
Mitt namn är Elin Blideskog och jag är ordförande i RBU Uppsala. RBU står för riksförbundet för 

rörelsehindrade barn & ungdomar och vi är en organisation för barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning och deras familjer. I RBU kan man som medlem vara med i en massa olika 

aktiviteter och träffa andra medlemmar. RBU jobbar förutom med aktiviteter även intressepolitiskt.  

Idag är det den 3 december vilket också är den internationella funktionshinderdagen. Dagen 

utropades genom FN 1992, för trettio år sedan. Den syftar till att främja förståelse för 

funktionshinderfrågor och mobilisera stöd för personer med funktionsnedsättningars värdighet, 

rättigheter och välbefinnande. Den syftar också till att öka medvetenheten om vinster som kan 

uppnås genom integrering av personer med funktionshinder i alla aspekter av det politiska, sociala, 

ekonomiska och kulturella livet. Samhället har de senaste åren blivit tuffare för personer med 

funktionsnedsättning och deras anhöriga. RBU:s medlemmar både här i Uppsala och över hela landet 

vittnar om hårdare bedömningar i ansökningsprocesser både mot Försäkringskassan och även mot 

kommuner. För att få rätt till statlig personlig assistans, en rättighet som ingår i LSS – lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade krävs att den sökande kommer upp i 20 timmars 

grundläggande behov per vecka. Grundläggande behov avser andning, måltider, personlig hygien, av- 

och påklädning, kommunikation samt annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den 

funktionshindrade. Till RBU inkommer skrämmande ärenden där Försäkringskassan misstror inte 

bara föräldrars utsagor i ansökningarna utan även de läkarintyg som styrker barnens behov. Allt för 

att kunna avslå ansökningar när man ansöker om bland annat personlig assistans. Det har gått så 

långt att vi menar att Försäkringskassan till och med bryter mot lagen. RBU uppmanar nu 

Försäkringskassan att följa de lagar som finns för att värna om barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning och deras rätt till statlig personlig assistans. Regeringen har i tidigare 

regleringsbrev påverkat Försäkringskassan i sin hanteringsprocess till den punkt vi nu befinner oss i 

nu. Vi kräver att regeringen tar tag i myndigheten och ser till att det blir en myndighet som hjälper i 

stället för stjälper. Vi kan inte se det på något annat sätt än att Försäkringskassan medvetet bryter 

mot lagen, både mot LSS och mot barnkonventionen! 

/Elin Blideskog ordförande RBU Uppsala 


