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Mer tid
för varandra

Idrott på paus:
Nu behövs
en nystart

Krig i Ukraina:
Så möter du
barnens oro



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

Våren 
är här, 
trots allt
Välkommen till ett  nytt  nummer! I temat 
fångar vi RBUröster om åren med pande
min. Intrycken skift ar. Det fi nns tankar om 
lugn, mindre stress. Om oro när smitt an 
kommer nära. Refl ektioner om en situation 
där hela samhället tvingats leva med be
gränsningar, som funkisfamiljer alltid gör. 
En slags normalitet i en märklig tid.

Men knappt hann vi hämta andan eft er 
pandemin innan kriget kom. När jag skriver 
de här raderna befi nner sig fl era miljoner 
ukrainare på fl ykt. I deras hemland faller 
bomberna över sjukhus, skolor och bostäder. 
Barn föds i skyddsrum, gamla männis kor 
lever på gatan sedan deras hem raserats. 

Att  följa nyhetsrapporteringen i mobilen 
en solig vårdag, eller framför tv:n i det trygga 
vardagsrummet, är en overklig känsla. Hur 
blev det så här? Krig i Europa 2022. ”Vuxna 
ska göra det lilla extra för barnen just nu. 
Skapa trygghet,” tipsar Rädda Barnen på 
sidan 18 – 19. Ett  råd som för tankarna till vårt 
reportage om idrott ens nystart eft er två år 
av restriktioner. Barn behöver aktiviteter, 
lek och glädje. 

Det mesta kan kännas futt igt i skuggan av 
den tragedi som utspelar sig i Ukraina. Men 
vi får försöka stå emot våra rädslor och vår 
oro. Ta vara på solens strålar, koppla av och 
se de första vårblommorna spira i rabatt erna.

Margaretha Holmqvist
Redaktör
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Johan har ordet

Som nytillträdd förbundsordför
ande meddelade jag att  jag gärna 
deltar i distriktens årsmöten. Nu 
är våren här och årsmötena genom
förda. Jag har fått  äran att  besöka 
elva årsmöten, från norr till söder 
och jag kan sammanfatt a mina 
intryck med att  gensvaret varit fan
tastiskt bra.

Att  få komma ut och träff a styrelser och medlemmar är 
oerhört kul, spännande, inspirerande och framförallt 
lärorikt. Att  vi tillsammans kan sitt a ner och diskutera 
allt mellan himmel och jord är en styrka. Att  få informe
ra er medlemmar om vad jag gör och samtidigt ställa 
frågor om allt vad ni gör för att  öka vår gemensamma 
kunskap är värdefullt. Så fantastiskt att  se alla dessa 
kraft er som runt om i vårt avlånga land gör så mycket 
för våra barn och ungdomar! Att  få se alla aktiviteter 
som genomförs under ett  år är helt enkelt fantastiskt, 
allt för att  våra barn ska få ha roligt och umgås med var
andra. 

Tydligheten om varför vi gör det vi gör blir så uppen
bar.  Ni är helt enkelt grymma och jag vill verkligen 
tacka er alla för dett a! 


Fusk och assistans. Känner ni igen den kopplingen?

Det gör tyvärr alldeles för många ute i samhället. 
Orden används fl itigt av massmedia och politiker. 

Inför valet kommer RBU lyft a att  assistans är en fråga 
om att  ha lika förutsätt ningar. Att  kunna leva ett  liv
precis som alla andra. Vi inom RBU vet om några hur 

otroligt svårt det är att  få assistans, att  bli synad i söm
marna. Att  få ta del av beslut där Försäkringskassan 
misstror det du skrivit eller drar av alldeles för mycket. 
Allt i sin iver för att  kunna komma under de 20 timmar 
som krävs för statlig assistans. 

Hur några få fuskare ändå slipper igenom den minu
tiösa kontrollen Försäkringskassan kräver är märkligt. 
I de fall där fusk förekommer kommer myndigheten 
alltför billigt undan, både bland politiker och även i me
dia. Varför granskas inte de som släpper igenom fusket? 

Vad som är aktuellt för RBU just nu är bland annat 
att  fortsätt a träff a politiker. RBU kommer att  åka till 
Almedalen i sommar, vi är på plats hela veckan med 
vårt påverkansarbete. 

Man kan nu också bli månadsgivare hos RBU, fråga 
gärna runt i er vänskapskrets om de kan stött a oss.

I skrivande stund pågår kriget i Ukraina för fullt. Jag 
vill uppmana er att  stött a de hjälporganisationer som 
fi nns på plats. Det som händer är inget annat än fruk
tansvärt. Fruktansvärt för alla men mina tankar går 
speciellt till barnen med funktionsnedsätt ning. 

Ta hand om er i dessa svåra tider!

Johan Klinthammar

Härligt att  mötas!
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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 

https://www.assistansexperten.se/


AVKOPPLING. Petter och Ebba Källqvist  
på promenad i Delsjöområdet tillsammans  
med barnen Alfons och Moa.
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tema: I pandemins spår

Det är för tidigt att helt göra bokslut. Men visst börjar vardagen 
återvända eft er pandemin. Här möter du tre familjer och deras 
erfarenheter av den långa och märkliga tid som varit. 
Vad har vi lärt oss? Kanske vill vi bara glömma och gå vidare. Det 
tror i alla fall författaren Malin Edgren.

Mer luft , 
mindre stress
Mer lugn i en annars pressad vardag. För familjen 
Källqvist i Göteborg blev livet enklare under pandemin.
text: Margaretha Holmqvist foto: Sören Håkanlind

I   pandemins spår väcks frågor som är större 
än att  hålla avstånd och tvätt a händerna. 
Ebba Källqvist i Göteborg tar upp mer exi
stentiella tankar. Hon ser hur en ström av 
polarisering och fake news drabbar världen.
Oroas över de långsiktiga konsekvenserna 

av pandemin, som att  antivaxrörelsen samlar kon
spirationsteoretiker och orsakar faktaresistens.

– Det skrämmer mig att  människor vill hitt a den 
kunskap som man tycker passar ens egna åsikter 
istället för att  ta reda på fakta. Som att  ”livets hårda 
skola” är viktigare än kunskap, ja det oroar mig, 
säger Ebba Källqvist.

Det hon hoppas är att  förståelsen för att  vi alla 
har en nästa, en medmänniska,  att  ta hänsyn till 
ska fi nnas kvar.  Men hon är långt ifrån säker.

– Vi får se vad det här tar vägen. Medvetenheten 
har nog redan släppt bland många. 

Ebba Källqvist tycker att  vi människor har en 
tendens att  söka oss till enkla lösningar. Eft erfrågan  
på ”quick fi x” är påtaglig. Som i debatt en om energi
priset.

– När bensinpriset höjs vill vi ha omedelbara in
satser från politikens sida.  Vi  missar helhetsper
spektivet, att  vi är ett  folk i hela världen, säger hon.

Men låt oss backa bandet. När pandemin ännu var 
i sin linda i början av mars 2020 åkte familjen Käll
qvist till Sälenfj ällen, bodde i egen stuga och lagade 
all mat där. Några veckor senare stängde det mesta 
ned. Distansarbete blev vardag och mitt  i all oro 
som pandemin förde med sig underlätt ades en   »
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MAMMA EBBA som är bygglovsarkitekt jobbar en stund  
medan Moa vilar. Under pandemin har hon haft sin arbets-
plats i dotterns rum. Hon hoppas kunna jobba en hel del  
hemifrån även framöver.

FAMILJEN KÄLLQVIST SAMLAD. Dottern Moa har ett omfat-
tande hjälpbehov och vilket stöd hon kan få i framtiden är en 
stor fråga som påverkar hela familjen. Det nuvarande stödet, 
92 dygns korttidsavlastning per år, omprövas årligen.

hel del i familjens liv. Familjens äldsta barn, Moa, 
åtta år, har en omfattande hjärnskada och att få 
ihop småbarnslivet med henne och lillebror Alfons, 
sex år, är en utmaning. När Ebba och hennes man 
Petter jobbat hemma har det varit enklare att ordna 
med logistiken kring barnen. 

–  Jag har kunnat äta lunch med Petter och samti
digt lösa praktiska frågor som annars blivit kvar till 
kvällen. En annan fördel är att många kontakter 
med vård och skola också har kunnat skötas digitalt.
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” Jobba hemifrån! Enkelt kunna samordna familjelivet när föräldrarna jobbar vägg i vägg.  
Enklare med hämtningar och lämningar när båda har tillgång till anpassad bil. Inte en massa  
logistisk som ska avhandlas. Nästan som vi vore en familj vilken som helst.”

 Ebba Källqvist sammanfattar pandemilivet

ÄLSKAR LEGO. Lillebror Alfons bygger 
koncentrerat och länge.

HEMMAKONTORET. Pappa Petter har jobbat  
hemifrån i Alfons rum under pandemin.

Hon fortsätter:
–   Det har varit ett liv med mindre korvstoppning 

och mer luft! Som funkisfamilj är det alltid svårare 
att komma i väg på olika aktiviteter. För oss är träng 
sel alltid en nackdel. Att många museer, bad och 
andra aktiviteter infört bokningstjänster under 
pandemin har varit väldigt bra för oss, säger hon

Ebba Källqvist arbetar som bygglovarkitekt i en 
grannkommun till Göteborg. I arbetet har hon upp
levt digitaliseringens fördelar, och när den utveck
lingen väl började gick det snabbt. Bara en kort tid 
innan pandemin bröt ut fanns ett nytt datasystem 
på plats, något som gjorde hemmajobbet möjligt.

– Jag har älskat den digitala utvecklingen, oavsett 
pandemin. Pandemin har gjort att även de som varit 
mer tveksamma till digitala lösningar ”tvingades” 
in i detta. Medborgarna som söker bygglov har varit 
positiva och det har varit möjligt att hålla digitala 
möten istället för att träffas fysiskt, berättar hon.

tema: I pandemins spår
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”Dumma covid.” Liam, tio år, vet vad det handlar om. 
Han är precis som övriga i familjen vaccinerad men 
är noga med att sprita händerna och hålla avstånd i 
butiker och andra offentliga miljöer. Samma sak gäl
ler för storebror Elliot. Varje morgon kollar familjen 
att alla är friska innan det är dags för skola och jobb. 
Mamma Jessica Rammin hoppas att fler tar med sig 
lärdomarna från pandemin, men är långt ifrån säker.

–   Visst önskar jag att folk fått bättre insikt, men  
tyvärr tror jag att många skiter i det här med god  
hygien och avstånd. Jag ser så många, även äldre, som 
inte verkar bry sig. Andra, som mina föräldrar, är 
fortfarande försiktiga.

Familjen bor i Molkom som i somras hamnade på 
förstasidorna när en tantrafestival på orten blev ett 
superspridarevent för covid. Smittspridningen fick 
bland annat Norge att än en gång rödlista Värmland 
och stänga gränsen. 

När Rörelse intervjuade Jessica Rammin för drygt 

Hälsan först
I vämländska Molkom fortsätter Liam och hans familj på den 
försiktiga vägen. Hälsan står  i ständigt fokus.

DU OCH JAG MAMMA! 
Liam med mamma 
Jessica Rammin njuter 
av semestern på 
Öland.  FOTO: PRIVAT

 

tema: I pandemins spår

ett år sedan berättade hon om  hur Liam saknade att 
få sova över hos mormor och morfar. Våren 2022 har  
åtminstone en del saker återgått till det normala. 
Men familjen tar det säkra före det osäkra. Nu träffas 
de över generationsgränserna igen, men att sova över 
får vänta ett tag till. Liam fortsätter med det han gillar, 
som att bygga små världar med Marvelfigurer som 
räddar världen. 

–  När folk säger att nu kan vi ”leva som vanligt” så  
säger jag, nej inte riktigt, berättar Jessica Rammin.

Vaccinet har ändå gjort tillvaron enklare och att 
vissa avstår från att vaccinera sig kan förvåna henne, 
även om hon inte vill döma någon. 

– Det är svårt att förstå logiken när till exempel ton
åringar säger att de är rädda för att ta sprutan. Vad är 
ett stick i armen mot att riskera att bli allvarligt sjuk?

Under pandemin har Liams särskola varit bra på 
att informera och hålla en nära kontakt med vårdnads
havarna. Jessica upplever att hans skola varit bättre 
på kommunikation än 15årige Elliots grundskola. 
Där har mycket ansvar har lagts på föräldrarna, inte 
minst när det varit hög sjukfrånvaro bland skolper
sonalen. 

Även föreningslivet har påverkats av pandemin. 
Jessica Rammin är engagerad i RBU Värmland som 
snabbt ställde om till digitala möten. I år ska man för 
första gången på länge ha ett fysiskt årsmöte igen.

– Det har varit tråkigt att inte träffas men samtidigt 
har digitaliseringen öppnat nya dörrar och arbetsfor
mer. Nu ser vi tiden an, delar av hur vi arbetat under 
pandemin kommer att vara kvar, säger Jessica Ram
min och pekar på fördelar som att slippa långa bilresor 
och att kunna delta även om ens barn saknar tillsyn.

Familjen älskar att resa. Under pandemin har de 
hållit sig inom Sverige men i sommar väntar en resa 
till England. Jessica ser också fram emot att åka till 
närliggande Norge och Oslo, där hennes syster bor.

Margaretha holMqvist

” Det har varit 
tråkigt att inte 
träffas men 
samtidigt har  
digitalisering-
en öppnat nya  
dörrar och  
arbetsformer.”
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Liam på upptäcksfärd i Ekskog, 
Kristinehamn.  FOTO: PRIVAT

Lek och låna 
Under pandemin har 
projektet Lek och låna, 
som finansieras av Region 
Värmland, fortsatt. 
Jessica Rammin berättar 
att det hittills varit 63 utlå-
ningar av de sex lådorna
med pedagogiska och 
anpassade leksaker. 
Lådorna vänder sig till barn 
med funktionsnedsätt-
ningar och deras familjer. 
Nu kommer det även att 
vara möjligt för skolor och 
LSS-boenden att låna
Fotnot: Projektet presen
terades i Rörelse nr 1 2021, 
se rbu.se

https://rbu.se/


Konrad i Sennan utanför  
Halmstad är en kille som gillar  
att upptäcka saker och vara ute 
bland människor. Men han har  
också varit rädd och orolig  
för viruset. FOTO: PRIVAT
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– Var går gränsen för att  sluta leva? Vi har velat 
skydda Konrad från smitt a men inte slösa bort 
två år av barnens barndom, berätt ar Victoria von 
Uckermann.

Under pandemins tre första månader höll sig 
hela familjen hemma i huset i Sennan utanför 
Halmstad.  Viruset var nytt , läkarna hade svårt att  
bedöma hur covid kunde drabba Konrad som har 
fl era olika diagnoser. Eft er en tid kunde livet åter
gå något mer till det normala, med Konrad och lil
lebror Baltzar i förskolan. Konrad beviljades också 
lite mer assistans. 

Familjen har försökt vara ute i samhället och inte 
helt avskärma sig från omgivningen. Precis innan 
omikronvarianten ökade smitt spridningen hann 
de göra en skidresa och Konrad har åtminstone en 
gång fått  besöka sitt  favoritställe Ullared. Där är det 
inte shopping som lockar men väl liv och rörelse.

–  Konrad är en observatör! Han älskar att  vara ute 

bland människor och besöka stora restauranger.
Naturen har fått  en framskjuten roll under pan

demin. I massmedia och sociala medier har vi 
kunnat följa hur människor ”upptäcker” naturen 
och beskriver skog och mark i lyriska ordalag. För 
Victoria är det något som väcker motstridiga käns
lor. Det är inte att  ”bara gå ut i skogen” för den som 
i likhet med Konrad har omfatt ande rörelsened
sätt ningar.

– Jag känner ett  utanförskap där.
Hon är också upprörd över den dåliga tillgänglig

heten i off entliga miljöer. I en nyanlagd lekpark i 
Halmstad fi nns nästan ingenting som Konrad kan 
göra.  Eller när bions enda rullstolsplats är bokad, 
ja då blir det ingen fi lm.

I perioder har det varit en hel del vab och karan
tän för familjen. Konrads vårdkontakter har ibland
varit svåra att  hantera, som när personal blivit 
sjuk och besök fått  ställas in. Även” vanliga”  »  

En svår 
balansgång
För Victoria von Uckermanns familj har livet i pandemin 
varit en ständig avvägning. De har varit försiktiga men 
ändå gjort roliga saker tillsammans.

” Baltzar åker på 
alla sjukdomar som 
går på förskolan 
och för Konrad kan 
en vanlig magsjuka 
innebära att han 
hamnar på sjukhus.”

tema: I pandemins spår

En svår 
6 
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tema: Livet i krisen

– Ett  lite större projekt är bra under en period som den här. Det blir en guldkant, tycker Victoria von Uckermann.Tillsammans med maken Håkan har hon skapat en sagovärld för sönerna Konrad och lillebror Baltzar. I kiosken kan barnen köpa glass tillverkad av trolldeg och i trädgården fi nns spännande saker att  utforska.
Familjen bor i Sennan strax utanför Halmstad. Konrad som är fem år har fl era och omfatt ade funktionsnedsätt ningar, bland annat en grav cpskada, epilepsi och diabetes 1. Sedan coronapandemin bröt ut har han inte varit på förskolan, eft ersom hans läkare avråder från det. Konrad är oft a sjuk och har ett  omfatt ande vårdbehov.

– Vår Konrad har en massa diagnoser och är väl därför alltid en riskgrupp, inte bara när det gäller coronaviruset. Vi måste ha koll hela tiden.
Victoria och Håkan sliter  för att  få tillvaron att  fungera. När Rörelse första gången är i kontakt med Victoria i mitt en av april är hon rejält trött  och besviken. Hon längtar eft er en vardag och till arbetet som advokatsekreterare. Håkan tillhör staben på sitt  jobb och arbetar hemifrån under pandemin. Tillsammans har »

I pandemins spår förändras livet. Konrad som är 
fem år saknar liv och rörelse. Abbe i Töre får inte 
träff a farmor och Stina har blivit instängd på sitt 
LSS-boende.  Barnens egen minister Åsa Lind-
hagen funderar över barns rättigheter i krisen 
och till sist: vad händer nu med funkiskampen?

Äventyr på 
hemmaplan
En hemmabyggd leksakskiosk lätt ar 
upp en instängd tillvaro. Samtidigt  
kämpar familjen von Uckermann för 
mer stöd åt sonen Konrad. 
Text: Margaretha Holmqvist  Foto: Christel Lind

GÖR DET BÄSTA AV SITUATIONEN.
Victoria och Håkan von Uckermann med 
sönerna Konrad och Baltzar.

Rörelse 3-20.indd   7Rörelse 3-20.indd   7

Första gången vi mötte familjen von Uckermann var i Rörelse nr 3 2020. 
Då höll sig hela familjen på hemmaplan för att undgå covidsmitta.
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» virus och magsjuka har varit en utmaning. Eft er
som Konrads är så infektionskänsligt har familjen 
försökt hålla isär sina pojkar när lillebror varit dålig.

– Baltzar åker på alla sjukdomar som går på för
skolan och för Konrad kan en vanlig magsjuka 
innebära att  han hamnar på sjukhus.

Trots all försiktighet kom covid till familjen och 
Konrads assistenter i januari i år. Ingen blev svårt 
sjuk men Konrad, som snart fyller sju år, blev ledsen
och rädd när smitt an kröp nära. Han förstår och är 
medveten om att  corona är farligt och att  han kan 
drabbas.  Men eft ersom han kommunicerar med 
röststyrning vet föräldrarna inte fullt ut vad han kan
snappa upp om pandemin. 

Det var tufft   när assistenterna drabbades av 
covid men Victoria känner sig lyckligt lott ad över 

att  ha ett  lojalt team som arbetar med Konrad.  Alla 
har ställt upp och försökt lösa de problem som 
uppstått .

Att  summera två års pandemi är inte enkelt och 
än är den inte över, påminner Victoria von Ucker

mann. En hel del känslor och oro håller på att  
komma i kapp henne.

– Jag var väldigt rädd i början och 
kände en stark oro, inte minst för 

Konrad och hur han skulle kunna 
drabbas. Men vi har lyssnat på lä
karna och det där att  vara extra 
försiktig är ingenting nytt  för oss 
som funkisfamilj. Ibland har jag 

tänkt att  nu får resten av Sverige 
känna på hur det är.

Victoria har svårt att  acceptera att  
vaccinmotståndare talar om ”mänskliga 

rätt igheter” samtidigt som människor dör eller 
blir svårt sjuka i covid . Hon tycker också att  det 
respektlöst mot den sjukvårdspersonal går på knä
na. När hon fi ck klart för sig att  hennes frisör 
spred antivaxpropaganda var det ett  enkelt beslut 
att  avboka.

– Då tänkte jag att  ”den skiten tar jag inte,” säger 
hon.

” Då tänkte  jag 
att ”den skiten 
tar jag inte.”

Konrad och lillebror Baltzar, nyklippta och fina. Men eft er-
som Konrad är så infektionskänslig gäller det att se till att 
bröderna inte smittar varandra.  FOTO: PRIVAT
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Vi tycker det är viktigt att erbjuda en 
konfirmandgrupp som passar för alla 
- oavsett talanger eller svårigheter.

Vi har en grupp för ungdomar som går i Grund- 
särskola och en grupp för ungdomar i Träningsskolan.  
Grupperna är öppna för alla, oavsett var du bor, och 
som är födda 2008 eller tidigare.

• Grupperna startar i september 2022
• Träff en lördag/månad
• Konfirmation 1 juli 2023
• Ett läger respektive dagläger, första veckan 
 av sommarlovet ingår.

För mer utförlig information och anmälan:
Eva Kaiser, präst 0500-47 65 11
Lena Pettersson, pedagog 0500-47 65 19 

KONFA FÖR ALLA 
2022–2023

KONFA 2022-2023

Med mer än 50 år i branschen så kan vi vår sak. Vi gör cirka 200 
fordonsanpassningar per år och vi har skapat en kunskapsbas som 
garanterar hög kvalitet på utförda arbeten. Låt oss hjälpa dig!

www.anpassarna.se  |  Tel: 0225-28 69 00  |  Besöksadresser: Kraftgatan 8, HEDEMORA  · Skarpövägen 14, SALTSJÖ-BOO

NYHET!
Vi har öppnat
vår verkstad i

Stockholm

Child-In är till för barn och 
ungdomar med särskilda sittbehov. 
Stolen har många inställnings-
möjligheter för så optimalt sittande 
som möjligt.

Sittställningen är tiltningsbar och 
hela barnskyddet går att montera 
bakåt eller framåtvänd. Skyddet 
kan kompletteras med flera olika 
tillbehör.

I denna leverans ingår personlig 
utprovning och egen inställning 
av medicinskt utbildad personal.

Ta körkort!
Vår trafikskola med anpassade 
bilar och möjlighet till inter-
natboende finns i centrala 
Hedemora, södra Dalarna.

https://www.anpassarna.se/
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Författaren Malin Edgren:

”Vi gled isär”

Malin Edgren samlade röster om 
pandemin i en bok. Nu är hon 
aktuell med andra projekt, som 
en serie kapitelböcker för barn i 
åldern sex till nio år. 
FOTO: HELENA CHRISTERSDOTTER
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– Putin invaderar Ukraina, vi behövde inte det också! Det 
kommer att  skift a fokus helt från den så nödvändiga åter
hämtningen, inte minst mentalt, eft er pandemin. Jag kän
ner det och jag tänker att  det är detsamma för många, säger 
Malin Edgren.. 

För drygt ett  år sedan uppmärksammade Rörelse ( se nr 1 
2021)  hennes bok 100 röster om corona. I boken berätt ar 
karlstadsbor om sina liv under vad som bara skulle bli den 
första våren med corona. Känslor mellan isolering och ge
menskap, saknad och lugn präglar berätt elserna. Malins 
plan var att  möta läsarna för samtal om boken, att  läsa och 
diskutera tillsammans kan öka förståelsen mellan 
människor. Även  det satt e pandemin stopp för, undantaget 
några enstaka träff ar. Så hur är det nu?

– Jag hoppas att  boken kan ha ett  visst värde för framti
den, för forskningen, kanske framförallt etnologer, säger 
Malin Edgren.

Hon är dämpad. Konstaterar att  pandemin har blott lagt 
brister i det svenska samhället. Tvivlar på att  vi tar till oss 
erfarenheterna från de långa månaderna med social distan
sering och larmrapporter från sjukvård och äldreomsorg. 
Hon pekar på  hur kommuner och regioner som fått  stora 
statsbidrag under pandemin ”sparar i ladorna.” Den nöd
vändiga upprustningen av vård och omsorg tycks utebli.  
Även som individer verkar de fl esta bara  försöka glömma 
och gå vidare. 

–I den mest akuta krisen slöt vi oss samman, sedan gled vi 
isär. Är man inte personligt drabbad sträcker sig inte empa
tin så långt, säger Malin Edgren.

Vaccinet blev ljuset i tunneln och vägen tillbaka till en 
någorlunda normal tillvaro. Hon har  svårt att  förstå dem som
inte vaccinerar sig, när så många drabbats av svår sjukdom, 
död och saknad.

– Att  inte vaccinera sig är ett  val som inte bara påverkar en 
själv, utan handlar även om bristande solidaritet. 

Men kanske, kanske har pandemin ändå gjort oss lite mer 
krismedvetna. Eller åtminstone bätt re på att  ta vara på de 
ljusa stunderna, som att  bara ta en promenad i vårsolen. 
Det är så Malin Edgren försöker tänka, hur svårt det än är 
med ett  krig i Europa.

– Vi får försöka se ljuset i det lilla, säger hon.
Margaretha holMqvist

Fönstret stängdes hårt. När pan-
demin lätt ade önskade författ aren 
Malin Edgren en debatt  om  klimat 
och rätt visa. Istället kom nästa om-
välvande tragedi, kriget i Ukraina.

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!

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

tema: I pandemins spår

mailto:info@starmobility.se
https://www.humana.se/byta-bolag
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– Det viktiga är att  inte 
svara ja eller nej på 

en sådan fråga utan 
för klara att  exper
ter säger att  vi inte 

behöver vara oroliga
just nu, säger hon.

Sverige har inte 
upplevt krig i modern 
tid. Det hindrar inte 

att  nästan alla har föreställningar om vad 
krig är, som det skildras i kulturen, i spel 
och på tv. Samtidigt har andra i vårt sam
hälle egna, och smärtsamma erfarenhet
er. Kanske har familjen fl ytt  kriget, eller 
har släktingar i krig och olika oroshärdar.

– Det är vanligt i Rädda Barmens verk
samheter. Vi ser att  det fi nns en speciell 
skörhet hos familjer som upplevt krig och 
som nu riskerar att  hamna tillbaka i egna, 
stressfyllda minnen.

Vuxna har lätt  att  underskatt a hur 
mycket barn uppfatt ar av samtal och ny
hetsinslag.  

– När det gäller små barn behöver vi 
lyssna in vad barnet uppfatt at. Genom att  

Så möter du  
barnens oro

till exempel fråga ”har du hört att  det är 
krig i Ukraina?” visar vi att  ämnet är prat
bart, och vi kan berätt a att  vuxna jobbar 
för att  det inte ska bli krig, fortsätt er Hanna
Thermaenius.

Barn får precis som vuxna nyheter och 
information från olika håll. Då är det bra 
att  tillsammans titt a på lilla Aktuellt och 
andra tillförlitliga källor.  

Hon välkomnar att  statsminister Mag
dalena Andersson riktar sig direkt till 
barnen i tal och på pressträff ar, och inte 
bara till den vuxna befolkningen. Att  in
kludera barnen är en viktig markering av 
deras rätt igheter

– Det är fi nt att  statsministern vänder sig 
direkt till barnen. Att  beslutsfatt are ska
fi nnas till för hela samhället är något som 
vi och andra barnrätt sorganisationer job
bat länge för, säger Hanna Thermaenius.

Hon framhåller olika barns behov och 
förutsätt ningar. Det kan handla om att  
anpassa informationen för olika åldrar 
och att  inte glömma barn med funktions
nedsätt ningar.

Rädda Barnen får många frågor om kriget i Ukraina. Psykologen
Hanna Thermaenius berättar att barns frågor oft a är konkreta. 
Som ”kommer det att bli krig i Sverige?”  

– Det måste verkligen fi nnas tillgång till 
anpassat krisstöd, som bildspråk, och där 
behöver barnrätt sorganisationerna trycka
på ytt erligare för att  få fram sådant stöd.

Under pandemin har många barn varit 
oroliga för viruset, för äldre släktingars 
hälsa och saknat aktiviteter och samvaro. Hanna Thermaenius, 

psykolog på Rädda 
Barnen. FOTO: PRIVAT

När kriget kommer nära:

”Jag brukar säga att man kan se det 
lite randigt. Man kan prata om kriget 
en stund, lagom mycket och se till att 
vardagen är så normal som möjligt.” 

Det kan kännas extra tungt att  en ny om
välvande händelse inträff ar precis när 
pandemin ser ut att  lätt a.

– Jag brukar säga att  man kan se det lite 
randigt. Man kan prata om kriget en stund,
lagom mycket och se till att  vardagen är så 
normal som möjligt. Vuxna ska göra det 
lilla extra för barnen just nu, skapa trygg
het och se till att  aktiviteter som varit in
ställda under pandemin kommer igång, 
avslutar Hanna Thermaenius.

Margaretha holMqvist
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Ta barnets rädsla på 
allvar.  Lyssna på barnets 
frågor. Låt barnet sätta 
ord på sin oro. Ett barn 
kan ha en helt annan bild 
av det som sker i Ukrai
na än vad vi vuxna har.

Svara lugnt och var 
konkret. Gå inte in på 
detaljer om barnet inte 
frågar. Kom ihåg att 
skilja på dina och bar
nets känslor. Överför 
inte din egen oro på 
barnet.

Säg saker som ger 
barnet hopp. Försök 
förmedla att det är vi 
vuxna som har ansvar 
att hitta lösningar. För
klara att många i värl
den arbetar just nu för 
att få ett slut på kriget. 
Säg att vuxna experter 
inte är oroliga för att det 
ska bli krig i Sverige.

Försök att ta en paus 
från nyhetsrapporte
ringar. Undvik vuxen
diskussioner om kon
flikten i Ukraina.

Be barnet vara försik
tigt med vad det ser och 
hör på sociala medier. 
Förklara att det lätt 
sprids falsk information 
på sociala medier. Säg 
till barnet att fråga en 
vuxen i närheten om 
det undrar om något 
stämmer.

HANNAS TIPS OCH RÅD:

SKAPA TRYGGHET. Ta barnets  
oro på allvar men se samtidigt  
till att vardagen blir så normal 
som möjligt. FOTO: ADOBE STOCK
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 Inställda träningar. Ute
blivna tävlingar. Stäng
da idrottshallar. Led
are som lämnat. Under 
pandemin har restrik
tionerna avlöst varan

dra och många barn och unga 
har inte kunnat idrotta som 
vanligt.

– Under första halvåret 2021 
minskade antalet aktiviteter 
med 500 000 och antalet del
tagartillfällen med 5 miljoner, 
jämfört med 2019, säger Björn 
Eriksson, ord förande för Riks
idrottsförbundet. 

Minskningen gäller dock 
inte all idrottsverksamhet för 
barn och unga. 

 Efter pandemin:

Idrotten behöver 
en nystart

Två år med pandemi och restriktioner har gjort att idrottsrörelsen  
i Sverige tappat många barn och unga, men även äldre.
    – Allra värst är det för parasporten. Vår utmaning nu är:  
Hur nystartar vi svensk idrott? säger Riksidrottsförbundets ord

förande Björn Eriksson. 
OROLIG. Björn Eriksson, 
ordförande i Riksidrotts-
förbundet, är bekymrad 
över att så många barn 
och unga slutat idrotta. 
FOTO: FOND OCH FOND

– Utomhussporter som golf 
och segling har vuxit då deras 
sporter har erbjudit ett smitt
säkert alternativ under pande
min, säger Björn Eriksson. 

Riksidrottsförbundet är snart 
klara med en rapport om pan
demins effekter under pande
mins två år. Förra våren kom 
de ut med rapporten ”Ett år 
med corona” som bland annat 
bygger på enkätsvar från 243 
av landets kommuner, 3725 
idrottsföreningar, inklusive 
paraidrottsföreningar och från 
18 000 ungdomar mellan  
15 – 24 år. 

Rapporten visar att en tredje
del av ungdomarna tränar 
mindre och lika många har pau
sat eller slutat med en idrotts
aktivitet. Många har även 
märkt hur minskad rörelse  
påverkat dem både fysiskt och 
mentalt och de saknar kompi

sarna, rutinerna och gemen
skapen i en idrottsförening. 
Fyra av tio föreningar anger att 
de har ett minskat antal barn i 
sin verksamhet. Störst har 
minskningen varit i kontakts
porter som kampidrotter och 
dans samt för inomhusidrotter 
som handboll och innebandy. 

– Men allra värst är det för 
parasporten, och då särskilt 

Parasportförbundet, håller med. 
– Vuxna med funktionsned

sättning har i stort sett inte 
idrottat alls, men även bland 
föreningar för barn och unga 
med funktionsnedsättning har 
en del ställt in helt. Andra har 
hittat på alternativa lösningar, 
som att flytta ut verksamhet  
istället, för att det sociala är så 
viktigt, säger hon. 

Innan pandemin hade Sveriges 
Parasportförbund 550 med
lemsföreningar och de är un
gefär lika många idag. 

– Men under pandemin har 
vi sett en minskning av delta
gartillfällen på 80 procent i 
idrottsföreningarna. På natio
nell nivå har tävlingslicenser 
för de som ska tävla i SM eller 
andra tävlingar har gått ner 
från 903 personer innan pan
demin till 177 licenser 2021, sä
ger Linda Torége. » 

”Allra värst är det för para-
sporten, och då särskilt 
bland de äldre. Där har vi 
sett en minskning av anta-
let deltagartillfällen på 
nära 70 procent.”

bland de äldre. Där har vi sett 
en minskning av antalet delta
gartillfällen på nära 70 pro
cent. Det är en extremt utsatt 
grupp, säger Björn Eriksson. 

Linda Torége, som arbetar 
med kompetensstöd på Svenska 
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FRAMGÅNGSRIK ELITÅKARE. 
Zebastian Modin, trefaldig 
medaljör vid Paralympics i 
Bejing.  FOTO: KARL NILSSON

Läger i Vålådalen med deltagare 
från hela Sverige. Att det var  

minus 13 grader hindrade inte 
att Wilma och Malin trivdes bra.

FOTO: LEIF DANIELSSON 

Fler idrottsföreningar ska 
ta emot medlemmar med 
funktionsnedsättningar. 
Det är målet med ett tre
årigt projekt som Paras
port JämtlandHärjedalen 
dragit gång. Projektet ge
nomförs med stöd från All
männa arvsfonden,

– Vi ska också skapa me
toder för att rekrytera och 
matcha ut aktiva till fören
ingarna. Det som ska bli 
”Jämtlandsmodellen” ska 
kunna användas i hela Sve
rige, berättar Leif Daniels
son som är projektkoordi
nator, i ett mail till Rörelse.

Inkluderad idrott  
ska nå fler

Metoden ska underlätta 
en snabbare och enklare 
inkludering i föreningar
nas verksamhet och där
med också nå en ökad folk
hälsa hos målgruppen. 
Förhoppningen är också 
att sprida arbetssättet till 
andra distrikt och idrotts
förbund efter projektets 
slut. 

Margaretha holMqvist
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Vicki Skure-Eriksson delar 
Riks idrott sförbundet 

och Parasportens er
farenheter. Hon har 
insyn i frågan från 
fl era olika håll i sina 

olika roller som kom
munalråd för Center

partiet i Västerås kommun, 
som ordförande i nämnden för 
idrott , fritid och förebyggande, 
som ideellt engagerad i RBUs 
fritidssektion främst inom fra
merunning, och som förälder 
till en idrott ande 22årig son 
som har en CPskada. 

– Under lång tid har barn 
och unga med funktionshin
der inte idrott at överhuvudta
get här i Västerås. Många är i 
riskgrupp och innan vaccina
tionerna kom igång var i stort 
sett  allt inställt, säger Vicki 
SkureEriksson och fortsätt er; 

– Dock har barn och unga 
med funktionshinder som 
idrott at utomhus kunnat fort
sätt a, som inom ridningen där 
man delade det så att  mindre 
grupper red kortare tid. 

Gå in på Parame.se, en sajt 
som hitintills samlat över 
600 idrottsföreningar i hela 
Sverige. Här kan man se vilka 
idrottsmöjligheter som finns 
i närheten av där man bor 
och för den funktionsned
sättning man har. Här finns 
även träningsvideos om man 
vill träna hemma och inter
vjuer med utövare. 
Kontakta ditt regionala Para
sportförbund eller RBU i ditt 

distrikt. De kan guida i vilka 
idrotter som finns i regionen 
och tipsa om prova pådagar. 
I Malmö finns det möjlighet 
att boka en parasportguide. 
Ditt barn paras ihop med en 
guide som själv har funktions
nedsättning och som följer 
med till träningen till en bör
jan. 
Källa: Sveriges parasportförbund 
och RBU. 

I Västerås finns ett  tiotal fören
ingar för barn och unga med 
funktionshinder och de har, 
liksom övriga föreningslivet, 
fått  ta del av kommunens stö
dinsatser, berätt ar hon. Det 
handlar om extra coronastöd, 
tidigare utbetalt föreningsstöd 
och reducerad hyra i de fall de 
hyrt egna lokaler av kommunen. 

– Och under somrarna 2020 
och 2021 hade vi särskilda da
gar då personer med funk
tionshinder kunde besöka vårt 
nya utomhusbad eft ersom det 
var trångt på våra andra fri
luft sbad och svårt att  hålla av
stånd där, säger Vicki Sku
reEriksson. 

Nu jobbar man både inom kom
munen och på RBU i Västerås 
med att  återstarta idrott slivet. 

– Vi hoppas få tillbaka de 
som idrott at tidigare och hitt a 
nya barn och unga som vill 
börja idrott a. Men många lite 
äldre tonåringar har helt lagt 
av med idrott en. Det är ett  jät
tebekymmer eft ersom det på

Riks idrott sförbundet 
och Parasportens er
farenheter. Hon har 
insyn i frågan från 
fl era olika håll i sina 

olika roller som kom
munalråd för Center

partiet i Västerås kommun, 

verkar den psykiska hälsan och 
vi får en stillasitt ande genera
tion som blir mer isolerad, sä
ger Vicki SkureEriksson. 

Samma problem ser man natio
nellt. 

– Vi har tappat folk som ald
rig kom till oss liksom utövare 
som kanske inte kommer till
baka igen. Vi har även förlorat 
ledare som har tappat sugen 
och människor som har läm
nat styrelserna. En av våra sto
ra utmaningar nu när vi titt ar 
framåt är: Hur nystartar vi 
svensk idrott ? Det kommer ta 
fl era år, säger Björn Eriksson 
på Riksidrott sförbundet. 

Sveriges parasportförbund 
ska nu satsa på att  öka stödet 
till sina 21 specialdistriktsför
bund i Sverige så att  de i sin tur 
kan hjälpa föreningarna lokalt 
med återstarten. 

– Föreningarna behöver mo
tivera nya och gamla ledare att  
engagera sig, komma i gång 
med tävlingsverksamhet och 
både åter och nyrekrytera 
barn och unga. Jag hoppas att  
parasporten minst kan kom
ma tillbaka till samma nivåer 
av aktiviteter som före pande
min, säger Linda Torége. 

Mia sJÖstrÖM

FAKTA: NÄR DITT BARN VILL BÖRJA IDROTTA” Föreningarna behöver motivera nya och gamla ledare 
att engagera sig, komma i gång med tävlingsverksamhet 
och både åter- och nyrekrytera barn och unga.”

Sveriges curlinglag Pettersson-Dahl vann silver vid paralympics. 
Här i matchen mot Canada.
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En nationell konferens för anhöriga, personal och beslutsfattare

Konferensen Livets möjligheter utgår från temat ”Livslångt lärande för personer med  
flerfunktionsnedsättning, anhöriga, professionella och beslutsfattare”. Under konferensen  
ges det möjlighet att inspireras, utbyta erfarenheter och få ny kunskap. 

Mer information: www.anhoriga.se/livets-mojligheter-2022

Konferensen görs i sammarbete mellan Nka och Anhörigas riksförbund, Bräcke diakoni, Centrum 
för forskning om funktionshinder vid Uppsala universitet, Centrum för sällsynta diagnoser, FUB, 
RBU, Svensk neuropediatrisk förening, Stiftelsen JAG, Synskadades riksförbund och Ågrenska.
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Livets möjligheter

24-25 oktober 2022

RBU-medlemmar i hela landet är 
välkomna att delta i utlottningen av 
platser till:

Projekt e-sport går nu in i sitt tredje och sista projektår.
Under våren blir det:
• OnlineSpel, söndagar
• OnlineTräning, torsdagar
• Onlineevent, 26 maj
• Utlottning av platser till DreamHack och Nordsken
• Och mycket mer!!!
Kunskap, erfarenheter och aktiviteter från projektet 
kommer att leva vidare via föreningen Young Gamers YG).

Som medlem i YG kan du köpa 
coolaste lagtröjan.

Skanna QR-koden för: 
• Mer information och gratis medlem-

skap i YG. 
• Delta i utlottningen av platser till 

Nordsken och DreamHack.
Eller se vår hemsida: www.halland.rbu.se

https://www.anhoriga.se/livets-mojligheter-2022
https://www.halland.rbu.se/
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Noterat

Läger vill inspirera fler att idrotta

Sveriges Paralympiska Kom
mittés storsatsning på rek
rytering heter Start Your Im
possible Camp. Den 20 – 22 
maj arrangeras ett läger där 
deltagarna får chansen att 
testa olika idrotter under en 
och samma helg. Målet är att 
du ska hitta en eller flera 
idrotter som du gillar och att 
du efter lägret förhoppnings
vis börjar utöva minst en 
idrott i en förening. Lägret 
hålls på Bosön, Lidingö.

Lägret erbjuder olika para
sporter och riktar oss till 

idrottare med en rörelse
nedsättning, synnedsättning 
eller intellektuell funktions
nedsättning.

För dig med en rörelsened-
sättning: badminton, para
handboll (rullstol), bordten
nis, tennis, framefotboll, 
boccia, elinnebandy, segling, 
bågskytte, triathlon, orien
tering, kajakpaddling, rull
stolsdans, rullstolsrugby, 
dans, rullstolsbasket. 

För dig med en synned-
sättning: brottning, tennis, 
segling, bågskytte, triathlon, 

orientering, dans, goalball. 
För dig med en intellektuell 
funktionsnedsättning: bad
minton, brottning, parahand
boll, bordtennis, tennis,  
boccia, segling, båg skytte, 
triathlon, orientering, dans. 
Start Your Impossible Lägret 
arrangeras i nära sam  arbete 
mellan såväl special idrotts
förbund, specialdist rikts
förbund, idrottskommit té 
och förening. Läs mer på  
paralympics.se 

Sista anmälningsdag är  
den 10 april.

Låg vaccinations-
täckning i flera 
vårdyrken
Inkomst, födelseland och en 
individs position på arbets
marknaden spelar in när det 
kommer till vaccinations
täckning inom olika yrkes
grupper i Stockholms län. 
Det visar en rapport från 
Camm, Centrum för arbets 
och miljömedicin.

Högst vaccinationstäckning 
har höga tjänstemän. Snicka
re och kockar är exempel på 
yrken med låg vaccinations
täckning bland män. Bland 
kvinnor handlar det om under 
 sköters kor, de som jobbar med 
hemsjukvård och på äldre
boende, personliga assistenter 
och vårdbiträden.

”Det finns länder som invol
verat arbetsplatserna i sin 
vaccinationsstrategi. Våra  
resultat ger ett underlag för 
att diskutera om vi också bör 
göra det”, skriver Maria Albin, 
professor i arbets och miljö
medicin på Camm, i ett press
meddelande.

Göteborgs Posten, GP, rapporterar om åtta
årige Max som har en svår cpskada och stort be
hov av omvårdnad. Nu har han förlo rat rätten att 
vistas på korttidsboende. Där för kräver politiker 
från samtliga oppositionspartier i Göteborg att 
staden tänker om och blir mer generös i sina be
dömningar.

– Det finns inget som hindrar oss från att ge den 

här familjen avlastning, då förstår jag inte varför 
vi inte ska göra det, säger Vänsterpartiets Alice 
Vernersson till GP.

Stödet familjen hade  drogs enligt GP in efter
som kommunen tillämpar en ny och hårdare 
rättspraxis. Enligt denna kan den som har hjälp av  
assistenter inte få tid på korttidsboende.

På lägret får deltagarna testa olika sporter. Rullstolsdans är en av grenarna. FOTO: SÖREN HÅKANLIND

Förlorade rätt till korttidsboende

Kolmårdens delfiner ska på sikt få 
nya hem. Avvecklingen kan ta lång 
tid och fram till dess hålls delfinari-
et öppet som vanligt. Bakgrunden 
är djurparkens beslut om att foku-
sera allt mer på att bevara hotade 
djurarter. FOTO: KOLMÅRDEN

https://paralympics.se/
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Personer med funktions
nedsättning glöms bort i krig
I krig och konflikter glöms oft a kvinnor och män
niskor med funktionsnedsätt ning bort allra först.

– Jag oroas särskilt över alla dem som behöver 
hjälp för att  förfl ytt a sig, som kanske inte ens 
kommer ner i ett  skyddsrum, säger DHR:s för
bundsordförande Åsa Strahlemo i ett  utt alande.

Hon fortsätt er:
– Kvinnor med funktionsnedsätt ning, samt 

barn, är de som får minst hjälp när det blir kris. 
Inte ens här i Sverige har vi kvinnor samma till
gång till hjälpmedel, vård, rehab och mediciner 
som män. I andra länder ligger jämställdheten 
långt eft er. I krig och konfl ikter glöms oft a kvin
nor och människor med funktionsnedsätt ning 
bort allra först. Det är oft ast de som inte kan fl y. 
Kvinnor utsätt s också för sexuellt våld i konfl ik
ter, krig och kriser.

I Ukraina placeras barn funktionsnedsätt ning 
oft a på institutioner, där de kan blir kvar livet ut. 
Samtidigt kommer varningar om att  institutio
nerna i Ukraina kan komma att  överges av per
sonalen när strider närmar sig.

International Disability Alliance, beräknar att  
femton procent av världens befolkning lever 
med funktionsnedsätt ning. Dödligheten under 
kriser och konfl ikter är fyra gånger högre för 
dem än för andra.

– I krig och konflikter är 
människor med nedsatt 

rörelseförmåga extra utsatta. 
Och bland dem drabbas 

kvinnor ännu värre, 
säger Åsa Strahlemo, DHR. 

FOTO: DHR

Hur skapar vi ett  klimatsmart 
samhälle? Zero City är en inter
aktiv, färgstark och optimistisk 
utställning om några av vår tids 
största och svåraste utmaningar.

Tekniska museets 1 200 kvad
ratmeter stora maskinhall har 
förvandlats till en stadsmiljö med 
shoppinggata, torg, hamn, kraft 
verk och ”krypvänliga” avlopps
system. I luft en svävar några fl yg
maskiner, som tillsammans med 
bilar, motorcyklar och andra fö
remål ur samlingarna visar hur 
stadslivet förändrats. Det visar 
hur vi löst ett  problem men sam

tidigt skapat nya. Utställningen är 
skapad i två versioner, där den 
ena kommer att  turnera till olika 
platser i Europa..

–Våra unga besökare är väldigt 
medvetna i hållbarhetsfrågor. 
Men de är samtidigt lösningsori
enterade och framtidsoptimis
tiska. I Zero City har vi tagit till
vara på dett a och lagt bort alla 
pekpinnar. I stället har vi siktet 
inställt på spännande men utma
nande möjligheter, säger Lars 
Paulsson, projektledare på Tek
niska museet i Stockholm i ett  
pressmeddelande.

FÅNGA FRAMTIDEN!

HÅLLBARHET OCH SMARTA LÖSNINGAR. En ny utställning 
på Tekniska museet väcker tankar om framtidens stad.
FOTO: ANNA GERDÉN/ TEKNISKA MUSEET

14-årige Vidar Unnermyr, som 
har den sällsynta sjukdomen FOP, 
beviljas skolskjuts från Vännäs till 
Umeå – men bara under vårtermi
nen. Det rapporterar SVT Väster
botten.

– Jag blev ofattbart lättad. Men 
till hösten är det samma problem 
igen, säger mamma Elin Unnermyr.

Vidars sjukdom, FOP, gör att 
muskler, leder och ligament om
vandlas till benvävnad. Mamman 
flyttade förra året till ett hus i 
Vännäs som är anpassat eft er 
Vidars funktionsnedsättning. 
Sedan flytten har hon  själv skjut
sat sonen till skolan i Umeå de 
veckor han bor hos henne, eft er

som Umeå kommun inte beviljar 
skolskjuts från en annan kommun.

Vidars elrullstol får inte plats i 
bilen och han har tvingats klara sig 
utan den under skoldagarna, trots 
att han får allt svårare att röra sig. 
Nu har Umeå kommun tillfällig 
ändrat sig. Tillsammans med
 Vännäs kommun bekostar Umeå 

skjutsen vårterminen ut.
Överenskommelsen med Vännäs 

bygger enligt Umeå kommun på 
arbetsmiljöskäl. Kommunen gör 
fortfarande bedömningen att den 
inte kan besluta om skolskjuts ut
anför Umeå och hänvisar till skolla
gen och en dom i förvaltningsrätten.  

Tillfällig skolskjuts för Vidar



26 RÖRELSE 2  2022

ÄventyrslägeÄventyrslägerr

Häng med på årets äventyr för ungdomar 26 –29 maj!
En fullspäckad långhelg med frilufts- och fritidsaktiviteter.
www.rgaktivrehab.se/aeventyrslaeger

Ungdomar som lider av psykisk ohälsa 
tycker att vården är otillgänglig och oflexi-
bel. Många är tveksamma till att söka hjälp
hos elevhälsoteamet. Det visar en ny 
avhandling av Katrin Häggström Westberg, 
forskare vid Högskolan i Halmstad.

Till skolporten.se säger hon
– Ungdomar saknade kunskap om när 

det är dags att söka hjälp och var de kan 
söka hjälp om de mår psykiskt dåligt. De 
tyckte att vården var för uppdelad och att 
det var svårt att få hjälp på ett ställe. 

Enligt avhandlingen såg ungdomarna 
inte vårdcentralen som ett alternativ, ef-
tersom de tyckte att den var för kroppsli-
ga symtom. De var kluvna till att söka 

hjälp via elevhälsoteamet e� ersom de 
inte ville att det skulle märkas i skolan att 
de sökte hjälp.

Enligt Katrin Häggström Westberg ägna-
de ungdomarna mycket tid åt att hjälpa 
sig själva. De provade olika strategier, som 
att byta skola, byta umgängeskrets eller 
annat för att förbättra situationen. 

– Vi behöver stötta ungdomar i deras vilja 
att hjälpa sig själva och dessutom hjälpa 
till extra när det behövs. 
Det finns skäl att vara generös med hjälp 
e� ersom det har stor betydelse för ung-
domars framtida hälsa om man kan bryta 
utvecklingen, säger hon.

personer deltog förra året i specialpedagogisk fortbildning hos 
SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Det är drygt dubbelt 
så många som 2020.

12 753 Mattebok 
på ukrainska.

Noterat

Svårt få hjälp vid psykisk ohälsa
Läroböcker på ukrainska
Kriget i Ukraina har tvingat miljoner 
människor på fl ykt genom Europa. 
Många ukrainska barn ska börja skolan 
runt om i Sverige. E�  urval ukrainska 
läromedel i olika ämnen och för olika 
årskurser blir nu tillgängliga utan kost-
nad för svenska skolor. Böckerna fi nns 
a�  ladda ned på Natur och Kulturs hem-
sida.  Det hela är e�  samarbete mellan 
förlaget och det ukrainska läromedels-
förlaget Ranok Publishing House.

https://www.rgaktivrehab.se/aeventyrslaeger
https://skolporten.se/


örsta jobbet. Första egna bosta
den. Stegen in i vuxenlivet bjuder 
på efterlängtade milstolpar. Men 

vägen dit kan vara lång, inte minst 
för den som är rörelsehindrad. Som 

i så många andra frågor är assistans, 
färdtjänst och hjälpmedel nyckelfaktorer. 

– Idag är många av de här insatserna knutna 
till kommunen. Den som har kommunal assis
tans, hemtjänst eller ledsagare och flyttar måste 
ansöka om samma sak igen på sin nya bostads
ort. Vi tycker det är fel, insatserna borde auto
matiskt följa med.

Det säger Oscar Sjökvist, ordförande i Unga rö
relsehindrade.

På jobbsidan handlar problemen ofta om låga 
förväntningar och bristande kunskaper om hur 
man anpassar en arbetsplats. Den som är rörel
sehindrad klarar till exempel ett kontorsjobb 
minst lika bra som andra, menar Oscar Sjökvist. 

– Det talas mycket om vikten av inkludering 
och mångfald i dagens arbetsliv. Men man glöm
mer bort funktionshinderperspektivet. 

Nya siffror visar att allt fler unga vuxna med en 
funktionsnedsättning får behålla sin aktivitets
ersättning. Det är positivt att man inte försvårar 
eller drar in insatser, säger Oscar Sjökvist. Gene
rellt sett har personer med funktionshinder läg
re levnadsstandard. Att då drabbas av indrag
ningar slår hårt, menar han. 

Men aktivitetsersättningen kan också bli en 
lätt utväg för kommunen eller staten som inte 
behöver anpassa arbetet efter individen.  

–Istället för att få utbildning eller stöd från  
arbetsförmedlingen hamnar man i ett läge där 
man inte har den kompetens som krävs och 
tvingas då ta aktivitetsersättning. 

Ett annat problemområde gäller övergången 
från barn och ungdomssjukvård till vuxensjuk
vård, berättar Oscar Sjökvist. Läkarkontakter 
bryts, kunskapen brister. Många unga upplever 
att de får börja om från början. 

Organisationen Unga rörelsehindrade har 300 
medlemmar, från tonåren och upp till 30årsål

dern. De senare åren har fokus kommit att ligga 
på den äldre gruppen. 

–Vi vill föryngra oss. Vi försöker informera om 
vår verksamhet via riksgymnasiet och andra all
männa ungdomsorganisationer. Vi arbetar ock
så via idrotten, inom parasporten finns många i 
vår målgrupp, säger Oscar Sjökvist.

Opinionsarbetet riktar sig mot myndigheter 
och politiker. Unga Rörelsehindrade samarbetar 
med flera andra funktionshinderorganisationer, 
däribland RBU. 

De kommande månaderna vill man synliggöra 
de unga rörelsehindrade på bred front.  

–Vi jobbar för en valrörelse där man inte ser 
funktionsperspektivet som en enskild fråga utan 
som något man lyfter i alla debatter. 

KristiNa liNDh

Låt redan beviljade insatser 
följa med vid flytt till annan 
ort. Det säger Oscar Sjökvist, 
ord förande för Unga rörelse
hindrade.

Profilen: 
Oscar 
Sjökvist
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Elinnebandy- en introduktion
 Elinnebandy, som tidigare kallades för 
elhockey, är en unik lagsport. Den kan 
utövas oavsett om spelaren till vardags 
använder permobil, manuell rullstol el
ler är gående. 

Regelverket påminner om det som 
finns i innebandy men varje spelare sit
ter i en specialbyggd trehjulig elinneban
dystol som drivs med batterier och styrs 
med en joystick. Med hjälp av en plast
klubba som är fäst på stolens framsida 
kan spelaren köra med bollen, passa och 
göra mål. Flickor och pojkar i olika åldrar 
spelar tillsammans och vid tävlingar är 
det tre spelare i varje lag. 

Sporten utvecklades i Danmark i slutet 
på 1980talet och har sedan spridits till 
Sverige, Norge, Tyskland, USA och Kana
da. Elinnebandy är för många fortfaran
de en okänd sport. Det behövs ökad kun
skap om sporten och dess betydelse för 
spelarna.   

 
Intervjustudie för ökad kunskap 
Syftet med denna intervjustudie var att 
öka kunskapen om elinnebandy genom 
att beskriva spelares upplevelser relate
rat till en teoretisk modell för välbefin
nande. Sammanlagt 21 spelare från olika 
klubbar deltog i studien. Spelarnas med
elålder var 19 år och varje spelare hade 
minst fyra års erfarenhet av att sporten. 
Fyra fokusgruppsintervjuer och en en
skild intervju genomfördes hösten 2019. 

Den teoretiska modellen för att beskri
va välbefinnande som användes som ett 
ramverk i studien baserades på positiv 
psykologi och PERMA, vilket står för Po
sitiva känslor, Engagemang, Relationer, 

Mening och Att lyckas (Achievement). 
Enligt positiv psykologi bidrar de olika 
delarna i tillsammans till en subjektiv 
känsla av välbefinnande.  

Vid sammanställning av resultatet 
framkom att intervjutext som handlade 
om vilka resurser som behövs för att 
kunna spela elinnebandy inte rymdes 
inom ramen för PERMA . Det fick istället 
presenteras under en egen rubrik. 

Positiva känslor 
I studien beskrevs positiva känslor som 
exempelvis att ha roligt tillsammans, för
väntan och spänning i samband med täv
ling samt glädje vid vinst. Även negativa 
känslor av exempelvis besvikelse och 
frustration framkom vid förlust. Positiva 
känslor dominerade i alla intervjuer. 
Överlag associerades elinnebandy med 
glädje och gemenskap, och längtan till 
nästa träning. Att genom träning bli bra 
på någonting som andra inte kan och att 
bli bemött med respekt av omgivningen 
var viktigt. Det förekom kroppsliga för
nimmelser, som en ”bra trötthet” i krop
pen efter träning och av att ha utvecklat 
en uthållighet som kunde användas i var
dagslivet.  

Engagemang  
Engagemang handlar om upplevelser av 
att vara fokuserad i en aktivitet som blir 
ihågkommen som rolig och att utveckla 
nya färdigheter. En positiv aspekt av 
elinnebandy var att sporten kan utövas 
på så lika villkor som möjligt, vilket gör 
det roligt för spelarna att engagera sig. 
Det ansågs även positivt att flickor och 
pojkar i olika åldrar kan spela tillsam

mans. Flera spelare hade tidigare provat 
andra sporter. De fortsatte med elinne
bandy som upplevdes som en intressant 
och fartfylld sport. En annan aspekt var 
intresset för att träna och utvecklas som 
spelare och att tävla. För att lära sig att 
köra stolen, att kontrollera bollen och att 
samarbeta med laget krävdes fokusering 
och koncentration. En del spelare upp
levde även att de i samband med träning 
blev trötta i huvudet. Sporten beskrevs 
som teknisk och strategisk. Spelarna lyf
te behovet av att arbeta tillsammans och 
stötta varandra för att utveckla såväl per
sonliga färdigheter som lagarbetet. 

 
Relationer  
Relationer handlar om upplevelser av 
positiva sociala interaktioner med andra 
människor och att vara del av en grupp. 
Elinnebandy gav möjlighet att träffas och 
dela ett gemensamt intresse. Spelarna  
upplevde att de kunde relatera till varan
dra. Genom åren hade vänskap utveck
lats mellan lagkamrater och mellan spe
lare i olika klubbar och olika länder. En 
del spelare hade inte kontakt med varan
dra utöver att de träffades i samband med 
elinnebandyaktiviteter, andra hade re
gelbunden kontakt även utanför spor
ten. Geografiskt avstånd kunde innebära 
svårigheter att träffas men flera delta
gare höll kontakt via sociala medier. Ett 
gemensamt intresse för elinnebandy 
kunde utveckla andra aktiviteter, som 
exempelvis att spela datorspel online 
med varandra. En del spelare upplevde 
att de kunde utbyta erfarenheter och lära 
av varandra kring olika situationer i var
dagslivet. 

En aktuell studie visar att elinnebandy ger spelarna glädje och kamratskap. 
Höga kostnader för utrustning upplevs som ett hinder för att sporten ska  
kunna utvecklas.

En fartfylld lagsport
Forskning pågår
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Mening  
Mening handlar om olika faktorer som 
motiverar deltagandet i en aktivitet och 
känslan av att vara del i ett större sam
manhang. Spelarna i studien upplevde 
att det var meningsfullt att utöva en sport 
som innebar att de lämnade hemmen. De 
kunde utveckla sin spelskicklighet och 
träffa kompisar. Flera spelare beskrev att 
det var roligt att åka till tävlingar, bo på 
hotell tillsammans och umgås med var
andra. I samband med tävlingar träffa
des även spelare från olika klubbar, vil
ket formade en känsla av gemenskap. Be
skrivning av att ha utvecklat en identitet 
som elinnebandyspelare framkom även. 
Egna erfarenheter av att spela och tävla 
underlättade samtal om idrottsaktivite
ter med vänner utanför elinneban
dykretsen.     

Mening i form av fysiska fördelar av att 
spela elinnebandy framkom. Det fanns 
en variation av upplevelser förknippade 
med fysiska effekter av att spela  En del 
av spelarna upplevde inte några fysiska 

fördelar. Andra ansåg att sporten bidrog 
till att bibehålla rörligheten i kroppen, 
till exempel i nacke, bål, armar, handle
der, händer och fingrar. För några av spe
larna upplevdes utövandet som fysisk 
träning och de fysiska fördelarna blev 
uppenbara efter sommaruppehåll då 
kroppen kändes stelare. 

Deltagarna ville sprida information om 
sporten. De hoppades att fler skulle bör
ja spela och fler klubbar bildas, natio
nellt och internationellt. En del deltaga
re beskrev hur de bidragit till att sprida 
information, till exempel genom att visa 
elinnebandy i olika sammanhang och att 
dela information genom sociala medier. 
Vikten av att ha arrangemang för nya in
tresserade spelare och träningsgrupper 
för nybörjare framhölls.  

 
Att lyckas   
För en del spelare i studien hade elinne
bandy utvecklats från en rolig fritidsakti
vitet till att bli en seriös sport med fokus 
på att vinna. Det krävde spelstrategier, 

målsättningar och seriös träning men 
även att lära sig ta en förlust. Spelare be
skrev den glädje och känsla av bekräftel
se som kunde infinna sig vid vinst. Strä
van efter att vinna kunde innebära att 
enstaka spelare inte fick samma spelut
rymme vid matcher som andra spelare. 
Jämna matcher var att föredra. För att 
skapa glädje i spelet för alla betonades 
vikten av att balansera spelförmåga med 
utmaning genom spel i olika divisioner. 
En del spelare var även tränare, vilket 
innebar en ny roll och ökat ansvar.  
Tränaren kunde följa andra spelares ut
veckling. Spelarna uppskattade att få råd 
och feedback från en person med egna 
erfarenheter av att spela elinnebandy. 
För att behålla  motivationen att utveck
las som spelare ansågs det viktigt att ha 
olika turneringar att se fram emot och 
träna inför. Det fanns även en önskan  
om att elinnebandy i framtiden ska ingå  
i de olympiska spelen som ett mål att 
sträva mot.  

 

t
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FART OCH FLÄKT I FURUVIK. Bilden från RBU-dagen 2016 då det fanns tillfälle att testa sporten.
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Vilka resurser krävs?
Spelare beskrev olika resurser som 
krävs för att kunna spela elinnebandy. 
Det handlade om materiella resurser, 
tillgång till stöd från annan person och 
spelarens förmåga att kunna spela på 
ett säkert sätt. Materiella resurser om
fattade bland annat tillgång till elinne
bandystolar, utrustning som batterier 
och hallar med sarg. Finansiella resur
ser  och transportmedel för att kunna 
åka till träningar och tävlingar krävs. 
Enstaka spelare ägde sin egen elinne
bandystol men de flesta lånade av sin 
klubb. Begränsat antal stolar ansågs 
vara ett hinder för deltagande. Priset 
på stolarna beskrevs även vara ett hin
der för etablering av nya klubbar. Stöd  
från familjemedlemmar och/eller per
sonlig assistans ansågs behövas för att 
kunna delta i elinnebandy. Förutom att 
ge spelaren individuellt stöd behövdes 
hjälp bland annat med att hantera spel
utrustningen, byta batterier, reparera 
stolar som gått sönder och att köra till 
olika aktiviteter. Familjemedlemmar 

Stöd RBU:s  

Kampfond!

Swish 90 00 712
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.

OM FORSKAREN
Anna Carin Aho är 

sjuksköterska 
och lektor vid 
Malmö univer
sitet. Hennes 

avhandling 
handlade om er

farenheter av att 
som ung vuxen leva 
med muskel
sjukdom. Resulta
tet visade fysiska, 

emotionella och sociala kon
sekvenser av sjukdomen men 
även påverkan av yttre fakto
rer som tillgång till stöd från 
samhället och andra människ
ors bemötande. Faktorer som 
underlättade att hantera sjuk
domen och dess konsekvenser 
var bland annat att ha me
ningsfulla aktiviteter, att vara 
i ett socialt sammanhang med 
familj och vänner samt att ha 
förmåga att mobilisera inre re
surser såsom positivt tänk
ande. Resultatet väckte ett in
tresse för att fokusera på olika 
aktiviteter som kan upplevas 
som meningsfulla. Det lade 
grunden för studien om elinne
bandy. Generellt behövs ökad 
kunskap kring inkluderande 
sporter och fritidsaktiviteter 
så att fler personer kan få en 
meningsfull fritid.   

beskrevs även ha rollen som tränare 
och domare vid turneringar. Det fanns 
tillfällen när någon spelare inte hade 
den hjälpen inte kunde delta vid trä
ning eller tävling. För att kunna spela 
krävs att varje spelare har förmåga att 
köra elinnebandystolen på ett säkert 
och ansvarsfullt sätt, för att minska 
skaderisken.  

 
Sammanfattning
Resultatet tyder på att elinnebandy är 
en sport som kan bidra till en subjektiv 
känsla av välbefinnande. Det kan ske 
när positiva känslor av glädje och sam
hörighet stimuleras, och engagemang 
möjliggörs när spelfärdigheter match
ar utmaningar. Positiva sociala relatio
ner utvecklas när spelaren upplever 
mening och en känsla av att lyckas. 
Möjligheten att kunna spela elinneban
dy beror på tillgång till materiella re
surser och stöd från annan person. Hög 
kostnad för stol lyftes som ett hinder 
för att sporten ska kunna utvecklas och 
spridas. Sporten är en av få anpassade 
lagidrotter med fart. Därför behövs 
ökad kunskap om sporten och dess be
tydelse. Det krävs även samhällsinsats
er och sponsorer för att fler ska kunna 
delta i elinnebandy.   

 
origiNal artiKel: Aho AC, Renmarker 
E, Axelsson M & Jakobsson J. (2021)  
Experiences of playing volt hockey with 
focus on well-being according to Positi-
ve Emotion, Engagement, Relationships, 
Meaning, Achievement: An Interview 
Study. Adapted Physical Activity  
Quarterly 119. 

Anna Carin 
Aho,  lektor 
vid Malmö 
universitet. 
FOTO: PRIVAT

Forskning pågår

ELINNEBANDYSTOL.   
De flesta som spelar elinne-
bandy lånar sin utrustning. 

https://www.adena-assistans.se/


Välkommen till en fartfylld dag med triathlon i 
e-spel och spännande föreläsningar tillsammans 
med hela familjen!

Onlineeventet riktar sig till medlemmar i RBU och 
Young Gamers överhela landet. Det blir triathlon 
i e-spel (Rocket League, CS:GO och Minecraft). 
Dessutom fi nns det möjlighet att spela Fortnite 
bara för att det är kul. Det blir också spännande 
föreläsningar kring samarbete och kommunikation 
vid e-spelande.

Datum: 26 maj
Tid: Kl. 11 – 19
Plats: Online via Discord
Deltagaravgift: 50 kr
Sista anmälningsdag: 11 maj

Läs mer och anmäl dig genom att scanna 
QR-koden med telefonen eller gå in på 
halland.rbu.se.

Onlineevent:

e-spel, kommunikation 
och samarbete

Dagen arrangeras av 

https://halland.rbu.se/
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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

JO-granskning: 

FK följer inte  
barnkonventionen

Det innebär att Försäkrings
kassan inte fullt ut uppfyller 
sin skyldighet att se till att ett 
barn får information och ges 
möjlighet att komma till tals i 
ärenden om assistansersätt
ning. Jag utgår från att myn
digheten kommer att se över 
detta samt följa upp hur de 
egna riktlinjerna efterlevs.”

RBU har frågat JO vad kriti
ken mot Försäkringskassan 
medför. JO har bland annat 
svarat följande: Normalt skil
jer sig JO från ärendet genom 

 JO  som har i upp
gift att granska 
att myndigheter 

arbetar enligt de lagar och 
regler som styr deras arbete 
– särskilt sådana lagar som 
berör enskildas rättigheter 
och skyldigheter i förhållande 
till det allmänna – har grans
kat hur Försäkringskassan i 
ärenden om assistansersätt
ning för barn uppfyller barn
konventionens 12 artikel om 
att barn har rätt att uttrycka 
sin mening och höras i frågor 
som rör barnet. 

sitt beslut. Det är upp till 
myndigheten att ta till sig av 
kritiken och genomföra för
ändringar i verksamheten. 
Ibland följer JO upp sina  
beslut i en fråga. JO kan också 
i ett aktuellt ärende knyta an 
till vad som uttalats tidigare 
och påminna myndigheten  
i fråga om den kritik som då 
lämnats. Om myndigheten 
inte försökt få ordning på de 
saker som tidigare kritiserats 
kan det få till följd att kritiken 
blir allvarligare. Men något 
ansvar för att en myndighet 
genomför förändringar som 
innebär att den lever upp till 
lagens krav har JO inte.

Malin Tjernell Prioset är   jurist 
och kanslichef på RBU.

Inspektionen av Försäk
ringskassan gjordes den  
26 – 27 oktober 2021. Av JO:s 
inspektionsprotokoll fram
går bland annat följande: 

Barnkonventionen blev 
svensk lag 1 januari 2020. JO 
har velat granska hur Försäk
ringskassan i ärenden om  
assistansersättning till barn 
uppfyller konventionens 
krav i artikel 12, det vill säga 
att barn har rätt att uttrycka 
sin mening och höras i frågor 
som rör barnet. Artikel 12 har 
legat till grund för utform
ningen av 8 § andra stycket 
LSS, där det bland annat  
anges att när en insats rör ett 
barn ska barnet få relevant 
information och ges möjlig
het att framföra sina åsikter.

JO konstaterar bland annat 
att Försäkringskassan i de 
flesta fall inte informerat 
vårdnadshavarna om barnets 
rätt att komma till tals. I de 
fall när information hade läm
nats fanns inga dokumen
terade överväganden om det 
bästa för barnet innebar att 
barnet närvarade vid mötet 
och då framförde några åsik
ter. JO påpekade att Försäk
ringskassan sällan agerar på 
det sätt som föreskrivs i 8 § 
andras stycket LSS och som 

” Jag utgår från att 
myndigheten kommer 
att se över detta  
samt följa upp hur  
de egna riktlinjerna 
efterlevs.”

JO Thomas Norling

Försäkringskassan anger i 
sina egna riktlinjer. 

I inspektionsprotokollet 
skriver JO:

”Jag kan sammantaget kon
statera att Försäkringskassan, 
tvärtemot vad som uppgavs 
under det inledande mötet 
och vad som sägs i myndighe
tens riktlinjer, relativt sällan 
agerar på det sätt som före
skrivs i 8 § andra stycket LSS. 

Försäkringskassans 
hantering av barns  
rättigheter till assistans 
får kritik av Justitie
ombudsmannen.

KÄLLOR:
JO, justitieombudsmannen 
Thomas Norling, Inspektion 
av Försäkringskassan, FVF 
Nordost, den 26 och 27 okto
ber 2021, https://www.jo.se/
Global/Inspektionsproto
koll/Inspektionsprotokoll 
2069302021.pdf
LSS, lagen (1993:387) om 
stöd och service till vissa 
funktionshindrade
Barnkonventionen, lag 
(2018:1197) om Förenta na
tionernas konvention om 
barnets rättigheter

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


RBU informerar

Stötta RBU när du  

handlar online!
Med appen Team Together kan du donera  

till välgörande ändamål genom dina onlineköp,  
utan att betala något extra. Det är nämligen butikerna själva  

som står för donationen. 

När du laddat ned appen kan du handla från mer än  
200 anslutna nätbutiker, så som Lindex, Cervera, Adlibris,  

Apotek hjärtat och många fler.  
Butiken betalar, och du väljer var pengarna ska gå.

1. Scanna QR-koden och ladda ner appen

2. Välj RBU som organisation att stötta

3. Börja handla hos dina favoritbutiker!
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2022
Kalendarium

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

Epost: fs-direkt@rbu.se

Mer information finns på 
www.rbu.se

Kontakt
Kansliet telefon 08677 73 00

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

               

  

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

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

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

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

VÅR

 8 april Förbundsstyrelsen sammanträder

13 maj  Träff för förtroendevalda i RBU

13 – 14 maj RBU-forum 

26 maj Digitalt event e-spel

SOMMAR

3 juni Förbundsstyrelsen sammanträder

27 jun – 3 juli Musikläger Mättinge

Vecka 27 Almedalen

4 – 9 juli  Äventyrsläger Mättinge

18 – 23 juli Familjeläger Mättinge

1 – 6 augusti Familjeläger Mättinge

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


Oscar Sjökvist,

vår nya förbundsordförande,

är på bollen i valrörelsen.

Är du?

y
Vi är redo att höja våra röster och pressa politikerna till att ta våra hjärtefrågor på

allvar. Vi stärker våra medlemmars rätt till en tillgänglig skola, en inkluderande

arbetsmarknad och att alla ska få det stöd som de behöver för ett bra liv. Ju fler vi är

desto starkare röst har vi i påverkansarbetet. Förstaårsmedlemmar får ett kostnads-

fritt medlemsskapsår. Bli medlem redan idag på www.ungarorelsehindrade.se/blimedlem !

https://www.ungarorelsehindrade.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/

