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Med oss som 
assistanssamordnare 

blir livet roligare

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

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

… laga god mat tillsammans med andra? 

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

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

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

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

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

Med personlig assistans kan du också ha det så här

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

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


Inledare

Är barnens tid nu?
År 1900 kom sam-
hällsdeba� ören Ellen 
Key ut med boken 
Barnets århundrade. 
Key ville sä� a barn ens 
rä� igheter i centrum.  
Hon var en föregång-
are i en tid då barn 
for illa, levde i fa� ig-
dom och tvingades 
till arbete i tidig ål-
der. När högre utbildning var få förunnat.

Så långt från dagens Sverige, tänker jag, 
med all vår sociala välfärd. Nu fi nns barnens 
rä� igheter i lagen. Här i Rörelse har vi på 
senare år ha�  åtskilliga artiklar om FN:s 
barnkonvention, numera svensk lag.

Ändå är det en hel del som skaver. Som när 
samhällets fyrkantiga hantering av barns 
behov av stöd tvingar RBU-föräldrar a�  
ständigt överklaga olika beslut. När minsta 
framsteg hos barnet kan göra a�  rä� igheter 
rycks undan.

Eller ta årets valdeba�  där det mesta hand-
lar om gängkriminalitet. En viktig fråga, 
men borde vi inte diskutera mer om vad som 
krävs för a�  barn ska få en trygg och bra 
uppväxt?  Istället avlöser de hårdföra för-
slagen varandra. Som a�  tvååringar som inte 
klarar språktest ska kunna omhändertas av 
samhället. 

Låt mig avsluta med en fundering: Hur 
kommer framtida bedömare se på vår tids 
behandling av barn och unga? Jag är inte 
säker på a�  betyget blir så högt. Nog kan 
Sverige bä� re!

Margaretha Holmqvist
Redaktör
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insänt material. För ej beställt material, text 
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av material ur Rörelse.

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

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

Rörelse ges ut av Riksförbundet för  
Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.

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

Post och besöksadress: 
Solna Torg 19, 171 45 Solna

Ansvarig utgivare: Johan Klinthammar
Redaktör: Margaretha Holmqvist, 070654 11 13

Kontakta redaktionen: Epost: rorelse@rbu.se

Johan har ordet

I samband med Almedalen släppte 
RBU en ny kampanj med budskapet 
att  Försäkringskassan medvetet 
bryter mot lagen. Det går inte att  se 
kassans agerande på något annat 
sätt  utifrån de bristfälliga  motiver-
ingar som ges i samband avslag om 

personlig assistans. Tre fi lmer om autentiska fall har 
släppts i samband med kampanjen, tre fi lmer där för-
äldrar kontaktat mig och medgivit sin medverkan. Men 
något som verkligen etsar sig fast hos mig är att  ingen 
vågar medverka med namn eller bild av rädsla för För-
säkringskassan. Läs den meningen igen, av rädsla, för 
en svensk myndighet. Så långt har det gått . Jag förstår 
dem. Numera är väldigt många till och med rädda att  i 
sociala medier visa framsteg som deras barn gör. Jag ska 
erkänna att  även jag skulle undvika att  visa om min son gör 
minsta lilla framsteg. Rädslan är tyvärr befogad. Försäk-
ringskassan kan eft er minsta signal ompröva eller till och 
med ta bort all assistans, även retroaktivt i upp till tio år.

Så här ska det inte vara! Föräldrar, oavsett  om deras 
barn har funktionsnedsätt ning eller inte, ska kunna 
känna stolthet över sina barns framsteg. Den som så 
önskar ska kunna skriva, eller ladda upp bilder på soci-
ala medier, ja till och med skrika ut sin glädje på stan. 
Allt utan att  känna rädsla.

Precis dett a är vad den nya kampanjen handlar om. 
Trygghet. Rätt en till lugn och ro, att  inte behöva få svår 
ångest om ett  brev från Försäkringskassan dyker upp i 
brevlådan.

Den som söker personlig assistans ska inte bli miss-

tänkliggjord. Har man utöver 
sina egna ord även läkarintyg 
som styrker ansökan ska inte 
Försäkringskassan kunna gå in 
och påstå annat.

Försäkringskassan ska inte kunna ompröva eller ta 
bort assistansen på så lösa grunder som man gör nu.

Tyvärr ser det lika illa ut med kommunal assistans i 
många kommuner. Det kan till och med förekomma att  
man avslår med motiveringen att  ”ni får väl överklaga.” 

Vi behöver alla hjälpas åt i kampanjen! Dela inläggen 
så mycket ni kan. Beställ knappar från RBU:s nya webb-
shop, visa vad ni tycker. Informera era vänner och kolle-
gor på era arbetsplatser om vad som pågår. Kontakta mig 
om ni vill ha mer information eller stött ning i påverkans-
arbetet.

I somras var jag på RBU:s båda familjeläger i Mätt inge 
och hälsade på. Det var helt fantastiskt att  se glädjen 
hos alla som var där. Syskon, föräldrar och alla barn med
funktionsnedsätt ning, alla hade det jätt ekul. Att  få 
besöka och uppleva lägret är något som värmer och 
styrker mig. Man blir tydligt påmind om varför RBU fi nns
och varför vi alla gör det vi gör. För barnen, ungdomarna
och familjerna.

Snart är valet här och utgången är oviss. Oavsett  utgång
fi nns det mycket kvar att  jobba med. Men RBU kommer 
vara där, som en ständig vagel i ögat på politiker för att  
påminna dem om vad som behöver åtgärdas.

Johan Klinthammar

Ny kampanj:

Försäkringskassan 
bryter mot lagen
Försäkringskassan 

https://www.rbu.se/
https://rbu.se/
mailto:rorelse@bsmedia.se
https://www.bsmedia.se/
mailto:rorelse@rbu.se


För alla olika och 
ovanligt unika

Vårt engagemang är högt och vårt hjärta slår hårt för 
alla som fungerar olika. De som gör unik skillnad.

Att bli kund hos oss på Assistansexperten är enkelt. Vi börjar alltid med ett 
möte där du får berätta om din situation och dina önskemål och där du får 
veta lite mer om oss och vad vi kan hjälpa dig med. Ring oss redan idag på
010-222 13 00 eller läs mer på www.assistansexperten.se 

https://www.assistansexperten.se/
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 Äntligen
träning!

tema: Idrott



Vanligtvis tränar juniorer och seniorer separat, 
men idag kör de en gemensam träning med matchspel 
för de tiotal spelare som är på plats.

”Sjukt kul.” Krockar och tacklingar, gnissel från rullstolarna. 
Ett gäng entusiaster spelar rullstolsrugby i Solnahallen. 
Paraidrotten börjar återhämta sig eft er pandemin, men 
bristen på ledare är stor.  »



Rugbyaction
tema: Idrott

Rugbyrullstolarna är special byggda för  
att klara smällarna. Men de är dyra och kan 
kosta över 70 000 kronor. Föräldrarna  
till juniorlaget i Norrbacka HIF har  
därför startat en insamling  
på Facebook för att kunna  
köpa in fler stolar till laget. 
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muskelfunktion i ben och armar och/eller hän-
der. Det är däremot inget krav att man använder 
rullstol till vardags. 

– Det finns inte så många sporter för den som är 
svag i både armar och ben. I andra bollsporter, 
som basket och tennis, behöver man vara stark i 
armarna, säger en förälder.  » 

ion Energin och farten är hög 
i rullstolsrugby. 
    – Jag gillar att det går 
snabbt och att man får 
tacklas, säger Edvard, 13.
text:. Mia Sjöström  foto: Ari Luostarinen

 D   et smäller rejält när Samuel, 15, 
och Niko, 15, med hög fart krock-
ar rakt in i varandras rullstolar. 
Edvard försöker blockera Nikos 
anfall med sin stol, men Niko 
lyckas göra sig fri från dem båda 

och passar en lagkamrat som snabbt tar sig över 
mållinjen med bollen i knät, och det är mål. Trä-
ningsmatchens första. 

– Har man sin egen rullstol på träningen får man 
inte tacklas, det skulle stolen inte hålla för, men 
kör man i en rugbyrullstol är det fritt fram, säger 
Edvard som tränat rullstolsrugby i ett år i Norr-
backa HIF. 

Rullstolsrugby är en kontaktsport där både 
krockar och tacklingar är en stor del av spelet. 
Rugbyrullstolarna är specialbyggda med en me-
tallram runt om för att klara smällarna och det 
syns att stolarna har varit med om hårda tag. 

– Det är mycket taktik i rugby och det är fysiskt. 
Man får tacklas nästan hur som helst, säger Niko 
och ber en förälder hämta en hammare för att ett 
däck på hans rullstol behöver slås in lite. 

Niko har tränat rullstolsrugby med juniorlaget i 
1,5 år och har det senaste halvåret även börjat spe-
la med seniorerna. Varje onsdag är det träning i 
Solnahallen strax utanför Stockholm. Spelarna 
kommer från hela Storstockholm och några har 
även tagit sig hit från Uppsala. Seniorlaget och ju-
niorlaget brukar träna i halva salen var, men idag 
har de slagit ihop träningen för att spela match 
tillsammans. 

– I rugbyn har man olika roller, anfall eller för-
svarare, men positionerna är rätt så fria, förklarar 
Niko.

Han har cerebral pares som påverkar hans lår 
och insidan på ljumskarna, berättar han. 

– Jag har även en liten cp-skada i vänster axel, 
säger han. 

För att få spela rullstolsrugby krävs en nedsatt 

SÅ SPELAR MAN  
RULLSTOLSRUGBY: 
�Varje lag har fyra spelare på 

plan. 
�En spelare måste studsa  

eller passa bollen inom tio 
sekunder. Lagen har 12  
sekunder på sig att få över 
bollen till motståndarens 
planhalva och därefter  
40 sekunder att försöka 
göra mål.
�Mål gör man genom att ta 

sig över den 8 meter breda 
mållinjen med bollen och 
minst två hjul på stolen. 
  En match är 4 x 8 minuter 

lång. 
�Tacklingar och krockar är 

tillåtet och man har spe
cialbyggda rullstolar som 
klarar hårt spel. 
�Från 15 år kan juniora  

spelare vara med och spela 
med vuxna i Sverige. 

MÅL! Martin har lyckats göra sig fri från motståndarna och rullar över mållinjen med bollen.

Niko tränar med 
både juniorerna 
och seniorerna  
i Norrbacka HIF. 
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Spelare från 15 år klassas utifrån sin fysiska för-
måga och får poäng mellan 0,5–3,5 beroende på 
funktion i kroppen. Ju högre poäng man får, desto 
mer funktion har man. Tillsammans får laget ha 
maximalt 8 poäng på banan samtidigt, fördelat på 
4 spelare.  Spelare med höga poäng brukar vara of-
fensiva spelare och de med lägre poäng defensiva. 
Vilken roll man har avgör också utformningen på 
rugbystolen. 

Precis som Niko har även 15-åriga Samuel börjat 
träna med både juniorerna och seniorerna. Samu-
el har spelat sedan han var nio, och var då ganska 
ensam som junior, men idag finns det juniorer i 
flera lag. 

– Och jag har precis varit på träningsläger med 
landslaget, berättar Samuel, med en ryggmärgs-
skada som han fick när han var sju år. 

Handskarna och de lindade armarna, som han 
och alla övriga spelare har, är till för att de inte ska 
bränna sig när de bromsar stolen under spelet, 
förklarar han. 

Martin är med sina 11 år yngst idag. Trots att han 
är minst på planen är han aldrig skraj. 

– Bara en gång när mamma glömde fälla ut tipp-
skyddet så att rullstolen föll bakåt och jag slog i 
huvudet, minns Martin. 

Matchen fortsätter. Ljudnivån är hög av smällar-
na från alla krockar mellan spelarnas stolar. 

Plötsligt har alla spelares stolar låst fast varandra 
och ingen kommer någonstans. Men så passar en 
av spelarna Martin, som lyckats göra sig sig fri. 
Medan de andra medspelarna blockerar motstån-
darnas rullstolar kan han rulla in över mållinjen 
med bollen. Mål igen!

– När man kör i en rugbyrullstol kan man kom-
ma upp i en helt annan fart. Man sitter lite lägre, 
är fastspänd och det är en annan känsla, förklarar 
Edvards pappa Dag. 

– Jag gillar att det går snabbt och att man får tack-
las, säger Edvard.

Pappa Dag berättar att det är en av seniorerna 
på plan, Stefan Jansson, som inspirerat sonen att 
börja med rullstolsrugby. 

– Stefan har CMT, precis som Edvard, och han 
har spelat över 250 landskamper och varit med i 
två Paralympics, säger Dag.

VISSTE DU ATT… 
… det finns en Oscars nominerad dokumentär film om rullstolsrugby  
från 2005 som heter ”Murderball”?

tema: Idrott

Innan träningen drar igång får Martin får hjälp med handskarna av sin pappa Erik, som även är 
lagets tränare.

Det finns mycket att lära av  
seniorerna i laget. Stefan Jans-
son, till vänster, har spelat över 

250 landskamper och varit 
med i två Paralympics. Samuel, 

med boll, tränar regelbundet 
med både seniorerna och  

juniorerna i Norrbacka HIF.

– Jag gillar att det går snabbt 
och att man får tacklas, säger  
Edvard, 13.

»
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Nyfiken på  
rullstolsrugby?
På  parame.se hittar du  
de föreningar som finns i 
Sverige. Du kan också kon
takta Idrottsutvecklare 
LarsGunnar Andersson  
på Parasport Västmanland 
på mejl lg.andersson@pa-
rasport.se eller telefon  
070644 81 70.

Just återväxten av nya yngre spelare är något 
som man jobbar med nationellt med just nu gen-
om ett rekryteringsprojekt. 

– Under pandemin blev det tvärstopp med all trä-
ning och vi tappade många aktiva, mer än 40 pro-
cent, säger Magnus Krossén, ordförande i rull-
stolsrugbykommittén i Sverige. 

När sporten var som störst fanns det 75 aktiva 
spelare i sju föreningar i Sverige. Idag har siffran 
minskat till omkring 30 spelare i fem föreningar, 
berättar han. Själv har Magnus Krossén varit aktiv 
sedan rullstolsrugbyn kom till Sverige 1993. Själva 
sporten uppfanns 1977, under namnet Murderball 
(mördarboll). Från början var det för personer 
med ryggmärgsskada och nedsatt funktion och 
styrka i armar och händer. Idag finns det även 
spelare med muskelsjukdomar, CP, polio, dysmeli, 
med flera. År 2000 blev det en paralympisk gren. 

– Rullstolsrugby är jättebra träning. Många vitt-
nar om att den påverkar deras vardag positivt i 
både funktion och mående. Dessutom får man ett 
socialt sammanhang och jag gillar att det är en 
lagsport där många olika saker gäller – som kon-
dis, snabbhet, strategi och taktik. 

Trots att det är en kontaktsport förekommer det 
knappt några skador, berättar Magnus Krossén. 

– Det kan vara ett finger som kläms någon ensta-
ka gång. Det är mer stolarna som tar stryk, men 
det tål dem. 

Han gillar att man kan hålla på länge med spor-
ten, äldsta aktiva spelaren är idag 70 år, och att 
unga och gamla kan spela tillsammans. 

– Träningen är sjukt kul och man får massor av 
energi. Jag gillar när det smäller och är hårda tag. 
Bara för att man sitter i rullstol behöver man inte 
leva i en skyddad värld – vi vill också ha lite action i 
livet.

https://parame.se/
https://rasport.se/
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 Det är en erfaren idrottsledare som 
håller i trådarna. Janne Peters
son har varit med från starten av 
det populära arrangemanget. 
Allt började med att hans son 
föddes med ryggmärgsbråck.

– Det är faktiskt i hela 37 år som jag hållit på nu. 
Vi har en grabb med ryggmärgsbråck och i kon
takten med vården fick vi höra att träning skulle 
underlätta för honom. Det väckte mitt intresse! 

På den tiden var paraidrotten redan etablerad 
bland vuxna. Janne Petersson nämner tävlingen 
Kattegatt runt för vuxna från Sverige, Norge och 
Danmark. Men det var tunnsått med aktiviteter 
för yngre.

Med inspiration från norska vänner föddes tan
ken att hitta på något för att stimulera barn och 
ungdomar att idrotta och uppleva rörelseglädje. 
Genom åren har arrangörerna av Göteborg Open 
experimenterat sig fram för att hitta idrotter som 
passar barn och unga med olika typer av funk
tionsnedsättningar.

Janne Petersson betonar vikten av att deltagar
na får möjlighet att testa olika sporter. Det kan ta 
tid att hitta vad man vill göra, och att tävla är inte 
det primära i verksamheten.

– När man väl står på mållinjen vill de flesta vin
na, men tävlingsmomentet är ändå nedtonat. Alla 
deltagare får medalj och pristagarna belönas utan 
större åthävor, berättar han.

De utvärderingar som görs av Göteborg Open vi
sar att upplevelsen som helhet är det allra vikti
gaste för deltagarna.   

–Som arrangörer vill vi att det ska vara kul akti
viteter, god mat och underhållning. Det ska vara 
ett event, en palett med saker som ungdomar upp
skattar.

Paraidrotten är i ständig utveckling, inte minst 
tekniskt.

– Det har skett en stor teknikutveckling med  
anpassningar och hjälpmedel som underlättar. 

Men hur ska paraidrotten locka barn och unga? 
Janne Petersson lyfter fram behovet av långsiktiga 
insatser och tålamod.  

–Rekrytering är en lång process som handlar 
om att skapa förtroende, att barnet verkligen får 
chansen.

Inkludering är något av en ledstjärna i dagens 
idrott. Men Janne Petersson är inte övertygad om 
att det alltid är rätt väg att gå.  För vad händer om 
ambitionen att inkludera går ut över barnets rätt 
att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar?

– Jag är tudelad där. Ibland är det som att inklu
deringen i sig är viktigare än den personliga ut
vecklingen och inlärningen. Att som idrottsledare 
kunna ta emot barn och unga med funktionsned
sättningar kräver goda kunskaper som inte alla 
har. Om inkludering ska fungera krävs mycket  
ansvar, och där brister det ofta.

Janne Petersson avslutar med att ta upp idrot
tens betydelse för familjesituationen och föräldra
skapet. Hans upplevelse är att det brukar vara 
mamman som har tightast band 
med barnet, och har huvudan
svar för vårdkontakter med 
mera. Idrotten ger pappor
na en möjlighet att delta. 

– Inte minst sporter som 
elhockey och framerun
ning kräver en del mekan
de och teknik som brukar 
locka papporna, säger han. 

Margaretha holMqvist

Eldsjälen Janne
Snart är det dags för anrika Göteborg Open. 
Janne Petersson var med när allting började  
för över 30 år sedan.

FAKTA:  
GÖTEBORG OPEN
Sveriges största parasport
tävling för barn och ungdomar 
från sju år och uppåt. Genom
förs den 18–20 november på 
Prioritet Serneke Arena i  
Göteborg. Grenar: Boccia, 
bordtennis, elinnebandy,  
framefotboll, framerunning, 
femkamp, parahandboll, 
judo, miniatyrcurling, luf 
vapenskytte, parafotboll, 
 parallellslalom, ridning, rull
stolsdans, rullstolskörning/
löpning, unified boccia.  
Anmälan är öppen fram till 
den 16 oktober.
Mer information: www.gote-
borgopen.hemsida.eu

tema: Idrott

Framerunning 
är en av 
grenarna vid  

Göteborg Open.  
FOTO. GÖTEBORG OPEN

anne Petersson välkomnar 
alla till Göteborg Open i no-
vember. FOTO: PRIVAT

formation:www.gote
https://borgopen.hemsida.eu/
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 Vi har alla sett gymnastiktävlingar 
på tv. Snabba smidiga kroppar 
som svingar sig över höga plintar 
och gör konster i ringar. Svåra, till 
synes omöjliga rörelser. Med det 
på näthinnan kanske föräldrar till 

barn som har svåra rörelsenedsättningar tänker 
att  ”nej, gympa är för svårt för mitt barn.”

– Man ska tänka precis tvärtom! Gymnastik är 
med sina grundmotoriska rörelser grunden till all 
annan idrott och paragymnastik är till för den  » 

Gymnastik är bra! Punkt, säger  
Johanna Hedgårdh, projektledare  
för parasport och  inkludering hos 
Svenska Gymnastikförbundet

tema: Idrott

Gympa? 
Javisst!

FAKTA:  
PARAGYMNASTIK 
Är ett samlingsnamn för all 
gymnastik, oavsett verk
samhet, för personer med 
någon form av funktions
nedsättning. 
I Sverige finns paragymnas
tik än så länge endast som 
träningsform. Ambitionen 
är att erbjuda ett brett 
spektrum av verksamheter 
inom paragymnastik. Inter
nationellt finns gymnastiken 
med i Special Olympics 
som erbjuder olika trä
ningsformer för personer 
med intellektuella funk
tionsnedsättningar.

– Fler ledare behövs! Det är en utmaning. Rekryteringsbeho-
vet är stort, konstaterar Johanna Hedgårdh. Foto: Privat



HÄRLIGT MED GYMPA! Deltagarna trivdes på 
Alla kan gympa-lägret i Ängelholm.  Oft a sker 
uppvärmningen i form av en dans. På en red-
skapsbana kan alla vara med och man behöver 
inte kunna gå. FOTO: FREDERIC BERGGREN
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FAKTA:  
ALLA KAN GYMPA
Alla kan gympa är en verk
samhet för personer med 
funktionsnedsättningar, 
till exempel rörelsenedsätt
ning, neuropsykiatriska 
och/eller intellektuella 
funktionsnedsättningar. 
Utgångspunkten är rörelse
glädje och att se möjligheter 
istället för begränsningar.

Deltagarna får bland  
annat träna grundmotorik, 
koordination, styrka, uthål
lighet och rörelse till musik. 
Kroppen tränas på olika 
sätt, med hjälp av lekar och 
olika typer av  redskap.  
Vissa grupper har en sär
skild inriktning och tränar 
exempelvis mest trampo
lin, motionsgymnastik eller 
parkour, andra tränar blan
dad redskapsgymnastik 
varje gång. 

Alla kan gympa startade  
i Skåne för 15 år sedan. Det 
var från början ett föräldra
initiativ som togs över av 
Svenska gymnastikförbun
det 2018.

målgrupp som behöver rörelse allra mest, säger 
Johanna Hedgårdh.

Hon fortsätter:
– För många är gymnastik det man ser på tv men 

gymnastik är också en idrott som går att individ
anpassa. Det behöver belysas! 

Gymnastik är en bred idrott med många disci
pliner.

– För oss är individen viktigare än diagnosen och 
därför strävar vi efter att alltid anpassa vår verk
samhet utifrån varje enskild deltagares behov. 

Enligt Johanna Hedgårdh har ledarna ofta erfa
renhet av funktionsnedsättningar. Många har 
gymnastikspecifika utbildningar med kunskap i 
hur verksamheten kan anpassas för olika behov. 
Samtidigt menar hon att förståelse för deltagarnas 
behov är viktigast av allt. ”Bemötande är viktigare 
än att kunna slå en kullerbytta.” 

– Det är viktigt för oss att vara fler ledare för att 
skapa en trygg miljö och för att undvika inställda 
aktiviteter. Rutiner är viktigt, träningen är utfor
mad på ett igenkännligt sätt genom att vi exempel
vis inleder och avslutar aktiviteterna på liknande 
sätt varje gång.

Hur gör man om man vill börja med gymnastik?
–Jag vill uppmana föräldrar att höra av sig till 

någon av våra 1100 gymnastikföreningar, fler kan 
och borde satsa på paragymnastik. Föreningarna 
kan behöva ”en spark i baken.” Tala om för fören
ingen om att ert barn vill börja med gymnastik, 
det är ofta så det går till. 

Hur ser du på paragymnastikens framtid?
–Det ser ganska ljust ut. Jag är optimist, gymna

stikförbundets vision  är att alla ska välkomnas, 
det är också ett bidrag till samhällets utveckling, 
säger Johanna Hedgårdh

Margaretha holMqvist

»

” Jag vill uppmana föräldrar  
att höra av sig till någon av  
våra 1100 gymnastikföreningar, 
fler kan och borde satsa på  
paragymnastik.”

tema: Idrott
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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!

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.

Tel: 0225-28 69 00      Kraftgatan 8, Hedemora 
Tel: 08-400 169 00      Skarpövägen 14, Saltsjö-boowww.anpassarna.se

Innovitaskolan Joriel är en anpassad grundskola för elever 
som har ett rörelsehinder och vill läsa enligt grundsärskolans 
eller grundskolans läroplan. Vi erbjuder profilerna Konduktiv 
Pedagogik och Kommunikation, vilket är det bästa för kropp 
och knopp – för att utvecklas så mycket som möjligt. 

Vill du veta mer om oss, gå in på skolans hemsida:
www.innovitaskolan.se/joriel  |  Facebook: Innovitaskolan Joriel
Kontakta oss på 08-464 66 42 eller joriel@innovitaskolan.se

Vår fantastiska F–9 skola har ett fåtal  
platser kvar till hösten 2022.

INNOVITASKOLAN
JORIEL – DEN BÄSTA 
SKOLAN FÖR DITT BARN

https://www.anpassarna.se/
https://www.innovitaskolan.se/joriel
mailto:joriel@innovitaskolan.se
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Det var politikerveckans första 
dag. Arrangörer och besökare 
njöt av sommarvärmen och 
det låg förväntan i luften. Hög-
tidliga invigningstal hördes 
från Almedalsscenen. I ett in-
tilliggande seminarietält möt-
tes Oscar Sjökvist och Onni 
Karlsson från Unga Rörelse-
hindrade och Amanda Linde-
streg från Elevernas riksför-
bund för ett samtal om inklu-
dering och tillgänglighet. 

Oskar Sjökvist konstaterade 
att ”egentligen borde vi inte be-
höva prata om det här,” men 
ville samtidigt hålla en positiv 
ton om framtiden och vad som 
kan göras. Att det går att vända 
utvecklingen rätt.

– Det är alltid kul att ”prata 
framåt.”

Samtalet utgick från rappor-

Almedalen

Efter två års pandemiuppehåll var det dags för Almedalen igen.  
Visbys gator fylldes och RBU fanns på plats med seminarium  
och olika aktiviteter.
Text och bilder från Almedalen: Margaretha Holmqvist

”Skolan är en plats  
för utbildning och  
kunskap men också 
så mycket mer.”
Omni Karlsson, Unga Rörelsehindrade

Unga röster 
först ut

ten Stoppa funkofobin. Det är 
ett projekt som vill stärka unga 
som har en funktionsnedsätt-
ning. En del i arbetet är att ta 
makten över debatten och inte 

vara med på en idrottsdag eller 
annan aktivitet.

Amanda Lindestreg fram-
höll behovet av kunskap, re-
surser och kompetens inom 
skolan. 

– Vi försöker som organisa-
tion ligga på i de här frågorna. 
Det hänger ofta på enstaka eld-

Hur når vi ett inkluderande samhälle? Unga  
Rörelsehindrade rivstartade med ett seminarium 
om funkofobi.

LADDAD PANEL. Unga Rörelsehind rades ordförande Oscar Sjökvist,  
styrelseledamoten Onni Karlsson och Amanda Lindestreg, generalsekreterare i 
Elevernas riksförbund. 

själar att inkludering fungerar, 
vilket är ett problem.

Representanterna från Unga 
Rörelsehindrade underströk 
att eleverna måste känna till 
sina rättigheter. En annan 
slutsats var att föräldrarna har 
en central roll när det gäller att 
bevaka sina barns intressen.

låta den styras av andra.
– Det som slog mig när jag 

läste rapporten är hur männi-
skor pratar om oss, inte med 
oss, sa Onni Karlsson.

Panelen tog upp hur viktig en 
inkluderande skola är. An-
passning slår ibland helt fel, 
som när en elev med funk-
tionsnedsättning ”slipper” 
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TILLGÄNGLIGHET MED 
FÖRHINDER. Först eft er 
seminariet kom rampen 
på plats i tältet.

Projektet 
Stoppa 
funkofobin
Ur presentation på 
stoppafunkofobin.se: 
Många unga vittnar om 
en och samma sak, att 
funkofobin finns mitt 
ibland oss! Att bli an-
norlunda behandlad, 
diskriminerad eller be-
mötas med fördomar är 
tyvärr inget ovanligt för 
den som är ung med 
funktionsnedsättning,  
men så ska det inte be-
höva vara. Tillsammans 
stoppar vi funkofobin!

Projektet 

“DU MÅSTE 
ACCEPTERA 
ATT DU ALLTID 
KOMMER BLI 
DISKRIMINERAD”
En rapport om funkofobin i dagens Sverige:
vi unga med funktionsnedsättning 
sätter ord på vår verklighet

Författare: Josefine Thorén

FULL FART FRAMÅT! RBU ordnade framerunning för alla som 
ville testa. Förvånansvärt lätt att ta sig fram, tyckte moderaten 
Marie-Louise Hänell Sandström från Göteborg (till höger).  
Mikael Nilsson, RBU Gotland, var med och höll i trådarna.

ARGUMENTERADE I 
VÄRMEN. Förbundsordfö-
rande Johan Klinthammar 
i samtal med en grupp po-
litiker från Liberalerna.

ETT SLUT I MOLL.
Den välkända 
psykiatrisamordna-
ren Ing-Marie Wie-
selgren mördades i 
Almedalen och med 
det försvann gläd-
jen och ljuset från 
veckan. 
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https://stoppafunkofobin.se/
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Hallengren lovar 
bättre bilstöd
Under debatten diskuterades 
även bilstödet. Här var de båda 
politikerna överens om att det 
ska finnas mer valfrihet för den 
som behöver en anpassad bil. 
RBU har tryckt på för en för-
ändring. Dagens system där 
Försäkringskassan väljer for-
don som är alltför dyra, både i 
inköp och drift, har gjort att 
färre söker stödet. 

Sedan Almedalen har social-
minister Lena Hallengren flag-
gat för förändring:

” Bilstödet är en viktig för-

I förra valet blev personlig 
assistans en stor fråga. 
Även i år profilerar sig flera 
av de mindre partierna i 
frågan - men vad säger de 

två största? Det är frågan 
många RBU:are ställer sig.

–Det är Moderaterna och 
Socialdemokraterna vi 
måste påverka! sa  för-
bundsordförande Johan 
Klinthammar när han in-
ledde förbundets debatt i 
Almedalen. 

Debatten handlade om hur 
försämringarna i den per-
sonliga assistansen drabb-

ar barn. Panelen bestod av 
två riksdagsledamöter, 
Mats Wiking från Socialde-
mokraterna och Camilla 
Waltersson Grönvall, Mo-
deraterna.

Johan Klinthammar ladda-
de med flera exempel på 
hur Försäkringskassans 
bedömningar slår på ett 
hårt och vad han kallade 
”ovärdigt” sätt. Som beslut 
om att en pojke inte behö-
ver åtta blöjbyten per dag, 
det räcker med sju.

Moderaternas Camilla Wal-
tersson Grönvall var hård i 
sin kritik mot regeringen. 
Hon ansåg att det hänt för 
lite på området sedan Soci-
aldemokraterna tog över 
makten. 

–Människors oro ska tas 
på allvar. Det här ligger i re-
geringens händer sa hon 
och kallade de insatser 
som gjorts när valet när-
mar sig för ”valfläsk.”

Hon fick genast mothugg av 
Mats Wiking:

–Det tycker inte jag, jag 

har inte sett några ytterli-
gare satsningar från er, re-
plikerade han och var sam-
tidigt självkritisk. Det reg-
leringsbrev som skickades 
till Försäkringskassan 
2015 och som kraftigt för-
sämrade barns rätt till stat-
lig assistans, var olyckligt, 
tyckte han. Misstag som 
han ansåg regeringen kor-
rigerat.

När det gäller frågan om 
personlig assistans ska bli 
helt statlig svarade båda ja 
men Mats Wiking var inte 
helt övertygad.

–Vi får se vad utredning-
en kommer fram till. Det 
viktigaste måste ändå vara 
att LSS fungerar bra. Jag 
tror på tydlighet, att de 
som fattar besluten vet vad 
det handlar om.

Camilla Waltersson Grön-
vall ansåg att det finns en 
övertro på betydelsen av att 
FN:s Barnkonvention blivit 
svensk lag, vilket inte Mats 
Wiking inte höll med om. 
Han trodde tvärtom att det 
stärker barnens rättigheter.

Almedalen

Debatterade LSS. Camilla Wal-
tersson Grönvall, Moderaterna 
och Mats Wiking från Socialde-
mokraterna sitter båda i Riksda-
gens socialutskott.

Het assistansdebatt
Hur ska det bli med assistansen? RBU utmanade Socialdemo-
kraterna och Moderaterna på debatt.

Socialminister Lena Hallengren (S)
FOTO: KRISTIAN POHL/ REGERINGSKANSLIET

mån för många personer med 
nedsatt rörelseförmåga, för att 
kunna ta sig till och från arbe-
tet, underlätta vardagen och 
vara delaktiga i samhället.

 De senaste åren har det dock 
visat sig att dagens regelverk 
för bilstöd har brister och anta-
let personer som får stödet har 
minskat. Regeringen tillsätter 
därför nu en utredning för att 
göra regelverket mer lättöver-
skådligt och förenkla proces-
sen för de som är i behov av stö-
det. Utredningen ska även för-
bättra förutsättningarna för 
ansvariga myndigheter att 
handlägga bilstödet på ett ef-
fektivt sätt. Jag hoppas att det 
här kan leda till att fler får möj-
lighet att köpa eller anpassa en 
bil efter sina behov,” skriver 
Hallengren på Instagram.
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på flera möten med politiker, 
allt från socialminister Lena 
Hallengren till representanter 
från samtliga riksdagspartier. 
Han tycker att det finns ett  
intresse för RBU och att politi-
kerna överlag är väl införstådda 
med den situation som är 
RBU:s medlemmars vardag.   

– Kontakterna med RBU har till 
exempel gjort att Miljöpartiet 
numera har en talesperson för 
funktionshinderfrågor, berät-
tar han.

Efter Almedalen:

Kampen går vidare
Almedalen

– HELHETEN BLEV SÅ BRA! 
Förbunds ordförande Johan Klint-
hammar sammanfattar RBU:s sats-
ning i Alme dalen. Nu fortsätter 
kampanj arbetet.

Snart är valdagen här. 
Utgången är oviss in i 
det sista men RBU 
fortsätter påverkans-
arbetet.

”Leo behöver byta blöja åtta 
gånger om dagen, sju gånger 
får räcka beslutar Försäk-
ringskassan.” RBU:s aktuella 
kampanj lyfter fram hur För-
säkringskassans okänsliga 
hantering drabbar barn med 
funktionsnedsättningar. Ex-
emplen och citaten är auten-
tiska, men det är det svårt att 
nå ut i det mediala bruset inför 
valet. Politikerna pepprar dag-
ligen väljarna med olika bud-
skap och fokuset ligger mer på 
”hårda frågor” som gängkrimi-
nalitet 

– Alla vill ha plats i media nu. 
Så är det men vi fortsätter jobba 
på, säger Johan Klinthammar.

Inför valet har RBU valt att 
lägga fokus på assistansfrågan, 
för att kunna koncentrera bud-
skapet. Det är en medveten 
taktik, men efter valet ska opi-
nionsbildningen breddas,

– Efter valet kommer vi att lyfta 
andra viktiga frågor, som skola, 
habilitering och vård. Vi job-
bar på med vårt påverkansar-
bete och det gäller förstås oav-
sett vilken regering det blir, 
fortsätter han. 

Sedan han blev ordförande 
har Johan Klinthammar satsat 

När Rörelse intervjuar Johan 
Klinthammar har han börjat 
summera intrycken från den 
intensiva Almedalsveckan. 

Veckan gav flera möjligheter 
till samtal med såväl politiker 
som besökare. Det blev också 

ett tillfälle att visa upp bredden 
i RBU:s verksamhet.

– Helheten blev så bra, med 
vårt tält, seminarium, frame-
running  och alla samtal med 
politiker och besökare. Det var 
väldigt spännande så många 
människor.

Johan Klinthammar vill  
rikta ett speciellt tack till RBU 
Gotland som bidrog med olika 
insatser under veckan. 

– Vi hade ett jättebra sam-
arbete!

”Kontakterna med  
RBU har till exempel 
gjort att Miljöpartiet 
numera har en tales-
person för funktions-
hinderfrågor.”
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 Forskaren Hans Knuts-
son vid Lunds universi-
tet har följt upp rap-
porten Den personliga 

assistansens alternativkostna-
der som gjordes på uppdrag av 
RBU 2017. I rapporten jämförs 
kostnaden för personlig assis-
tans med den kostnad det 
skulle innebära att  i stället till-
godose behoven genom kom-
munal hemtjänst, boende i 
kommunal regi eller anhörigas 
arbete.

Resultatet baseras på en 
jämförelse i kostnader mellan 

Personlig assistans 
är lönsamt

Forskaren Hans Knutsson är lektor 
vid Ekonomihögskolan vid Lunds 
universitet. Han är aktuell med en 
uppdaterad version av en tidigare 
rapport om assistansens alternativ-
kostnader.  FOTO: LUNDS UNIVERSITET

Mer info på rgrh.nu

Rörelsehindrad och skall söka till gymnasiet?

Ansök senast 15 januari! 

Rörelsehindrad och skall söka till gymnasiet?Rörelsehindrad och skall söka till gymnasiet?

Ansök senast 15 januari! Ansök senast 15 januari! 
Riksgymnasiet för rörelsehindradeRiksgymnasiet för rörelsehindrade

Personlig assistans lönar sig, både för indivi-
den och samhället. Insatsen är till och med 
mer kostnadseff ektiv än tidigare, jämfört med 
till exempel hemtjänst och boende. Den slut-
satsen drar forskaren Hans Knutsson.

Rapporten är en uppföljning och 
revidering av rapporten Den per-
sonliga assistansens alternativ-
kostnader som RBU publicerade 
våren 2017 (Knutsson, 2017). 

LSS och personlig assistans har 

sedan införandet 1994 av LSS, Lag 
(LSS, 1993:387) om stöd och service 
till vissa funktionshindrade, stän
digt varit föremål för kritik och ut
redning. 2016 innehöll regeringens 
regleringsbrev till Försäkringskas

san ett uppdrag att ”bidra till att 
bryta utvecklingen av antalet tim
mar inom assistansersättningen.” 
(Socialdepartementet, 2016). Sam
ma år initierade regeringen en ut
redning för att hitta sätt att sänka 

kostnaderna för LSS, framför allt 
personlig assistans, utan att för
sämra kvaliteten för berörda.
(Kommittédirektiv, 2016).  

BAKGRUND: DEN PERSONLIGA ASSISTANSENS ALTERNATIVKOSTNADER

personlig assistans och till-
gängliga alternativ mellan 
åren 2016 och 2021. Rapporten 
visar att  personlig assistans 
blivit ännu billigare att  genom-
föra nu jämfört med 2016. 

Enligt rapporten har års-
kostnaden för personlig assis-
tans dygnet runt för en assis-
tansberätt igad, fi nansierad via 
assistansersätt ning, ökat med 
nio procent. Om assistansen 
ersätt s med en anhörigs arbete 
beräknas årskostnaden ha 
ökat med drygt tio procent. 
Hemtjänstalternativet har 

ökat med mer än 12 procent. 
Boendealternativet beräknas ha 
ökat med närmare 22 procent. 

RBU:s förbundsordförande 
Johan Klinthammar säger i en 
kommentar att  rapporten vi-
sar en negativ utveckling som 
måste få ett  slut. Han under-
stryker också att  skillnaderna i 
kostnad även måste  ställas 
mot skillnader i kvalitet. 

– Rapporten visar på en 
mycket oroande utveckling. 
Trots att  kostnaden för boende 
ökar markant så är det den in-
satsen kommuner oft a genom-
för. Det är dags att  regeringen 
agerar utifrån verkligheten. I
 debatt en pratas det oft a om 
kostnader och rapporten visar 
att  personlig assistans är den 
mest kostnadseff ektiva insatsen 
där samtidigt en hög kvalitet 
tillgodoses, säger Johan Klint-
hammar.

Margaretha holMqvist

https://rgrh.nu/
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Noterat

Övergången mellan barn-
och vuxenvård är avgör-
ande för unga patienters 
hälsa och framtida kon-
takt med sjukvården. 
Trots det fi nns inga rikt-
linjer för hur övergången 
ska ske i praktiken. Det 
skriver  företrädare för 
RBU och närmare 20 an-
dra  patientnära organisa-
tioner i ett  debatt inlägg i 
Göteborgs Posten, GP.

Debatt artikeln beskri-
ver övergången mellan 
barn- och vuxenvård som 
en process som i sig är 

uppslitande och jobbig. 
”Att  dessutom uppleva en 
förvirring kring vem som 
ska ansvara för den fram-
tida vården bidrar till osä-
kerhet, stress och frustra-
tion.”

Debatt örerna kräver att  
det införs nationella rikt-
linjer för hur övergången 
mellan barn- och vuxen-
vård ska hanteras. Det är 
en nödvändighet att  säker-
ställa rätt en till en livslång, 
trygg och jämlik vård.

”Vården behöver ge-
mensamma riktlinjer för 

att  förbätt ra övergångs-
processen. Därför eft er-
frågar vi ett  samarbete 
mellan SKR och patient-
nära organisationer för 
att  arbeta fram ett  vård-
förlopp för övergången. 
Till det bör Socialstyrel-
sen omgående utreda 
möjligheten att  införa 
nationella riktlinjer för 
processen. Alla unga med 
funktionsnedsätt ning 
eller långvarig sjukdom 
ska ha rätt  till en trygg och 
jämlik vård livet ut,” avslu-
tar debatt örerna.

ANPASSAD BIL PASSANDE 
FÖR TONÅRING/VUXEN
Till salu: Honda CR-V 2.0, årsmodell 2012
17 000 mil, mörkgrå crosscover, 
manuell, 150 hk. Passagerarstol fram 
utfällbar, regleras elektriskt. Bilen fi nns 
i Uppsala.

Prisidé: 80 000 kr
Kontakt: Karin Sjöqvist Wernberg
Telefon: 0708-423 289 (ring från kl 11).

Studie om 
familjebildning
Projektet ”Min sexualitet – min 
rätt” söker personer som vill delta 
i en större intervjustudie om fa-
miljebildning och föräldraskap.

– Vi vill prata med dig som har en 
funktionsnedsättning och som är 
eller vill bli förälder eller är ofrivil-
ligt barnlös, men också personer 
som i sin yrkesroll jobbar med 
dessa frågor. Vi vill förstå vilka för-
utsättningar och utmaningar som 
finns för ett likvärdigt föräldra-
skap, säger Hanna Öfors, projekt-
ledare på Min sexualitet – min rätt, 
i ett pressmeddelande.

FN:s konvention om rättigheter 
för personer med funktionsned-
sättning, CRPD ,slår fast att perso-
ner med funktionsnedsättning 
har rätt till föräldraskap och famil-
jebildning. Det innebär bland an-
nat rätten att själv bestämma om 
och när man vill bli föräldrar och 
hur många barn man vill ha. 

– Detta är en viktig studie ur ett 
människorättsperspektiv. Flera 
personer med funktionsnedsätt-
ning beskriver en upplevelse av 
strukturell diskriminering relate-
rat till sitt föräldraskap. Vi behöver 
förstå mer kring detta, vilka hin-
der man upplever och hur de kan 
förebyggas, säger folkrättsjuris-
ten Hanna Gerdes som på uppdrag 
av Funktionsrätt Sverige ska ge-
nomföra intervjustudien.

Liten blir stor och  övergången mellan barn- och ungdomssjukvården måste förbättras. Det kräver 
bland annat RBU i ett debattinlägg.

ANNONS

” Förbättra övergången mellan 
barn- och vuxenvård”
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Noterat

Gör upp med en mörk his
toria där personer med 
funktions nedsätt ningar 
vanvårdades på institutio
ner. Det kräver företrädare 
för Sveriges arbetsterapeu
ter, FUB, Neuro, DHR och 
Funktionsrätt  Sverige i en 
gemensam debatt artikel i 
Altinget.

”En ursäkt skulle visa att  
man lär av historien – och 
bidra till att  sätt a stopp för 

fortsatt  vanvård. Nu måste 
staten be om ursäkt för det 
som skedde på institutio
ner som Vipeholm och 
andra.” 

Organisationerna vill 
också se en minnesplats 
för de människor som 
varit utsatt a. ”En minnes
plats både för människor 
som behöver bearbeta sina 
egna trauman och för dem 
som sörjer sina anhöriga.”

Från och med nästa val bör 
rösträtt såldern i kommunval 
sänkas till 16, och den som 
fyller 18 samma år bör få rösta
i riksdagsvalet (nu krävs att  
man har fyllt 18 år senast på 
valdagen.) Det skriver Rädda 
barnen på DN Debatt .

Såväl demokratiprincipen 
som FN:s barnkonvention 
utgår från att  den som påver
kas av ett  beslut ska kunna 

påverka det, skriver debatt  ör
erna.

Rädda Barnen pekar på 
forskning som visar att  16 år 
ingar, tack vare digitaliser
ingen, idag är ”mer välinfor
merade om världen, veten
skap och politik än väljare 
någonsin tidigare.”

Unga människor måste enligt 
Rädda Barnen få möjlighet 

att  delta i utformningen av 
dagens och framtidens sam
hälle. ”Vi ska inte lägga allt 
ansvar för världen nu och i 
framtiden på barn och ung
domar. Men vi ska ge dem 
möjlighet att  påverka både 
nuet och en framtid som 
kommer att  ställa mycket av 
människans jordeliv på sin 
spets.”

Den 11 september är det val. 
Rädda Barnen vill sänka rösträttsåldern.  
FOTO: VALMYNDIGHETEN

Låt 16-åringar rösta!

M-studenter: 
För höga krav på 
tillgänglighet
Moderata studenter tycker 
att  kraven på tillgänglighet 
går för långt, enligt en in
sändare i Västerbott ens 
Kuriren. Studenterna ser 
regelverket som ett  hinder 
för att  bygga fl er student
lägenheter.

”Krav på tillgänglighet 
för rörelsehindrade, för
råd, direkt solljus och bul
lerskydd går idag för långt 
och gör byggande svårt och 
dyrt. Ibland till och med 
omöjligt. Dessa regler mås
te lätt as för att  möjliggöra 
fl er bostäder för studen
ter,” heter det i insändaren. 
Skribenterna anser att  det 
är ”prioriterat att  lätt a på 
tillgänglighetskravet. Som 
exempel tar de att  ”vid byg
ge av mindre studentlägen
heter behöver en stor del av 
utrymmet gå till tillgänglig
hetsanpassad toalett .”

”Lär av historien”

På ökända Vipeholmsanstalten i Lund vanvårdades personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar. Byggnaden finns kvar och är numera gymnasieskola. 

FO
TO

: W
IKIPEDIA
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Skytteholmsv. 2, 171 27 Solna
Tel: 08-735 53 30

www.adena-assistans.se

Adena Personlig Assistans

Din trygghet i centrum!

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

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

Det var enkelt 
att byta bolag. 

Humana känns 
tryggt för oss alla!

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

  

Barnrä� sorganisationen 
Friends har presenterat sin 
årliga rapport om barns ut-
sa� het och mobbning i sko-
lan. I år har rapporten stort 
fokus på tio års analys av all 
data som samlats in och den 

visar på en försämrad situa-
tion för tjejer i årskurs 3–6. 
Ökningen har gå�  från 21 till 
29 procent. Enligt rapporten 
har också trygghetsfrågorna 
nedprioriterats i svensk 
skola.

Diskrimineringsombudsman-
nen har inle�  en tillsyn mot 
två skolor, en i Täby och Dan-
deryd, e� er anmälningar om 
a�  två pojkar utsa� s för anti-
semitiska kränkningar. Under
fl era år utsa� es 12-årige Isak 
i Täby för en lång rad kränk-
ningar under skoltid. Han 

kallades ”judejävel” och fi ck 
antisemitisk propaganda 
skickat till sin skoldator, en-
ligt anmälningar till skolan. 
Vid skolan i Danderyd utsat-
tes en annan judisk pojke för 
liknande kränkningar, som 
tillropet ”gasa juden.”  Det 
rapporterar DN.

DO granskar skolor

Friends rapporterar att många tjejer drabbas av mobbning.  FOTO: FRIENDS

Friends: Unga tjejer mer utsatta 
för mobbing

https://www.adena-assistans.se/
https://www.humana.se/byta-bolag
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REDO ATT STÄRKA
TRYGGHETEN
FÖR MÄNNISKOR
MED FUNKTIONS-
NEDSÄTTNING

PIA STEENSLAND
Riksdagsledamot för Sörmland, 
talesperson för funktionshinderfrågor

DAVID LEGA

Europaparlamentariker 
som själv lever med personlig assistans

FB: @DavidLegaKD och Insta: @legadavid

FB: @piasteenslandKD och Insta: @steenslandpia

ANNONS



rida Inghamn har just sänt iväg 
ett nytt verk för tillverkning. Det 
ska utföras i plåt och placeras på 

Stortorget i hemstaden Örebro.  
I samband med ett panelsamtal 
kommer deltagarna få ha ögonbin-

del och bli ledsagade runt.
Hon säger att det är ett politiskt konstverk.
– Det handlar om hur staten och myndigheter 

inte utformar insatser för att hjälpa så många 
som möjligt utan för att många ska falla bort. På 
sätt blir det mindre kostsamt. Det gör att stödet 
många gånger tappar sitt syfte. 

Verket är gjort för hand och skiljer sig från 
merparten av Frida Inghamns konst. Vanligtvis 
skapar hon bilder digitalt genom att kombinera 
kända citat med egna fraser som ändrar inne-
börden. Det var med det greppet som hon och tre 
andra synskadade konstnärer fick Örebro kom-
muns kulturstipendium för två år sedan. 

Till skapandet hör också hattar i 20-talsstil.  
De lågbrättade huvudbonaderna är bra hjälpme-
del för den som är bländningskänslig. Arbetet är 
terapeutiskt. En gång om året har Frida Ing-
hamn rest iväg till någon folkhögskola som har 
de nödvändiga perukstockarna. 

I fokus för hennes aktivism står kravet på till-
gänglighet. Hon återger absurda situationer som 
uppstått då hon inte ens själv kunnat delta på 
lika villkor vid arrangemang som rört hennes 
egen konst.

–Det är ingen demokrati om inte alla får sam-
ma tillgång till kultur, säger hon. 

Frida Inghamn är aktiv i föreningar, hon med-
verkar i paneler och demonstrationer. Både kon-
sten och åsikterna kan man följa på hemsidan 
Ett gott liv. 

Till hjärtefrågorna hör frågor om jämställdhet 
och jämlikhet för människor som står utanför 
funktionsnormen. Inte minst rätten till sin egen 
sexualitet.

–Vi som tillhör två minoritetsgrupper bär på 

ett dubbelt stigma. På hbtq-möten blir vi inte in-
kluderade. Myndigheter och personal kring 
funktionshindrade vill inte ta i ämnet. Vad är det 
för sexualitet vi ska få tillgång till? Det ska inte 
ständigt behöva vara en fråga om antingen pros-
titution eller att en person ska behöva ge upp 
sina mänskliga rättigheter. 

Sjukdomen som Frida Inghamn har heter 
PHARC. Den är progressiv. Hon liknar det vid ett 
plåster som ska ryckas av – fast i väldigt långsamt 
tempo. 

–Det är svårt att veta hur framtiden kommer te 
sig. Jag har hela tiden tvingats anpassa mig till 
nya förutsättningar och måste då också få omgiv-
ningen att göra detsamma. Jag kan ha svårt att 
involvera mig med nya människor emotionellt 
samtidigt som jag vet det här. 

Kristina lindh

Frida Inghamn är journalist, 
konstnär och funkisaktivist. 
Hon har också en progressiv 
sjukdom som orsakar döv-
blindhet. 
     –Skapandet är ett sätt att 
bearbeta mina omständig 
heter, säger hon.

Profilen: 
Frida 
Inghamn
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Skolval i praktiken

Hur fungerar det fria skolvalet i praktiken? För sonen Ingemar har det löst sig – men 
nekades under en lång och plågsam process placering i en tillgänglig skola.  
Lena Kulin har skrivit en text om familjens strid mot Falköpings kommun. FOTO: PRIVAT

Förvånande. Plågsamt. Känslosamt. 
Föräldern Lena Kulin beskriver hur sonens behov av  
en tillgänglig skola får kalla handen.

 Ingemar är sex år och har precis börjat för
skoleklass. Men låt oss backa bandet ett år. 
När det är dags att välja skola håller Fal
köping kommun benhårt på närhetsprinci
pen. Ingemar ska trots sin rörelsenedsätt
ning  gå i en skola med flera våningar och 

tunga dörrar. En olämplig miljö för en liten pojke 
med cerebral pares, svaga muskler, dålig balans 
och autism. 

Föräldrarnas önskan om placering i en annan, 
tillgänglighetsanpassad skola avvisas, trots mö
ten och överklaganden. Att det finns bra alterna
tiv får de inte veta. Sedan griper slumpen in. Det 
är när familjen ska titta på en ny bostad som de 
råkar få syn på den låga 70talsbyggnad där Inge
mar numera har börjat förskoleklass.

– Vi kände inte till skolan eller området alls 
utan var i området för att titta på ett radhus. Sedan 
var det vår smala lycka att det fanns plats för 
Ingemar, berättar Lena och understryker att 
skolledning och personal tagit emot hennes son 
på bästa sätt.

Varför det trots flera möten inte gick att hitta 
en lösning direkt har hon så här i efterhand svårt 
att förstå. Den långa processen tog inte bara tid, 
den var svår känslomässigt.

–Det var som att tala till en vägg. Vi möttes av 
ointresse, det fanns ingen vilja alls till dialog.

Frågan om principer och elevers rättigheter 
kvarstår. Hur det ens är möjligt att en kommun 
kan neka en elev med omfattande funktionsned
sättningar plats i en lämplig skola.

Tar det helt enkelt emot för kommunens re
presentanter att erkänna att skolorna inte lever 
upp till mantrat ”att alla skolor kan ta emot alla 
elever?” Lena Kulin väljer att inte spekulera men 
menar att lagen skyddar kommunerna snarare 
än eleverna.

– Elevens rätt borde gå före kommunens, säger 
hon.

Margaretha holMqvist
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  Att  motas av  en vagg 
– En förälder berättar̈

¨
I augusti 2021 fyller vår son fem år. Om några må-
nader är det dags för skolval. För Ingemar, som har 
autism och en rörelsenedsättning till följd av cere-
bral pares, är en tillgänglig skolmiljö A och O. Ännu 
vet vi inte hur vi ska välja, bara att skolan på vår gata 
inte är ett alternativ. Den består av flera byggnader 
och har många entréer – alla med trappor, somliga 
med tunga dörrar som öppnas utåt. Från huvudbygg-
nadens tredje våning löper en spiralformad utrym-
ningstrappa av stål. Inuti: svängda stentrappor vars 
steg sluttar efter hundra års nötande.

Att få energin att räcka en hel skoldag är en ut-
maning för barn med autism. Om barnet dessutom 
tvingas kämpa med fysiska hinder blir det än svå r-
are. Men elevhälsan, säger jag till Ingemars pappa, 
är experter på särskilda behov. Vi pratar med dem, 
så kan vi göra ett bra skolval sedan. Jag har själv ar-
betat med skolutveckling i flera år och tror mig veta 
något om elevhälsans uppdrag och kompetens. 

Sagt och gjort. Vi bokar ett möte och bjuder in Inge-
mars arbetsterapeut och specialpedagog. Vi berät-
tar om Ingemars behov och habiliteringen fyller i. 
Chefen för elevhälsan antecknar. Sedan ställer vi 
frågor: Har någon skola särskild kompetens och er
farenhet av att möta elever med cerebral pares och 
autism? Hur ser skolornas fysiska tillgänglighet ut? 
Hur är det med gruppstorlekar och undervisning 
för elever med autism? 

Jag lyssnar med stigande förvåning och frustra-
tion. Svaren vi får är ömsom vaga, ömsom tvärsäkra. 
Å ena sidan känner elevhälsans ledande tjänste-
personer inte alls till skolornas olika tillgänglighet 

– å andra sidan kan alla skolor ta emot alla elever. 
Skolornas olika förutsättningar att möta elever med 
särskilda behov kan de inte uttala sig om. Motvilligt 
medger de att somliga skolor har fler våningar än 
andra – och upprepar sedan att alla skolor kan ta 
emot alla elever.

Jag försöker förstå varför de ser så plågade ut. 
Varför vill de inte berätta om skolornas skillnader? 
Varför svarar de så mekaniskt och kort, som om de 
var rädda att försäga sig? Är våra frågor så obekväma? 
Men varför?! Visst ligger det också i deras intresse 
att Ingemar placeras på en skola som kan möta hans 
behov? Jag begriper ingenting, men känner hur en 
osynlig mur reser sig över konferensbordet: en gry-
ende fiendskap. Ser på min make. Smärtan i hans 
ansikte och ilskan strax under den. Innan vi läm-
nar rummet frågar någon: ska vi strimla utredning
en ni skickade? 

Vi får själva ta reda på fakta om kommunens 
grundskolor. Det visar sig att en av dem är särskilt 
tillgänglighetsanpassad, både inomhus och utom-
hus. Skolan delar lokal och rektorer med grundsär-
skolan – kompetens om funktionsnedsättningar är 
ständigt närvarande. I lokaltidningen har skolche-
fen uttalat sig: ”Det är fantastiskt med en skola som 
är anpassad till eleverna, så att eleverna inte behöver 
anpassa sig”. Det gör ont att läsa. För varför, varför, 
vill elevhälsan inte berätta att denna skola finns, att 
vi kan välja den? Förvirringen växer till en förnim-
melse av overklighet. Samtidigt eroderar min pro-
fessionella självbild: att jag trodde mig veta något 
om hur kommunala skolorganisationer fun gerar. 
 » 
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» Den tillgängliga skolan ligger i ett nybyggt villa-
om råde på andra sidan staden. Att döma av kom-
mu n ens riktlinje för skolplaceringar har vi inte en 
chans; eleverna som bor närmast har förtur och sko-
lan tycks vara populär. Ändå ägnar vi timmar åt att 
skri va en motivering som argumenterar för Inge mars 
behov av en tillgänglig skolmiljö. Ändå tänker jag: 
vad har kommunen att vinna på att inte placera 
elever med rörelsenedsättning och autism på kom
munens enda tillgänglighetsanpassade skola? 

I februari får vi besked. Vår son är placerad på 
skolan närmast vår bostad. Ingemars särskilda be-
hov bemöts inte med ett ord. Vi pratar med rektorn 
som har antagit Ingemar. Han har visserligen un-
dertecknat beslutet, men inte sett någon motive-
ring till vårt skolval. Grundskolechefen menar att 
alla skolor kan ta emot alla elever. Skolchefen är sä-
ker på att kommunens riktlinje för skolplaceringar 
följer skollagen. Skolnämndens ordförande anser 
att förvaltningen inte har tid att fatta individuella 
beslut för varenda elev som ska placeras i förskole-
klassen. Detta sagt med ett tonfall som antyder att 
det vore en absurd förväntan från vår sida. 

Inom mig: sprickor som djupnar, förgrenar sig 
och blottar en vrede så fruktansvärd, så rasande 
och svart, att jag aldrig upplevt något liknande. Jag 
tar en promenad för att lugna ner mig. Det är lön-
löst. Åter hemma skriker jag som ett skadat djur, 
stampar vilt med fötterna och kastar mina hands-
kar i golvet. Min make får höra att jag ska gå dit, till 
stadshuset, nu genast och: Hade NI velat gå nedför 
sluttande stentrappor med en skena som fixerar 
fotledens rörelser och tvingar er att ta ett steg i ta-
get? Med muskelsvaghet som gör det svårt att hålla 
i ledstången? Med nedsatt balans som gör det lätt 
att ramla om någon distraherar? Nedför trappor 
av sten, hala av snö och regn? Kämpa medan klass-
kamraterna springer förbi, bli sist kvar, sist ut på 
rasten och sist in igen? Hade ni? Hade ni?! 

Skollagens bestämmelser om skolplacering i för-
skoleklass anges i det nionde kapitlet. I lagens för-
sta kapitel finns rubriken Särskild hänsyn till bar
nets bästa. I kap, 10 § lyder: ”I all utbildning och an-
nan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska 
barnets bästa vara utgångspunkt.” Vi går till lokal-

tidningen. Det blir en löpsedel och ett uppslag med 
rubriken Överklagar sonens skolplacering – menar 
att kommunens regler ”bryter mot lagen”. Ja. Det 
menar jag verkligen.

Nämndens ordförande svarar att kommunen änd-
rar inte sitt beslut. Istället ska vår son ”få det stöd 
han behöver” på den tilldelade skolan. Ny löpsedel: 
”Säger nej till funktionshindrade Ingemar – ”Vi är 
djupt besvikna”. Ärendet går vidare till Skolväsen-
dets Överklagandenämnd. Handläggningstiden är 
minst tre månader. Under tiden ska överlämning-
en från förskolan äga rum. Rektorn föreslår ett 
möte. Vi är så välkomna. Ingemar så välkommen. 
Nej tack. 

Det finns fler skolor. En av dem upp-
täcker vi av en slump, den ligger inbäd-
dad i ett bostadsområde där vi aldrig 
har varit förut. En 70-talsbyggnad i ett 
plan, helt utan trappor och tunga dör-
rar. En alldeles perfekt miljö för Inge-
mar – som vi inte visste fanns. Det finns 
lediga platser och Ingemar antas direkt. 
Vi ordnar ett möte med rektor, pedago-
ger och habilitering. Under två timmar går 
vi igenom allt som finns att veta om dia-
gnoser, särskilda behov och hjälpmedel. 
Det är ett läkande samtal. När vi går hemåt 
kan jag se framför mig hur Ingemar går 
från skolgården till kapprummet, till klass-
rummet, till matsalen och ut igen – full-
ständigt obehindrad och fri. Jag är så lät-
tad att mitt hjärta sjunger.

Först i juni 2022 får vi besked från Skolväsendets 
Överklagandenämnd. De kommenterar inte hur 
kommunens beslut förhåller sig till skollagens be-
stämmelse om särskild hänsyn till barnets bästa. 
Istället understryker de att kommunen mycket 
riktigt kan åberopa skollagens skrivning om ”orga-
nisatoriska eller ekonomiska svårigheter” för att 
neka Ingemar en plats vid kommunens tillgänglig-
hetsanpassade skola. 

Saken är avgjord. Kampen över. Finns det något 
att lära sig av detta? Jag skriver till skolchefen. Om 
förvaltningen hade velat föra en dialog med oss om 
de olika skolornas tillgänglighet, då vi efterfrågade 
detta i augusti 2021, hade vi kunnat undvika hela 
denna överklagandeprocess som har varit mycket 
känslomässigt påfrestande för vår familj. Vi hoppas 
att förvaltningen tar lärdom av detta och blir bättre 
på att föra dialog med vårdnadshavare framöver. 
Skolchefens svar lämnar detta utan kommentar. 
Och jag förstår fortfarande ingenting. 

lena Kulin

”Detta att 
inte nå fram, 
att mötas av 
en vägg när 
man ber om 
stöd och väg-
ledning, gör 
oväntat ont.”

  Att  motas av  en vagg 
– En förälder berättar̈

¨



Sommaren ebbar ut och hösten gör sitt intåg.  
Då är det fint att minnas alla RBU-läger. Här 
bjuder vi på ett bildsvep från familjelägret på 
Mättinge i Sörmland.
Foto: Förbundsordförande Johan Klinthammar

Sol, bad och bus! 
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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

Lagändring:

Återkrav ska  
drivas in snabbare

därför att man inte har råd 
att anlita jurist.

Kritik framförs också om 
att Försäkringskassans ut-
redningar gällande återkrav 
många gånger brister. Målet  
i Eskilstuna tingsrätt är ett 
exempel på detta. Där under-
kände tingsrätten Försäk-
ringskassans bevisning och 
menade att det inte var visat 
att den assistansberättigade 
hade gjort fel. 

Många assistansberättigade 
är rädda för Försäkringskas-
san. De är oroade över att för-
lora sin assistans. Trots att 
de inte har fuskat. De befarar 
att Försäkringskassan ska 
hitta fel och ifrågasätta rätten 
till assistans för att sedan 
komma med återkrav på flera 
miljoner kronor. Pengar som 
inte finns kvar och att det 
hela nu ska gå snabbt.  

KälloR / läs meR:
Mål nummer T 4159–20,  
Eskilstuna tingsrätt, dom 
meddelad den 23 februari 
2022  
https://www.regeringen.se/
rattsligadokument/proposi
tion/2022/04/prop.
202122206/
https://www.riksdagen.se/sv/
dokumentlagar/arende/be
tankande/snabbareochenk
lareverkstallighetav_
H901CU30
https://hejaolika.se/artikel/
lagandringtarbortskydd
motaterkrav/

Malin Tjernell Prioset  
är   jurist och kanslichef  
på RBU.  Regeringen kom i 

mars i år med för-
slag om att myndig-
hetsbeslut om åter-

krav av felaktiga utbetalning-
ar av olika ersättningar och 
stöd ska kunna verkställas 
enklare och snabbare än vad 
som sker i dag. I de fall där 
den betalningsskyldige inte 
betalar på frivillig väg måste 
myndigheterna kunna kräva 
betalning på ett snabbt och 
enkelt sätt.

Riksdagen har nu sagt ja 
till regeringens förslag.

Lagändringen innebär att 
en förvaltningsmyndighet, 
till exempel Försäkringskas-
san, som har beslutat om ett 
återkrav avseende assistan-
sersättning direkt kan vända 
sig till Kronofogden för att få 
beslutet verkställt genom ut-
mätning. Tidigare gällde att 
om den enskilde inte betalar 
tillbaka måste myndigheter 
driva process i allmän dom-
stol eller ansöka om betal-
ningsföreläggande hos Kro-
nofogden, för att sedan få  
beslutet verkställt. Men den 
nya regeln i utsökningsbalken 
innebär att förvaltningsmyn-
digheters beslut som gäller 
betalningsskyldighet utgör 
så kallade exekutionstitlar. 
Det betyder att Kronofogden 
kan verkställa beslutet ome-
delbart. 

Hård kritik har riktats mot 
den nu beslutade lagändring-
en. Många menar att reglerna 
kommer att påverka rätts-

säkerheten och att det kom-
mer att bli mycket svårt att 
bestrida återkrav. Bland  
annat har följande framförts:

Med de nya reglerna blir 
det inte möjligt att få åter-
krav prövad i allmän dom-
stol. I stället kan beslut om 
återkrav rörande assistans 
överklagas till förvaltnings-
rätten. Processen i förvalt-
ningsdomstolen är dock  

Den 22 juni 2022 röstade 
riksdagen igenom en lag
ändring som gör att myn
dighetsbeslut om återkrav 
ska kunna drivas in snabb
are. De nya reglerna gäller 
redan nu, från den 1 sep
tember. Kritiker menar att 
det blir svårare att skydda 
sig mot felaktiga återkrav 
då sådana beslut inte läng
re kommer att kunna över
klagas till allmän domstol. 

”I ett nyligen avgjort  
mål i Eskilstuna tingsrätt 
uppgick återkraven  
gentemot en assistans-
berättigad till närmare 
tio miljoner kronor.”
utformad så att parterna inte 
ska behöva ha juridiskt om-
bud. Juridiska ombudskost-
nader ersätts inte när förvalt-
ningsdomstol hanterar pro-
cessen. Att anlita ett juridiskt 
ombud kan bli mycket dyrt 
för den enskilde. 

Beslut om återkrav inom 
assistans kan handla om 
många miljoner kronor och 
omfatta ett mycket stort ut-
redningsunderlag. I ett nyli-
gen avgjort mål i Eskilstuna 
tingsrätt uppgick återkraven 
gentemot en assistansberät-
tigad till närmare tio miljo-
ner kronor. Många jurister 
menar att man behöver ha 
hjälp av ett eget juridiskt om-
bud för att ha en chans att 
vinna mot en myndighet. 
Konsekvensen kan här bli att 
man avstår från att överklaga 

mailto:fragajuristen@rbu.se
https://www.regeringen.se/
https://www.riksdagen.se/sv/
https://hejaolika.se/artikel/


Alma tog 
ett par steg förra 

sommaren.
Det skulle hon ha gjort tidigare, 

beslutar Försäkringskassan.

I Sverige har vi lagar för att  värna om barns rätt igheter. LSS är
en sådan lag. Den ger barn med svåra funktionsnedsätt ningar möjlig
het till personlig assistans. Det är bra. Men Försäkrings
kassan verkar inte förstå, eller så struntar de helt 
enkelt i lagen. För nu har de dragit in assistansen 
för över tusen svårt funktionsnedsatt a barn – på 
grunder som kritiseras av både jurister och 
myndigheter. Vi kräver rätt ssäkra bedömningar 
hos Försäkringskassan. Och beslut som följer lagen.

Följ lagen Försäkringskassan!
Beställ knappen 

på RBU.se
Beställ knappen 

St
öd

RBU:s kampanj!

RBU informerar

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

E-post: 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 

HÖST
23 september Förbundsstyrelsen sammanträder

24 – 25 oktober  NKA-konferens  Stockholm

28 oktober  Förbundsstyrelsen sammanträder

17 – 18 november  Mänskliga rättighetsdagarna Örebro

18 – 20 november  Göteborg Open

3 december Internationella funktionshinderdagen

9 december  Förbundsstyrelsen sammanträder

Se även kalendariet på rbu.se

FÖLJ KAMPANJEN. RBU har lanserat en kampanj med fyra filmer där familjer 
delar med sig av sina erfarenheter av statlig personlig assistans. Filmerna 
finns på rbu.se

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
https://rbu.se/
https://rbu.se/


Stoppa funkofobin är ett nytt projekt inom
funktionshinderrörelsen som är här för att lyfta unga
röster, stärka oss unga med funktionsnedsättning och
lyfta kunskapen kring våra frågor i samhället. Vi är här
för att nå ut med kunskapen som redan finns, ge verktyg
för förändring och bidra för att en gång för alla sätta
stopp för funkofobin i samhället. Följ med oss på resan,
besök gärna vår hemsida, och följ oss på våra sociala
medier! Tillsammans stoppar vi funkofobin!

stoppafunkofobin.se

Tillsammans
SToppar vi
funkofobin

https://stoppafunkofobin.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
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