Effektrapport 2021
Coronavirusets framfart i Sverige har dominerat även under 2021 och förstås haft
stor inverkan på hela RBU:s verksamhet. Det har inneburit att de allra flesta
möten och arrangemang, med vissa undantag, har skett digitalt och att det varit
svårt för organisationen att fullt kunna fortgå som normalt

Syfte med effektrapporten
Rapportens syfte är att för givare, allmänhet och andra intressenter visa vilken
nytta RBU gör. Den är en del av den rapportering vi gör för att uppfylla Giva
Sveriges kvalitetskod.

Vad vill RBU uppnå?
RBU:s vision ”Ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och unga med
rörelsehinder” är styrande för allt vi gör, både när det gäller aktiviteter,
kunskapsspridning och intressepolitiskt arbete. Barn och unga med
funktionsnedsättning och deras familjer ska ha möjlighet att leva ett liv som
andra.
För RBU är frågor som rätten till utbildning, habilitering, personlig assistans och
andra insatser alltid i fokus. Sysselsättning, ekonomisk trygghet och en
meningsfull fritid sorterar också in här, liksom bilstöd, bostadsanpassning och
hjälpmedel.
För kongressperioden 2021-2023 sattes följande övergripande mål:
•

Ett synligt RBU
Synlighet är helt avgörande för våra framgångar i intressepolitiken. Under
föregående kongressperiod ökade RBU:s synlighet mycket kraftigt, både i
media och genom möten på gator och torg. Vi ska fortsätta att hålla uppe
trycket.
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•

Ett starkt RBU
Medlemmarna är vår viktigaste tillgång. Vi ska arbeta för att öka antalet
medlemmar.

•

Ett effektivt RBU
Vi ska uppnå konkreta mål i vårt intressepolitiska arbete. Målet är att barn och
unga med funktionsnedsättning och deras familjer ska leva fullgoda liv på
villkor som är likvärdiga med andras.

•

Ett stabilt RBU
Vi ska säkerställa att vi har en långsiktigt trygg ekonomi.

•

Ett aktivt RBU
Våra föreningar är det nav kring vilket många aktiviteter kretsar. Vi ska arbeta
för livskraftiga och starka föreningar i hela landet.

I vilket organisatoriskt sammanhang verkar RBU?
RBU är en ideell partipolitiskt obunden organisation som består av 24
distriktsföreningar över hela landet. Nationellt samarbetar vi med andra
rikstäckande organisationer i nätverket Ideell Arena och i Nätverket för
Barnkonventionen. RBU samverkar också med en rad andra organisationer i olika
viktiga frågor.

Vilka strategier har RBU för att uppnå målen?
RBU:s intressepolitiska arbete är mycket omfattande. Vi deltar i statliga
utredningar, skriver remissvar, tar fram egna rapporter, debattartiklar och
nyheter. Vår mediala närvaro är hög. Vi uppvaktar politiker och andra makthavare
för att åstadkomma förändring. Riksförbundet har också ett omfattande stöd till
distriktsföreningarna när det gäller intressepolitik och erfarenhetsutbyte.

Vilken kapacitet och vilket kunnande har RBU för att nå målen?
Vår främsta resurs är våra medlemmar. Där finns djup kunskap om hur det är att
leva med funktionsnedsättningar, antingen för egen del eller i familjen. Detta ger
oss trovärdighet och legitimitet. Vi arbetar intensivt med att få en långsiktigt
hållbar ekonomi genom medlemsavgifter, statsbidrag, insamling och gåvor.
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Hur vet vi om vi gör framsteg?
RBU är en efterfrågad röst, både från medias sida och också i andra sammanhang,
till exempel politiken och myndighetssverige. Vårt intressepolitiska arbete har lett
fram till vissa förbättringar för vår målgrupp. Vi genomför återkommande
enkätundersökningar bland våra medlemmar för att ta temperaturen på läget i
familjerna. Vi har också en tät medlemskontakt via våra sociala medier.

Vad har RBU åstadkommit så här långt?
Ett synligt RBU
Under 2021 har RBU delvis tvingats ställa om delar av verksamheten på grund av
pandemin. Kampen för rätten till LSS-insatser och assistansersättning har
fortsatt.
En fråga som RBU fått driva i och med coronavirusets framfart är att personal
som möter barn med omfattande funktionsnedsättningar ska prioriteras för
vaccin. Det här lyftes i en debattartikel i Aftonbladet. Dessutom har RBU framfört
synpunkter till Coronakommissionen om hur uselt myndigheterna hanterat
barnperspektivet under pandemin.
RBU har under året bistått Trafikverket i dess uppdrag att redovisa till regeringen
hur det statliga bilstödet kan stärkas och effektiviseras. RBU har förmedlat
erfarenheter från medlemmar i frågan och givit förslag till förbättringar.
RBU har fortsatt deltagit i arbetet med civilsamhällets alternativrapportering om
Barnkonventionen till FN.
RBU har under året fortsatt arbetet med att utveckla och öka den digitala
närvaron. Tonvikt har legat på RBU:s nystartade Instagramkonto och den
nylanserade webbplatsen. I slutet av 2021 hade Instagramkontot 703 följare och
rbu.se hade besökts 27 101 gånger från unika enheter (att jämföra med 21 748 året
innan). RBU är också aktiva på Facebook, Twitter, och LinkedIn.
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Ett starkt RBU
Under året har arbetet mot en ekonomi i balans fortsatt. Förbundsstyrelsen
beslutade om att införa en modell för styrelsen i syfte att kunna styra hur
förbundets resurser används så effektivt som möjligt. RBU har bytt
kapitalförvaltare i syfte att öka intäkterna från placerat kapital.
Ett effektivt RBU
Det intressepolitiska arbetet har fortsatt på en intensiv nivå och den mediala
synligheten har varit hög. Pandemin har fortsatt att begränsa RBU:s verksamhet.
RBU har under året varit delaktiga i den statliga utredningen - Stärkt rätt till
personlig assistans för stöd vid egenvård, vid tillsyn samt för barn.
RBU:s ordförande ingick i utredningens expertgrupp. RBU fokuserade på
definitionen av normalt föräldraansvar. Något som för RBU:s föräldrar är att
beskriva som onormalt föräldraansvar. RBU tillstyrkte utredningens förslag om
ett avsmalnat och schabloniserat föräldraansvar.
Ett aktivt RBU
Sommarens läger på Mättinge kunde genomföras pga lättnader i restriktionerna
vilket var väldigt uppskattat av deltagarna. RBU-dagen på High-Chaparall kunde
också genomföras med många deltagande RBU-medlemmar från hela Sverige.
Utöver de fysiska lägren har RBU arbetat vidare med att utveckla det digitala
lägerspåret. RBU har där hittat en ny målgrupp (och nya medlemmar) för
verksamhet på distans. I samarbete med Funkibator erbjöds tre digitala
ungdomsläger med ämnen som Media, Livet och Träffa experterna. Sammanlagt
deltog 45 medlemmar på de digitala lägren. Under året genomfördes också 16
digitala träffar via Funkibator.
I september genomfördes RBU-forum med fortbildning i två ämnen,
barnkonventionen och funkofobi.
I anslutning till den internationella funktionshinderdagen i december
arrangerades en digital temavecka om funkisaktivism. Det var en vecka fylld av
livesända föreläsningar via både Instagram och Facebook med externa gäster som
berättade om sin aktivism.
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