstlovsläger, digitalt

2 november

 igital ungdomsträff
D
– Mening och motivation

11 november

 igital ungdomsträff
D
– Socialt, vänner, ensamhet

12 november

Förbundsstyrelsen sammanträder
nytt datum

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

FS-direkt

3 december

Internationella funktionshinderdagen

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.

10 december

Förbundsstyrelsen sammanträder

E-post: fs-direkt@rbu.se

Vecka 48	Temavecka inför den 3 december
– digitala föreläsningar
(se rbu.se för mer information)

Håll koll:
34

4 –7 januari jullovsläger!

@

Mer information finns på

www.rbu.se
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Vi finns där du bor.
Personlig assistans kan inte vänta den behövs genom hela livet.
Bor du i södra Sverige och behöver personlig assistans? Tillsammans
ser vi till att du får de rättigheter du har rätt till men framförallt så
lyssnar vi och matchar rätt assistent som matchar just dig.

Tillsammans
göra vi livet
enklare
för dig.

Trädgårdgatan 12, Sölvesborg | 0456-700 70
hej@noass.se | www.noass.se

Järnvägsgatan 11, Ängelholm | Storgatan 3, Örkelljunga
042-20 78 50 | info@aloisassistans.se | www.aloisassistans.se

Utveckla dina intressen, lär dig
mer tillsammans med andra
eller läs in behörigheter!

Ravlunda Byaväg 12, Kivik | 0414-743 85
info@osterlenassistans.se | www.osterlenassistans.se

0456-151 15 / www.valjeviken.se

Att gå på Valjeviken folkhögskola är ett bra sätt att förbereda sig för
vuxenlivet. Du får kunskaper, prova på eget boende och möjlighet
att växa som människa.
Valjeviken är en tillgänglig anläggning för dig med funktionsnedsättning där du, insprängt i skolschemat, har tillgång till behandlingsinsatser och träning.
Exempel på utbildningar (se även valjeviken.se)
• Baskurs - förbered dig för livet!
• Allmän kurs med inriktning musik/hälsa
• Idrott/hälsa - Breddidrott eller På väg mot elit
• Musikproduktion
• E-sport
Du vet väl om att du som är medlem i RBU kan söka om stipendium på Valjeviken? Stipendiet täcker kost och logi under ett läsår.

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

