RBU i Stockholms län

Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar
RBU i Stockholms län bildades 1954 och är en ideell förening för barn och ungdomar med olika
rörelsehinder. I Stockholmsföreningen finns idag 1952 medlemmar bestående av cirka 620 familjer.
Här kan familjer träffas för gemensamma aktiviteter och ge stöd och råd till varandra.
Inom RBU ingår tio olika diagnosgrupper; ADHD, cerebral pares, flerhandikapp, hydrocefalus, kortväxthet, medfödd benskörhet, muskelsjukdomar, Prader Willi syndrom, plexusskada och ryggmärgsbråck. Varje diagnosgrupp representeras av ett eller flera kontaktombud som själva är föräldrar till
barn med funktionsnedsättningar. Till dem kan man vända sig med frågor om diagnosen samt få
kontakt med, och stöd av, andra föräldrar som har barn med samma diagnos.
RBU Stockholm jobbar på bred front med allt från att påverka politiker och tjänstemän i frågor som
rör medlemmarna till att ordna roliga aktiviteter för barn, ungdomar och föräldrar. Allt ifrån utflykter
och sommar- och vinterläger för barn och ungdomar till temakvällar och föreläsningar för föräldrar.
Föreningen verkar för att barn och ungdomar med rörelsehinder och andra funktionshinder ska
kunna delta i samhället på samma villkor som andra, att alla ska få en bra habilitering, förskola,
skola och fritid.
På RBU Stockholms webb och facebooksida kan man läsa mer om vad som händer i föreningen och
vilka aktiviteter som är på gång. www.stockholm.rbu.se och facebook.com/rbustockholm.

RBU:s vision:
Ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv
för barn och unga med rörelsehinder.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR
RBU I STOCKHOLMS LÄN
Styrelsen för Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar i Stockholms län,
avlämnar härmed följande berättelse för föreningens 61:e arbetsår, 2015-01-01–2015-12-31.
Antalet medlemmar uppgick vid årets slut till 1952 personer. (motsv. siffra 2014-12-31 var 2 021)

ÅRET SOM GÅTT
2015 var i flera avseende ett mörkt år. Krig och terror längs Europas gränser har spolat upp livlösa
kroppar i tusental längs våra kuster. I EU har hårda ideologiska motsättningar tagit fart som vi inte
sett de sista 80 åren. Och i Sverige har grupper med skilda hjälpbehov ofta blivit politiska slagträn i
debatter om vem eller vilka som är mest skyddsvärda.
Inom funktionshinderrörelsen och RBU har detta blivit påtagligt på flera sätt. Mest minns vi kanske
finansminister Magdalena Anderssons olycklig uttalande att flyktingkrisen kan behöva bekostas
genom en översyn av assistansersättning. Även om hon därefter backat i frågan och beklagat sitt
ordval vittnar uttalandet om den etablerade uppfattningen inom alla politiska partier att assistansen
är överkompenserad och kringgärdad av fusk och överutnyttjande.
Ett annat område som sannolikt kommer påverkas är RBU Stockholms projekt för barn med
ryggmärgsbråck och hydrocefalus i Tanzania. Regeringen har meddelat att ca 30% av
biståndsbudgeten ska bekosta rådande flyktingkris. I vilken omfattning Tanzaniaprojektet drabbas
vet vi inte i nuläget.
Som om inte allt detta vore nog har RBU Stockholm ännu ett år tappat medlemmar. Av knappt tusen
medlemsfamiljer år 2000 återstår idag knappt två tredjedelar, 620 familjer. (jmf 654 st, 2014).
Medlemstappet måste bromsas och har högsta prioritet för styrelsens arbete under verksamhetsåret
2016.
Utöver kris i världen och medlemskris i RBU Stockholm har vår förening liksom tidigare år trots allt
genomfört ett flertal fantastiska och välbesökta aktiviteter både för barn, familjer och anhöriga. Vårt
intressepolitiska arbete har av funktionshinderråd i både kommuner och landsting, utförts med både
klokhet och tålamod i demokratins inte alltid så stimulerande tröskverk. I slutet av året
intensifierades det intressepolitiska arbetet i och med den omfattande omorganisation Habilitering &
Hälsa flaggat för under 2016. Den positiva utgången kommer att redovisas först i årsberättelsen
2016.
Stort tack till alla kontaktombud, fantastiska föräldrar och anhöriga för ert outslitliga engagemang.
Stort tack till vårt kansli som alltid levererar på bästa sätt. Och tack styrelsen för allt ni orkar. Och
tack alla ungar för att ni finns och gör den här världen till en lite bättre plats.
Vi ses nästa år. Och då är vi fler. Något annat är otänkbart. Nu jävlar.

Rickard Friberg
Ordförande
RBU Stockholms län
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PÅVERKANSARBETE
RBU:s intressepolitiska arbete bedrivs inom flera områden och genom olika kanaler. Våra
representanter i kommunala råd för funktionshinderfrågor och samverkansråd står för en stor del av
detta arbete antingen i ett begränsat geografiskt område eller inom en specifik nämnd. Frågor av
bredare och mer övergripande karaktär ansvarar styrelsen för. Under 2015 har RBU bland annat
arbetat med följande:
Test av Skansens kulturhistoriska miljöer
Under året har Skansen startat ett arbete att göra sina kulturhistoriska miljöer lite mindre
otillgängliga. Många hus och miljöer är kulturskyddade så man kan inte göra allt för stora ingrepp
men målet är att göra de förändringar som är möjliga. Skansen bjöd in RBU att komma med en liten
grupp för att testa aktuella miljöer och komma med input vad som bör förändras. Gruppen, som
träffades en söndag i början av året, har bestått av: Tilda Holmgren 19, Samuel Gustafsson 17, Elin
Hammarqvist 10, Hugo Nöjd 9 samt Amanda Holmberg 6 år.
Tillgängligheten på Polismuseet
Polismuseet i Stockholm står inför förändringar för att göra museet mer tillgängligt för personer med
funktionsnedsättning. För att kartlägga bristerna bjöd de in RBU att komma till en specialvisning de
28 november med ett begränsat antal barn och deras föräldrar. Både barnen och de vuxna fick berätta
vad de tycker fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Alla synpunkter sammanställdes av
museet och kommer ligga till grund för museets tillgänglighetsarbete. 11 familjer deltog.
KP som vårdval även för vuxna
En av RBU:s medlemmar, Julia Renström, skrev under 2015 ett upprop om att man ska få träna med
konduktiv pedagogik även när man är vuxen, att det ska vara en del av vårdvalet. RBU Stockholm
ställde sig bakom Julias upprop. Senare under året fortsatte Julia att aktivt driva frågan tillsammans
med Lars Mullback.
Samtal med landstingsråd Ella Bohlin
Rickard Friberg och Ingrid Näsman Björk hade under året ett möte med nya landstingsrådet Ella
Bohlin. Syftet med mötet var dels att etablera en kontakt och hitta former för samarbete och dels få
samtala om, för RBU, viktiga frågor. Mötet var starten för ett fortsatt samarbete mellan
landstingsrådet och RBU Stockholm.
Referensgrupp hjälpmedel
RBU är aktiv i HSO Stockholms läns referensgrupp för hjälpmedel. Gruppen fungerar som
kunskaps- och bollplank till de som representerar HSO i olika SLL-organ. RBU Stockholm har väckt
frågan om de långa väntetider som barn har när hjälpmedel ska provas ut, att barnet hinner växa ur
sina hjälpmedel. Hörselskadade och synskadade har ifrågasatt alla nya tekniska prylar som inte
arbetsterapeuter kan hantera. När de inte fungerar är det ingen som kan fixa dem på grund av brist på
kunskap.
Referensgrupp färdtjänst
RBU är aktiv i HSO Stockholms läns referensgrupp för färdtjänst. Gruppen fungerar som en
kunskaps- och bollplank till HSO:s representanter i färdtjänst- och funktionshinderråd.
Färdtjänsten har många olika IT-system. Ett mål har varit att på en övergripande nivå kartlägga och
presentera förslag på ny systemlösning. En annan punkt som diskuterats under året är att samordna
arbetet i utredningen ”Framtida inriktning för färdtjänsten”, ta fram underlag för beslut att köpa nya
IT-system för tillståndshantering och trafikhantering. Arbetet startade i mars 2015 och planeras vara
klart under oktober/november 2015. Det diskuterades också vad som är bra kvalitet och vad bra
bemötande innebär samt hur kunderna vill lämna synpunkter i framtiden.
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RH-skolors upptagningsområden
Skolgruppen har under året diskuterat frågan om RH-skolor som inte längre tar in elever från andra
kommuner än den egna. Ett exempel är Skanskvarnskolan som inte längre erbjuder barn från
kranskommunerna att gå där. Eftersom liknande problem kan finnas i andra delar av landet så tog
skolgruppen frågan vidare till riksförbundet genom samtal med förbundssekreteraren.
Badet på Tanto
RBU Stockholms ordförande Rickard Friberg invigde den 16 juni 2015 en ny ramp på det nya
Strandbadet i Tanto. Detta tillsammans med ordföranden för stadsdelsnämnden i Stockholms stad.
Under sommaren 2014 upptäckte föreningens medlem Tilda Holmgren att det nya fina badet i Tanto
saknade ramp vilket gjorde att hon inte kunde komma i och bada. Tildas pappa Leif skrev då en
artikel i Utsikt om detta och frågan togs därefter upp på funktionshinderrådet på Södermalm under
hösten. Förvaltningen började omgående planera för att bygga en ramp, vilken invigdes den 16 juni
2015. Rampen finansierades med en tillgänglighetsfond som Stockholm stad har till sitt förfogande.
Barn med NPF måste också få klara skolan
Under året har RBU, genom Annika Stridh, samarbetat med Attention och Autism- och
Aspergerföreningen kring skolsituationen för elever med olika former av Neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar. Arbetet mynnade ut i en gemensam skrivelse till Stockholms skolborgarråd
Olle Burell. Vi fick ett svar där man beskrev hur staden arbetar med frågan och blev också inbjudna
till ett möte i början av februari 2016 för att bland annat diskutera inkludering och hur elever med
NPF ska klara skolan.
Habilitering & Hälsa
Habiliteringen är en av de frågor som RBU Stockholm arbetar mest intensivt med. Påverkansarbetet
inom detta område har bedrivits genom arbetsgruppen ”Habilitering & Hälsa” och deras arbete
beskrivs under rubriken ”Arbetsgrupper och projekt”.
Habiliteringen på Rh-skolorna
Under december kommer det till RBU:s kännedom att man planerar att lägga ner habiliteringen på
de tre Rh-skolorna: Skanskvarn, Joriel samt Djupdal. RBU engagerade sig i frågan genom samtal
med politiker, brev till hab-chefer och samarbete med föräldrar i syfte att förhindra detta beslut. I
januari 2016 skriver över 600 personer på den petition som RBU startar och bjuder in till stormöte
inför det väntade beslutet. Efter det stora motståndet från RBU, föräldrar och personal dras förslaget
tillbaka.
Övrigt påverkansarbete
Mycket av RBU:s påverkansarbete drivs genom föreningens arbetsgrupper samt i projektform. Detta
redovisas under nästa rubrik ”arbetsgrupper/projekt” Dessutom driver RH-gruppen, som RBU är en
del utav, frågor som är gemensamma för de fem rörelsehinderföreningarna. Det arbetet beskrivs
under rubriken RH-gruppen, längre fram i årsredovisningen.
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ARBETSGRUPPER OCH PROJEKT
Skola
Arbetsgruppen består av: Robert Metz (sammankallande), Lill Hultman och Annika Stridh.

Hälso- och sjukvård 18+ /habilitering
Under året har Rickard Friberg och Annika Stridh deltagit i ett möte kring den nya organisationen av
Habilitering och Hälsa.
Arbetsgruppen består av: Rickard Friberg, Ingrid Näsman Björk (sammankallande), Annika Stridh
och Lill Hultman.

Arbetsmarknad
Projektgrupp: Rickard Friberg, Ina Åkerberg och Öyvin Grindal.

Ungdomsgrupp 13+
Projektgrupp: Ina Åkerberg, Ewa Wodzynska och Sonia Hantman

Kommunsamarbete
Gruppen är vilande.

Sviktande medlemsantal
De senaste åren har RBU Stockholms medlemssiffror sviktat. Föreningen har tappat 30 procent på
tio år. För att utreda orsakerna samt ta fram förslag på hur man ska vända trenden har en arbetsgrupp
tillsatts. Frågor som gruppen ska jobba med är dels; hur RBU ska kunna förnya sitt arbete för att
attrahera både nya och gamla medlemmar och dels vilken typ av aktiviteter och vilka verksamheter
man ska erbjuda framöver.
Projektet vilar på två ben: bromsa tidigare års medlemstapp samt värva nya medlemmar.
Gruppen har tagit fram en webbenkät som under våren 2016 kommer att skickas ut till alla
medlemmar som vi har mejl-adresser till. Tanken är också att skicka ut den till så många av de
medlemmar som lämnat föreningen de senaste åren som möjligt eftersom vi tycker det är viktigt att
förstå varför man väljer att lämna föreningen.
Arbetsgruppen består av: Rickard Friberg, Stefan Swedenrose och Maria Persdotter.

Mega Mind på Tekniska museet
Under 2015 invigdes tekniska museets nya science-center Mega Mind. RBU har sedan 2013 ingått i en
referensgrupp som arbetat med tillgängligheten i Mega Mind. Flera av RBU Stockholms medlemmar har
också varit med och testat utställningens olika installationer samt den närliggande hinderbanan. De har varit
en viktig del i att visa på var tillgängligheten måste förbättras. Vid invigningen i september deltog många
RBU-familjer och hela projektet har fått medial uppmärksamhet. Jessica Stjernström har varit RBU:s
representant i referensgruppen.
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Tanzaniaprojektet
Sedan 2013 driver RBU i Stockholms län ett projekt i Tanzania. Projektet, som heter RBU
Barnhjälpen Tanzania, är ett internationellt samarbetsprojekt som ska ge stöd och hjälp till barn och
unga med ryggmärgsbråck och hydrocefalus i Tanzania. Kunskapen i Tanzania är bristfällig när det
gäller vården runt ryggmärgsbråck, vilket gör att många har svårt att överhuvudtaget överleva.
Hydrocefalus drabbar många barn i Öst-Afrika. De flesta föds friska men utvecklar hydrocefalus
efter hjärnhinneinflammation, som kan vara en följd av obehandlad malaria eller dålig hygien vid
förlossningen.
Under 2015 har RBU Barnhjälpen Tanzania arbetat med följande:
Utveckling i projektet under året:
1. Föräldraföreningen ASBAHT i Tanzania har genomfört en omorganisation med en övergripande
riksförening samt 7 lokala föreningar runtom i landet.
2. ASBAHT har skaffat kontor och har en anställd på heltid.
Gruppen har rest till Tanzania för utveckling samt uppföljning av arbetet. De har
- jobbat med styrelsen
- närvarit på både årsmöte samt föräldramöte
- träffat samtliga lokalföreningarnas ordföranden
- träffat familjer, unga, gjort hembesök
- hållit 1-dags workshop för unga
- besökt sjukhusavdelningar för rmb och hydrocefalus
- vi har skrivit artiklar i nr 1,2 0ch 4 av Utsikt som gavs ut 2015
World Group International Solidarity, WGIS, bevakar allt som sker i ÖstAfrika för barn/unga med
rmb samt hydrocefalus. Där görs gemensamma riktlinjer för att alla ska få de bästa förutsättningarna.
Vi har deltagit på de två möten som WGIS. Ett av dem var i Stockholm med oss som värdar samt
arrangerat African Workshop tillsammans med WGIS. Gruppen har haft 7 protokollförda möten
inom gruppen RBU Barnhjälpen Tanzania samt ett flertal möten med MyRight.
Slutligen de fyra huvudpunkterna RBU Barnhjälpen Tanzania jobbar efter:
1. Att stärka föräldra- och stödgrupper
- strukturera och stödja ASBAHT
2. Uppväxt och självständighet
- starta tidigt med självkännedom och egenvård, allt efter ålder och kognitiv förmåga.
- Stödja unga personer att ta plats i samhället
3. Kunskapsspridning och påverkningsarbete
- om vikten av kateterisering, tarmtömning, sårvård
- mot skolor, sjukhusinstanser, beslutsfattare och nyblivna föräldrar
4. SHIP
- distribuering av koordinationsbok runt personen med rmb/h
- olika vårdinstanser antecknar i samma bok som handhas av rmb/h-personen för att underlätta
kommunikationen mellan intressenterna
- öka medvetandet hos medlemmarna om SHIP
Arbetsgruppen består av sex medlemmar från Ryggmärgsbråcksgruppen: Liiso Åkerberg, Ammi
Sundqvist, Stefan Andersson, Gerda Lindholm, Ina Åkerberg och Ewa Wodzynska.
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DIAGNOSÖVERGRIPANDE MEDLEMSAKTIVITETER
Föreningens verksamhet omfattar både diagnosövergripande och diagnosspecifika aktiviteter. Den
diagnosspecifika initieras och genomförs av kontaktombud i respektive grupp. Beskrivning över
deras verksamhet återfinns längre fram i detta dokument. Den verksamhet som vänder sig till alla
eller merparten av medlemmarna initieras och genomförs både av enskilda medlemmar samt av
föreningens kansli. Nedan följer en sammanställning av dessa diagnosövergripande arrangemang.
Familjebad på Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Varje söndag kl.14.30 - 16.00 har barn med rörelsehinder, inom RBU, med behov av rullstol eller
liknande, möjlighet att bada i den varma bassängen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Badet är öppet
för barn och ungdomar upp till och med 18 år samt deras familjer och medföljande assistenter.
Terminsavgiften under 2015 var 600 kronor per familj och termin. Vattnet håller 34 grader och det
finns många olika flythjälpmedel samt leksaker att tillgå. Antalet familjer brukar variera mellan fem
och tio och även syskon och föräldrar kan bada i mån av plats.
Familjebad på Beckis
Under hösten fick RBU Stockholm chansen att öppna upp ytterligare en badverksamhet på söndagar.
Denna gång på Beckis Idrottscenter i Bromma. Här kunde RBU Stockholms samtliga medlemmar
erbjudas bad mellan kl. 14-16. Det var tretton familjer som anmälde sig och aktiviteten pågick fram
till jul. Inför våren förändrades tyvärr förutsättningarna så pass mycket att vi inte längre kommer att
kunna fortsätta med badet under 2016.
Vinterkul
Söndagen den 18 januari arrangerade RBU Stockholm, tillsammans med ett flertal andra föreningar,
en heldag med olika vinteraktiviteter i Flottsbrobacken i Huddinge. Här fick barn och ungdomar med
funktionsnedsättningar chansen att prova på utförsåkning i olika former, som biski, sitski och skicart.
All utrustning som behövs för att åka skidor när man har rörelsenedsättningar fanns att låna på plats.
Ett tiotal instruktörer från Totalskidskolan och Friluftsfrämjandet var på plats för att åka med barnen
i backen. Förutom utförsåkning kunde man prova på skridskokälke samt pimla ute på sjön. Nedanför
backen fanns ett base-camp där man kan hämta liftkort, grilla korv och fika. Här uppträdde också
Teater Slava, som var ett populärt inslag under dagen. RBU Stockholms kansli fanns på plats i
basecamp under hela dagen och tipsade om de olika aktiviteterna som erbjöds.
Ungdomshäng på Heron City
Lördagen den 28 mars arrangerades en ungdomsträff med bowling och hamburgare i Heron City.
Alla RBU Stockholms ungdomar mellan 13-17 år med funktionsnedsättning var välkomna. Det var
nio förväntansfulla ungdomar som dök upp på Heron City tillsammans med sina assistenter. Totalt
bestod gruppen av cirka 20 personer. De började med att spela bowling på O´learys där de även blev
serverade nachos och dryck. En del ungdomar använde sig av Gotlandsränna, som är ett bra
hjälpmedel att använda. Därefter gick man över till restaurangen och åt hamburgertallrik med
pommes frites och dricka.
Arrangör för kvällen var Ina Åkerberg och Ewa Wodzynska som även håller i RBU Stockholms
ungdomsgrupp.
Make-up kväll

Fredagen den 24 april var ungdomar från tretton års ålder inbjudna till en make-up kväll i RBU
Stockholms lokaler på S:t Göransgatan. Den här gången var det åtta tjejer som kom och hade en
trevlig kväll tillsammans. Från klockan 16.30 var det mingel och snacks och sedan blev alla
sminkade av elever från Face Make-up skola. Ungdomarna fick även råd och tips om smink,
hudvård och frisyrer. Sedan blev de fotade av Sonia Hantman som var arrangör för kvällen. Efteråt
åt gruppen pizza och fikade tillsammans.
9

Årsmöte
Tisdagen den 17 mars 2015 höll föreningen sitt årsmöte i RBU:s konferenslokaler på S:t
Göransgatan 82A. Innan mötet bjöds det på Italiensk buffé och därefter hade Fredrik Malmberg från
Barnombudsmannen bjudits in för att tala. Han berättade om BO:s arbete i allmänheten men
fokuserade mest på 2016 års rapport som ska handla om barn och ungdomar med
funktionsnedsättning. De har intervjuat en stor mängd ungdomar med funktionsnedsättning om deras
vardag. På årsmötet deltog 22 rösträttsberättigade medlemmar. Ove Hedlund valdes in som ny
suppleant i styrelsen och Ingrid Näsman Björk samt Maria Persdotter avgick ur styrelsen.
Höstlovskul på Nobelmuseet
Måndagen den 26 oktober bjöd RBU in till ett besök på Nobelmuseet. Museets pedagoger höll i en
populär visning av museet och denna gång hade de Ljus som tema. I experimentverkstaden fick man
bland annat göra sitt eget batteri för att driva en LED-lampa. Det var 25 barn och ungdomar som var
med på höstlovets besök på museet. Efter visningarna bjöd RBU alla på fika.
RBU:s popskola
Under året hölls tre popskolor i RBU:s lokaler på S:t Göransgatan. Det första tillfället var lördagen
den 14 mars och under hösten kunde vi erbjuda två tillfällen, den 17 oktober och den 14 november.
Tio barn och ungdomar mellan 7-25 år träffades vid varje popskola för att under en heldag
komponera sin egen musik. Ungdomarna fick själv skriva både text och komponera egen musik. Till
sin hjälp hade de en Ipad med en app som heter Garage-band. När dagen var slut hade alla
ungdomarna fått göra sin egen låt som de framförde och kunde spara ner på sin egen dator. Till
lunch blev det pizza och läsk.
Jorielskolans musiklärare Magnus Allensten höll i aktiviteten tillsammans med Öyvin Grindal från
RBU Stockholms styrelse. Kansliet var också på plats för att hjälpa till med mat och fika.
Sommarvecka i Herrfallet
Att erbjuda en sommarvecka för hela familjen på Herrfallets fritids- och konferensanläggning
belägen utanför Arboga har blivit en populär tradition. Tretton stugor bokades för tio familjer och i
tre av stugorna inkvarterades de medföljande assistenterna. Totalt var det 20 vuxna och 25 barn och
ungdomar samt 17 assistenter som åkte till Herrfallet under vecka 30.
Veckan var som tidigare år öppen för familjer med barn i alla åldrar och med olika diagnoser och
syftade till att ge möjlighet för barnen att få nya kamrater och för familjerna att knyta nya kontakter
med andra i liknande situation. Ann-Sofie Abramsson och Jorunn Aase arrangerade veckan.
Friluftsdag på Tranvik
Lördagen den 29 augusti arrangerades en friluftsdag i skärgården tillsammans med SFFF, Sveriges
Funktionshindrades frilufts- och fiskeförening. Klockan tio samlades 23 barn och ungdomar med
sina föräldrar och/eller assistenter vid Tranviks brygga, söder om Norrtälje. Totalt blev det 65
personer som i omgångar fick ge sig ut på sjön och prova fiskelyckan. Tranvik består av en större
strandtomt med ett litet hus, samt en brygga där SFFF har sin båt som rymmer upp till tolv rullstolar.
Under dagen kunde man grilla korv, vara ute och fiska på sjön eller koppla av på en båttur i det
vackra skärgårdsvädret. På land kunde man även gå på tipspromenad eller testa Zoom (ett slags
trehjuligt fordon), sitt-segway eller bara njuta av Roslagsnaturen. Under dagen fanns det tillgång till
en stuga som var anpassad för personer med rörelsenedsättning, här fanns handikapptoa, kök och
vilrum. Här serverades också fika.
Forumvecka på Beckis
Vecka 37 var forumveckan på Beckis inplanerad. En vecka med tre temakvällar för både föräldrar,
personal och ungdomar samt en prova-på-dag med många olika aktiviteter såsom dykning, kajak,
judo, box, elhockey och mycket annat. Tyvärr blev detta arrangemang inställt på grund av för få
anmälda.
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Hemstudio
Den 12 september planerades en ny musikaktivitet som ett slags fortsättningskurs av popskolan. P g
a för få anmälda ställdes aktiviteten in. Istället erbjöds ett extra tillfälle i popskolan.
Pappakväll
Tillsammans med FUB Stockholm arrangerades en pappakväll på S:t Göransgatan 82A måndagen
den 9 november. Träffen var för pappor med barn med funktionsnedsättning i alla åldrar. Det var
Stefan Swedenrose, från RBU som höll i mötet, som blev mycket uppskattat. Tanken är att skapa en
grupp som sedan kommer att träffas kontinuerligt och fokusera på lite djupare frågor. Vad änder med
relationen när man får ett barn med funktionsnedsättning? Vad hände med kompisrelationer och nära
vänner? Brustna förväntningar på papparollen mm. RBU bjöd på kaffe och smörgås under kvällen.
Gruppen bestämde själva att de ville fortsätta att träffas snart igen.

DIAGNOS-SPECIFIK VERKSAMHET
Ryggmärgsbråck
Skidåkning i Åre
Ryggmärgsbråcksgruppen arrangerade en skidvecka i Åre i mars 2015 (v.12). Totalt var det sju
familjer som åkte iväg och bodde på Åre Continental med halvpension. Betalning för själva resan
stod varje familj själv för. Alla ungdomarna åkte skidor tillsammans med Totalskidskolans ”Kids ski
camp” och även på kvällar arrangerades en del aktiviteter för ungdomarna. På fredag lunch samlades
alla till den traditionella hamburger- och korvgrillningen, dit även totalskidskolans samtliga lärare
bjöds in. Arrangör för resan var Stefan Andersson.
Familjehelg på Mättinge
Den 4-6 september planerades en familjehelg på Mättinge konferensgård utanför Trosa. Hela
anläggningen hade bokats för helgen. Men tyvärr fick evenemanget ställas in på grund av att för få
familjer hade anmält sig. Rita St Clair Maitland planerade helgen som vanligtvis brukar var mycket
populärt.

Turridning
Söndagen den 10 maj hade ryggmärgsbråcksgruppen bjudit in sina medlemmar för att rida
islandshäst hos Alecks islandshästar i Vallentuna. Det var totalt sju ungdomar och vuxna som var ute
och red under två timmar. Efteråt fikade de tillsammans och det var flera nya vänskapsband som
knöts under eftermiddagen. Arrangör var Annika Sterby.
Drejning
Söndagen den 15 mars kl. 14.00 - 16.00 bjöd ryggmärgsbråcksgruppen in sina medlemmar till en kul
eftermiddag där de fick lära sig att dreja. Fem familjer träffades i Sundbyberg strax innan kl. 14.00.
där de fick en introduktion i hur det går till att dreja. De fick också varsin drejskiva och lera. Alla
deltagare fick behålla sin skapelse i lera efteråt. Arrangör var Johanna Holmberg

Plexusskadade
Gruppen hade inga egna aktiviteter under året men medlemmarna har bjudits in till föreningens alla
diagnosövergripande aktiviteter. Gruppen har inget eget kontaktombud.

ADHD
Gruppen hade inga egna aktiviteter under 2015 utan bjöds in till de diagnosövergripande
aktiviteterna.
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Cerebral Pares (CP) och Flerhandikapp (FLHK)
Musikläger på Mättinge
Under året har det arrangerats fyra musikläger, två på Mättinge fritids- och rekreationsanläggning
utanför Trosa och två på Drakuddens kursgård utanför Bålsta. Musiklägren vänder sig till barn och
ungdomar mellan 7-25 år som har en eller flera personliga assistenter. Föräldrar är inte välkomna på
lägret. Lägren arrangeras alltid en helg i mitten av februari, maj, september och i november.
Musikaktiviteterna arrangeras av flera omtyckta ledare från Mättinge kurs- och konferensgård. Och
på Drakudden är det Funkisgruppen som är ansvarig för lägret. Deltagarna har tillsammans med
musikledarna satt ihop helgernas program. Lägren börjar på fredag eftermiddag och pågår fram till
söndag eftermiddag. Alla som vill får prova att spela olika instrument, spela i band, uppträda solo
och vara med och ordna disco. På Drakudden var lägret den 22-24 maj och den 4-6 september och på
Mättinge var lägret den 13-15 februari och 20-22 november. Lägren arrangerades av
kontaktombuden Åsa Hultén Eriksson och Marie Kringberg.
Familjehelg på Mättinge
Den 30 april – den 2 maj bjöd RBU Stockholms CP-mini och midi-grupp (barn mellan 0-12 år) in
för att fira valborg på Mättinge. Hela anläggningen med åtta rum samt åtta stugor, hade bokats för
helgen och hela familjen med syskon och assistenter var välkomna. Totalt blev det sju familjer med
assistenter som tillbringade helgen tillsammans på Mättinge. Firandet startade med gemensam
middag på valborgsmässoafton.
Under helgen ordnades det skattjakt, kubbspel, disco men tyvärr blev det inget bad i den vedeldade
badtunnan på grund av att badtunnan var trasig. Gemensam frukost, lunch och middag serverades i
huvudbyggnaden, och som vanligt bjöds det på fantastiskt god mat. Jessica Ferdman ordnade denna
aktivitet och hon är också kontaktombud för denna grupp.
Mor- och farföräldragruppen
Inom RBU:s CP- och flerhandikappgrupp finns ett mor- och farföräldranätverk. Gruppen träffas två
gånger på våren och två gånger på hösten. Träffarna hålls i lokalerna på S:t Göransgatan 82A. De
brukar börja vid 18.00 och hålla på ett par timmar då man även fikar tillsammans. Ibland bjuds
externa föreläsare in och ofta har man teman med förvalda ämnen som man diskuterar under kvällen.
Årets första möte hölls måndagen den 17 februari och sedan var det möten även under maj och
september.
Det sista mötet för året hölls måndagen den 7 december och då bjöds det även på julmat och fika.
Denna gång fick gruppen besök av Robert Metz, styrelseledamot i RBU Stockholm för att bland
annat prata om skola, assistans och eget boende och vad som gäller för en God man. Det är
kontaktombuden Anita Gustafsson och Sally Lundin som är arrangörer för dessa träffar.

Kortväxta (KV)
Verksamheten bedrivs främst på riksnivå eftersom det är en så pass liten diagnosgrupp med ett fåtal
familjer. Stockholms län har dock ett eget kontaktombud, Gunilla Tjäder, som våra medlemmar kan
vända sig till. Gruppens medlemmar har inbjudits till föreningens diagnosövergripande aktiviteter.

Muskelsjukdomar
Gruppen hade inga egna aktiviteter under 2015 utan bjöds in till de diagnosövergripande
aktiviteterna.

Prader Willis Syndrom (PWS)
Gruppen hade inga egna aktiviteter under 2015 utan bjöds in till de diagnosövergripande
aktiviteterna.
12

Medfödd benskörhet (OI)
Verksamheten bedrivs främst på riksnivå eftersom det är en så pass liten diagnosgrupp med ett fåtal
familjer. Stockholms län har dock ett eget kontaktombud, Therese Rudolfsson, dit våra medlemmar
kan vända sig. Medlemmarna har bjudits in till föreningens diagnosövergripande aktiviteter.

Övriga
Förutom grupperna ovan finns ett antal medlemmar som hamnar i gruppen "övriga diagnoser". Det
är till exempel de som inte uppger diagnos, har annan diagnos än ovan nämnda eller är stödmedlemmar i föreningen. Dessa familjer har inbjudits till gemensamma aktiviteter och fått den information som övriga medlemmar fått. Inom denna grupp återfinns också vissa vårdinrättningar, korttidshem, dagcenter osv. De har också fått tidningen Utsikt och inbjudningar till vissa öppna träffar.

Huddingegruppen
RBU Stockholm får årligen ett bidrag från Huddinge församling till aktiviteter för barn med
rörelsehinder boende i Huddinge kommun. Pengarna ska användas till någon gemenskapsfrämjande
aktivitet för dessa familjer. Gruppen hade senast en aktivitet 2012. De medel gruppen fått öronmärks
till kommande aktiviteter för barn med rörelsehinder boende i Huddinge.

DIAGNOSGRUPPER OCH ANTAL MEDLEMMAR
Antalet medlemmar i RBU var vid årsskiftet 1952 st fördelat på 620 familjer (2014 var motsvarande
siffra 2021 medlemmar fördelat på 645 familjer). Fördelningen mellan de olika diagnosgrupperna är
enligt nedan. Summan av medlemmar i de olika diagnosgrupperna är högre än totalsiffran ovan pga
att några familjer är med i flera grupper. Siffrorna inom parentes är antalet medlemmar 2014-12-31.
Cerebral Pares (CP)
882 medlemmar (824)
267 familjer (252)

Medfödd Benskörhet (OI)
27 medlemmar (26)
8 familjer (8)

Flerhandikapp (FLHK)
130 medlemmar (162)
36 familjer (46)

Ryggmärgsbråck (RMB)
204 medlemmar (222)
57 familjer (62)

ADHD
107 medlemmar (82)
31 familjer (26)

Muskelsjukdomar
173 medlemmar (188)
49 familjer (52)

Kortväxthet
40 medlemmar (44)
12 familjer (12)

Prader Willis Syndrom (PWS)
11 medlemmar (11)
3 familjer (3)

Plexusskada
20 medlemmar (20)
5 familjer (5)

Hydrocefalus
20 medlemmar (10)
5 familjer (3)

Övriga diagnoser
108 medlemmar (115)
32 familjer (34)

Utan diagnos
41 medlemmar (38)
11 familjer (10)

Övriga medlemmar (stödjande)
409 medlemmar (360)
167 familjer (156)
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FONDHANDLÄGGNING
Elinore Brandén har, i sin egenskap av föreningens fondhandläggare, under 2015 sökt och redovisat
fondmedel för att finansiera föreningens medlemsaktiviteter. Vi känner stor tacksamhet till de fonder
och stiftelser som har bidragit med medel och på så sätt möjliggjort ett flertal aktiviteter för våra
medlemmar. Vi vill rikta ett varmt tack till, Stockholms läns landsting, Oscar Hirsch Minnesfond,
Solstickan, Jerringfonden, Gålöstiftelsen samt Lars Hiertas Minne. Det är er förtjänst att våra
medlemsfamiljer ges möjlighet till alla de aktiviteter, läger och resor som föreningens kontaktombud
tillsammans med föreningens kansli anordnar.

BIDRAG FRÅN ”GULDKANTEN”
RBU Stockholm fick år 1983 en större donation från makarna Nygren. Två gånger per år kan RBU
Stockholms medlemmar söka bidrag från den. Bidraget kallas Guldkanten och medlemmar som har
en CP-skada har möjlighet att söka bidrag därifrån. Bidraget är till för att sätta lite guldkant på
tillvaron, vilket innebär att "onödiga och lite lyxiga aktiviteter och prylar" prioriteras. Två gånger per
år delar RBU Stockholms län ut Gulbidrag till cirka 20 medlemmar. Bidragsbeloppet är fastställt till
1 000 kronor per familj.

FUNKTIONÄRSTRÄFFAR / UTBILDNINGAR
Styrelsekonferens
Under året fick vi ett bidrag från ABF. Pengarna var öronmärkta för utbildning av förtroendevalda
och vi valde i år att satsa dem på en styrelsekonferens där vi arbetade med vår verksamhetsplan,
samt fokuserade på medlemsutveckling och användandet av sociala medier.

Valberedare – så gör du
Tisdag 20 oktober arrangerade ABF i Stockholm en kvällsutbildning för valberedare inom ABF:s
medlemsföreningar. Från RBU Stockholm deltog Ingrid Näsman Björk och Paulus Nashed. Kursen
omfattade bland annat valberedningens uppdrag och process, kravprofil, bedömningar av
intresserade och slutgiltiga val.

SAMARBETE MED ANDRA HANDIKAPPFÖRENINGAR
RH-gruppen
Fem rörelsehinderföreningar samarbetar i gemensamma frågor. Den s k Rh-gruppen består av RBU i
Stockholms län, NHR Stockholms län, DHR Stockholms län, Reumatikerdistriktet samt RTP
Stockholm. Problematiken är liknande och åsikter i olika frågor är samma eller närliggande.
Gruppen driver endast frågor där alla fem föreningarna är eniga. Om någon förening har en
avvikande uppfattning i en sakfråga så agerar varje förening själv i just den frågan. Under 2015
gjorde gruppen ett studiebesök på ”Myndigheten för delaktighet” dels för att få information om deras
arbete och dels för att diskutera hur ett eventuellt samarbete mellan dem och Rh-gruppen kan se ut.
Gruppen arrangerade också ett seminarium den 16 september i AFB-huset under namnet
”Medborgargolv”. talare var Jonas Franksson från STIL.
Under året har man diskuterat formen för och innehållet i möten med partigrupperna i riksdagen
samt landstinget. Man planerar att bygga frågor runt följande landstingsfrågor: Hälsa och vård,
kollektivtrafik, spår, buss och båt samt färdtjänsten, kultur, regional utveckling samt det faktum att
Stockholms läns landsting har en mycket låg andel anställda med funktionsnedsättning.
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BOSSE
RBU har fortsatt sina informella samtal med BOSSE Råd och stöd kunskapscenter. Flera
organisationer träffas regelbunden hos BOSSE dels för att utbyta kunskap och dels för att hålla
varandra informerade om vilka frågor respektive förening driver. De organisationer som deltar
regelbundet är, förutom BOSSE, RBU, Epilepsiföreningen, NHR, DHR och Hjärnkraft.

HSO
Inom HSO i Stockholms län har RBU framförallt varit aktiva genom landstingets samverkansråd
vilka administreras via HSO. RBU har också deltagit vid ordförandemöten där man diskuterat
organisatoriska och intressepolitiska frågor. RBU har en representant i två av HSO Stockholms läns
referensgrupper: hjälpmedel samt färdtjänst. Arbetet i dessa två referensgrupper beskrivs under
rubriken ”påverkansarbete”.
Inom HSO Stockholm har samverkan varit i form av deltagande på HSO Stockholms årsmöte samt
temadag om att vara brottsutsatt och funktionsnedsatt. RBU har också deltagit vid seminarium om
stadens råd för funktionshinderfrågor.

RIKSFÖRBUNDETS ARRANGEMANG
Riksförbundet arrangerar varje år många aktiviteter. Dessa kan man läsa om i deras egen
årsberättelse. I några av arrangemangen har Stockholmsföreningen deltagit. Dessa är:
Idéforum – ”Hur ska RBU bli det självklara valet”
Den 8 maj arrangerade RBU:s Riksförbund ett idéforum där man hade engagerat flera olika
föreläsare. Där var bland annat en miljö aktivist som pratade om engagemang, där var en föreläsare
från fackförbundet ST som berättade om Aktiv medlemsrekrytering och på eftermiddagen fick man
träffa en föreläsare från Sverok under ämnet En modern och flexibel organisation. Från RBU
Stockholm deltog bland annat Sonia Hantman, Anette Wällstedt och Erik Korsås.
Förbundsmöte 2015
RBU:s förbundsmöte hölls denna gång i RBU Stockholms lokaler på S:t Göransgatan. Mötet hölls
direkt efter Idéforum och Sonia Hantman representerade RBU Stockholm på mötet.
Konferensen Ett annorlunda föräldraskap!
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar anordnade den 14 – 15 november en
konferens med temat ”Ett annorlunda föräldraskap”. Konferensen ägde rum på Expectrum i
Västerås. Konferensen vände sig i första hand till förälder till barn under 12 år med
funktionsnedsättning, men alla var förstås välkomna att delta. RBU Stockholms styrelseledamot Lill
Hultman var en av talarna på konferensen.
Seminarium - ”En fyr i dimman. Hur löser vi samordningen runt barn med funktionsnedsättning?2
Denna konferens var kostnadsfri för alla RBU-medlemmar och hölls på Scandic Grand Central i
Stockholm den 23 oktober. Här var det cirka 15 av RBU Stockholms medlemmar som deltog.
Konferensen vände sig både till medlemmar i RBU och personal som arbetar i kommun, landsting
eller statlig myndighet och som har kontakt med familjer som har barn med funktionsnedsättning.
Ur programmet: Vad gör Sveriges kommuner och landsting? - Försök med personlig koordinator Samordnat föräldrastöd - Hur går vi vidare?
Under dagen var det både föreläsare som pratade om samordning på olika sätt och politiker som var
ditbjudna för att vara med i en debattpanel för att diskutera ämnet Koordinatorer. Henrik Petrén från
Riksförbundet var moderator.
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KANSLIET
Kansliet är ansvarigt för att genomföra diagnosövergripande aktiviteter och medlemsmöten,
verkställa de direktiv som styrelsen ger samt vara behjälplig och lyhörd för enskilda medlemmars
behov och önskemål. Det fungerar även som ett serviceorgan för arbetsgrupper, diagnosgrupper och
förtroendevalda inom föreningen samt ansvarar även för föreningens hemsida och Facebook-konto.
Kansliet arbetar även, tillsammans med ansvarig redaktör, med medlemstidningen Utsikt. Kansliet är
också media behjälplig med fakta och kontakt med familjer för intervjuer eller annat.

Personal 2015
Under 2015 förändrades personalstyrkan på kansliet. Under januari till augusti hade man fem
anställda fördelat på 2,65% tjänst. Från 1 september minskade man till 5 anställda på 2,15% tjänst.
Förändringen bestod i att man minskade kanslitjänsten från 100% till 50%. Dessutom har man haft
en timarvoderad ekonom på ca 4 timmar per vecka.
Under 2015 har personalsammansättningen sett ut så här:
Jessica Stjernström
Ombudsman och kanslichef
(sjukskriven på halvtid – Annika Stridh vikarie)
Anette Fransson
Informatör
Lena Svantesson
Kanslist
Elinore Brandén
Annika Stridh

Fondhandläggare
Ekonom
+ vikarie för Jessica Stjernström

75%
75%
100% 1/1 – 31/8
50% 1/9 – 31/12
15%
timarvoderad
14 timmar/vecka

I juni månad minskade föreningen sin kontorsyta från 44 m2 till 35 m2. Kansliet har idag tre
arbetsrum på S:t Göransgatan 84 samt del i konferenslokaler på S:t Göransgatan 82 A.

INFORMATION
Nyhetsbrev
Föreningen skickar ut ett nyhetsbrev via mejl ungefär varannan månad till alla medlemmar som har
angivit en mejladress och i dagsläget nås cirka 560 medlemmar av nyhetsbrevet. I nyhetsbrevet kan
man läsa om nyheter i föreningen, om vilka aktiviteter som är på gång och hur man anmäler sig till
dessa. Här redovisas också det intressepolitiska arbetet i föreningen. Nyhetsbrevet skickas ut via
gratisprogrammet Mailchimp. Under tidigare år har föreningen postat nyhetsbrevet till de
medlemmar som inte önskar få det via mejl, men detta har kansliet nu slutat med av tids- och
kostnadsskäl.
Alla medlemmar får medlemstidningen Utsikt fyra gånger per år med posten. Där kan även specifika
inbjudningar och dylikt även skickas med. I övrigt skickas inga inbjudningar längre ut med post
längre.

Medlemstidningen Utsikt
RBU Stockholms medlemstidning Utsikt trycks i 1 100 exemplar och innehåller normalt 28 sidor.
Tidningen skickas ut fyra gånger per år till föreningens drygt 680 medlemsfamiljer och skickas även
till Stockholms läns samtliga habiliteringar, RH-skolor, barnsjukhus, olika föreningar samt övrig
berörd personal på kommuner och fritidsgårdar etc.

16

Tidningens ambition är att skriva om händelser och ämnen som är aktuella i tiden samt ta upp både
känsliga och intressanta ämnen som i hög grad berör föreningens läsare. I tidningen kan man även
få tips och idéer om hur man kan komma vidare med svåra situationer, spegla vardagen för olika
medlemsgrupper och sprida information om saker och händelser som kan vara bra att känna till för
familjer med funktionshindrade barn. I varje nummer finns minst ett reportage eller en intervju med
en familj eller ungdom som beskriver sin vardag och hur det är att leva med sin
funktionsnedsättning.
Under året har tidningen fått en ny redaktör. Linda Hedlund, RBU-medlem sedan flera år tillbaka,
började arbeta med årets första nummer i januari 2015. Hon har en sjuårig son med mitokondriell
sjukdom och är väl insatt i frågor som rör barn- och ungdomar med funktionsnedsättning.
RBU Stockholms tidning Utsikt kan även läsas som webbtidning på stockholm.rbu.se
RBU i Stockholms län har en ambition att förankra varumärket RBU och dess verksamhet i
allmänhetens medvetande och i samhällets olika instanser.
För att nå ut till nya medlemmar skickas kontinuerligt informationsmaterial samt medlemstidningen
Utsikt ut till habiliteringar och barnsjukhus. När RBU Stockholm har populära diagnosövergripande
familjeaktiviteter såsom besök på Vasamuseet eller äventyrsbad med mera skickas en
specialinbjudan ut till alla habiliteringar i syfte att de ska spridas till besökande föräldrar och barn
och locka dem att komma med på aktiviteter och samtidigt få veta mer om vad RBU gör. Varje
habilitering får även två gratis exemplar av medlemstidningen Utsikt att lägga i väntrummen.
Tidningen skickas även ut gratis till RH-skolor, specialförskolor och barnsjukhus. Detta i syfte att
rekrytera fler medlemmar och göra föreningen synlig i rätt forum.
Tidningar, radio och tv och andra mediekanaler vänder sig ibland till föreningen för att få kontakt
med representanter för RBU Stockholm eller för att de önskar intervjua familjer som har barn och
ungdomar med rörelsehinder.
Mega Mind
Under året avslutades RBU:s arbete i den referensgrupp som varit kopplad till uppbyggnaden av
Tekniska museets nya science center Mega Mind. Tekniska museets informationsavdelning har
framgångsrikt fått ut information i media om arbetet och alla de organisationer som man
samarbetade med under hela projektet. RBU Stockholm var en av de organisationer som aktivt
deltog i arbetet att göra Mega Mind tillgängligt.
Filmer för inspiration
Fritidsnätet, som är en webbtjänst för att hitta fritidsaktiviteter för personer med
funktionsnedsättning, producerade under året ett antal korta filmer. I en av filmerna medverkade
Sonia Hantman med sin son Dennis samt ombudsman Jessica Stjernström. Syftet med filmerna är att
inspirera, inkludera och instruera personer med funktionsnedsättning, närstående och ledare till en
meningsfull fritid. Filmerna ligger på fritidsnätets sajt.
Lidingöruset och Lidingörullet
Fredagen den 25 september hölls Lidingöruset och Lidingörullet för barn och ungdomar med
funktionsnedsättning. RBU Stockholm var på plats tillsammans med RBU:s riksförbund. Medaljer
och goodie bags delades ut och vi tog chans att samtala med folk.
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Forskning, studier, undersökningsföretag och skolor
Varje år blir RBU:s kansli kontaktat av olika marknadsundersökningsföretag som önskar komma i
kontakt med barn och ungdomar med rörelsehinder för att göra intervjuer, testa olika produkter eller
att de ska besvara enkäter. Under året har RBU Stockholm varit behjälplig med att förmedla ett antal
sådana kontakter där medlemmarna även bjudits in till temadagar.
Även privatpersoner på olika utbildningsnivåer: grundskolan, vårdlinjen, barnskötarutbildning,
psykologutbildning, socionomutbildning, KTH osv. kontaktar RBU. Vissa vill besöka föreningen
och andra söker information om ett specifikt funktionshinder eller vill intervjua familjer inför
uppsatser. Det är viktigt att föreningen ställer upp då detta är den personal våra medlemmar ska möta
i framtiden.

RBU:s webbplats
RBU Stockholms webbplats har den fristående adressen: www.stockholm.rbu.se. Webbplatsen är en
undersida till www.rbu.se, där alla RBU:s lokalföreningar i landet är samlade.
Föreningens samtliga nyheter, aktiviteter och inbjudningar finns på hemsidan samt kontaktuppgifter
till styrelse, kansli och kontaktombud. Inbjudningar till föreningens aktiviteter läggs även ut på
Riksförbundets kalendarium på första sidan för att få bättre spridning. Under året har även ett
kalendarium byggts in för att man översiktligt ska kunna se alla föreningens möten och aktiviteter.
RBU Stockholms sida besöks av cirka 450 unika besökare varje månad.
RBU Stockholms ambition är att webbplatsen ska vara ett aktuellt och levande forum för
medlemmarna. Arbetet med att lägga in, och länka till intressant och användbar information
fortlöper.

Facebook
Fler och fler av föreningens medlemmar har anslutit sig till RBU Stockholms Facebooksida, (FB). I
slutet av året var det en stor ökning av personer som följde eller ”prenumererade” på RBU
Stockholms inlägg och i januari 2016 är det 560 personer som följer RBU Stockholms facebooksida.
Ökningen i slutet av året beror till stor del på föreningens intensiva intressepolitiska arbete i slutet av
december och början av januari när Habilitering och Hälsa kom med ett förslag om att avveckla
habiliteringen vid Stockholms läns tre RH-skolor.
Inläggen på FB har en genomsnittlig räckvidd till cirka 800 personer per inlägg. Målet om att
väsentligt öka antalet prenumeranter på facebook under året har därmed uppnåtts.
I januari 2015 antog styrelsen för RBU i Stockholms län en Facebook-policy. Där anges bland annat
att Hemsidan och Facebooksidan ska synkroniseras mer och att merparten av den information som
läggs på hemsidan även ska läggas ut på facebook. Hela styrelsen jämte kansliet har även rätt att
lägga ut information på facebooksidan. Målet är att lägga ut minst ett inlägg per vecka.
Alla aktiviteter som är på gång i föreningen läggs ut som event på FB och så snart föreningen har en
aktivitet läggs bilder ut från detta.
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STYRELSEN
Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden under 2015

Styrelse, revisorer och valberedning
Ordinarie ledamöter:
Rickard Friberg, ordförande
Lill Hultman, vice ordförande
Robert Metz, kassör
Annika Stridh
Stefan Swedenrose
Ina Åkerberg
Ewa Wodzynska

Ersättare:
Öyvin Grindal
Sonia Hantman
Ove Hedlund

Revisorer:
Staffan Svedin, auktoriserad revisor, ordinarie
Katarina Nyberg, auktoriserad revisor, suppleant
Stefan Andersson, lekmannarevisor, ordinarie
Torbjörn Rapp, lekmannarevisor, suppleant
Valberedning:
Ingrid Näsman Björk, sammankallande
Marie Kringberg
Paulus Nasher
RBU:s stiftelse samt ”Makarna Nygren”:
Rickard Friberg
Lill Hultman
Robert Metz

Arbetsutskott:
Rickard Friberg
Lill Hultman
Robert Metz
Öyvin Grindal

Styrelsekonferens
Den 25 april hade styrelsen en konferens på Långholmens konferens i Stockholm. Dagen ägnades åt
att diskutera bl.a. ny verksamhetsplan, medlemstappet, kansliets roll samt sociala medier.

KONTAKTOMBUD OCH ARBETSGRUPPER
Kontaktombud
Ryggmärgsbråck (RMB):
Stefan Andersson
Johanna Holmberg
Rita St Clair Maitland
Gerda Lindholm

Muskelgruppen:
Reinier Hjelm
Linda Hammarqvist

Övriga handikapp och flerhandikapp:
Jessica Molin

Kortväxta:
Gunilla Tjäder

Cerebral Pares (CP):
Torbjörn Rapp
Jessica Metz
Mattias och Marita Gustafsson
Jessica Ferdman

Medfödd benskörhet (OI):
Therese Rudolfsson
Prader Willi Syndrom (PWS)
Vakant
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Kontaktmormor (CP)
Sally Lundin
Anita Gustafsson

Hydrocefalus
Vakant
ADHD
Annika Stridh

Plexusskadade:
Vakant

Arbetsgrupper/Projekt
Hälso- och sjukvård 18+/Habilitering
Ingrid Näsman Björk
Rickard Friberg
Annika Stridh
Lill Hultman

Arbetsmarknad
Rickard Friberg
Öyvin Grindal
Ina Åkerberg

Skola
Robert Metz (sammankallande)
Annika Stridh
Lill Hultman

Kommunsamarbete
Vilande

Ungdom 13 +
Ina Åkerberg
Ewa Wodzynska
Sonia Hantman

Medlemsfrågan
Rickard Friberg
Öyvin Grindal
Maria Persdotter

RBU barnhjälpen Tanzania
Ammi Sundquist
Stefan Andersson
Liiso Åkerberg
Gerda Lindholm
Ina Åkerberg
Ewa Wodzynska

Nytt Science Center på Tekniska museet
Jessica Stjernström

REPRESENTATION
RBU Riksorganisation
Förbundskongress
Rickard Friberg, ord
Robert Metz, ord
Annika Stridh, ord
Stefan Swedenrose, ord
Ingrid Näsman Björn, ers
Lill Hultman, ers
Öyvin Grindal, ers
Sonia Hantman, ers

Övrigt
Valdebatt om sjukvården

Referensgrupp MegaMind (Tekn. Museet)
Jessica Stjernström

Ingrid Näsman Björk
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Stockholms läns landsting
Referensgrupp habilitering
Maria Ennefors
Ingrid Näsman Björk
Rickard Friberg
Annika Stridh

CPUP (uppföljningsprojekt)
Maria Ennefors
Lill Hultman
Framtidens habilitering
Ingrid Näsman Björk

HSO Stockholms län
HSO länets årsmöte
Ewa Wodzynska, ord
Sonia Hantman, ers

Arbetsmarknadsgrupp
Ina Åkerberg

Utbildningsgrupp
Ewa Wodzynska

Arbetsmarknadsnämnden
Rickard Friberg

Referensgrupp hjälpmedel
Sonia Hantman

Referensgrupp färdtjänst
Sonia Hantman

HSO Stockholms stad
Nätverk – brottsutsatt med
funktionsnedsättning
Jessica Stjernström

HSO Stockholms årsmöte
Jessica Stjernström, ord
Ewa Wodzynska, ers
Handlingsprogram för delaktighet
Rickard Friberg

Kommunala handikappråd i Stockholms stad
SDN Södermalm
Rickard Friberg

Utbildningsnämnden
Annika Stridh

SDN Norrmalm
Malin Tjernell Prioset

SDN Bromma
Annika Symreng

7:_

Kommunala handikappråd i Stockholms län
Sundbyberg
Maria Ennefors

Huddinge kommun
Ammi Sundqvist t o m dec 2015

Sigtuna
Johnie Hjelm, ord
Reiner Hjelm, ers

Täby
Isabella och Pelle Dohlwitz (delar uppdraget)

Övrigt
Bosse råd och stöd kunskapscenter
Jessica Stjernström

Kris- och samtalsteamet
Jessica Stjernström/Annika Stridh
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BOKSLUT 2015
RESULTATRÄKNING
2015

2014

Landstingsbidrag (Not 1)
Medlemsavgifter (Not 2)
Lönebidrag
Bidrag från fonder och stiftelser
Bingoalliansen
Deltagaravgifter (Not 7)
Övriga intäkter (Not 3)

1 636 899
72 826
168 829
256 700
48 296
442 461
324 866

1 608 700
72 613
216 697
390 300
48 645
516 141
401 284

Summa intäkter

2 948 877

3 254 380

Personalkostnader (Not 4)
Drift kansli (Not 5)
Lokalkostnader
Medlemsavgifter och andra organisationer (Not 2)
Möten och konferenser
Utsikt (Not 6)
Medlemsaktiviteter (Not 7)
Tryck och övriga kostnader kåseriböcker
Kostnader Barnhjälpen Tanzania (Not 15)
Revision
Externa tjänster (bokföring och datadrift)
Avskrivningar på inventarier

1 477 404
150 033
264 797
11 459
37 603
162 160
754 679
0
87 113
24 675
13 265
0

1 530 336
155 697
300 043
12 315
40 382
144 922
905 340
56 715
120 139
22 125
6 332
0

Summa kostnader

2 983 188

3 294 346

-34 311

-39 966

Finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader
Bankkostnader

597
-158
-618

11 083
-156
-639

Summa finansiella poster

-179

10 288

Verksamhetsintäkter

Verksamhetskostnader

Verksamhetsresultat

Bokslutsdispositioner
Förändringar av ändamålsbestämda medel

0

Årets underskott

-34 490
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-29 678

BALANSRÄKNING
2015-12-31

2014-12-31

Kundfordringar
Fordringar (Not 8)
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (Not 9)
Kortfristiga placeringar (Not 10)
Barnhjälpen Tanzania
Kassa och bank

-687
70 855
233 950
1 420 859
206 718
220 491

43 209
87 440
142 957
1 320 162
158 592
517 166

Summa tillgångar

2 152 186

2 269 526

Eget kapital
Balanserat överskott
Årets överskott

863 389
-34 490

953 338
-29 678

Summa eget kapital

828 899

923 660

Ändamålsbestämda medel
Reserverade medel (Not 11)
Makarna Nygrens donation (Not 13)

446 462
583 465

380 686
597 365

1 029 927

978 051

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (Not 14)

95 243
198 117

168 703
199 112

Summa kortfristiga skulder

293 360

367 815

2 152 186

2 269 526

Inga
Inga

Inga
Inga

Tillgångar

Eget kapital och skulder

Summa ändamålsbestämda medel

Summa eget kapital och skulder
Ställda panter
Ansvarsförbindelser
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Noter till resultat och balansräkning 2015
2015

2014

Not 1. Landstingsbidrag
Landstingsstyrelsens administrativa bidrag (fd LHR)
Kulturnämnden verksamhetsbidrag

1 231 999
404 900

1 213 800
394 900

Summa

1 636 899

1 608 700

Not 2. Medlemsavgifter
Medlemsavgift netto från riksförbundet
Förbundsavgifter RBU
Medlemsavgifter andra org.

70 826
-6 410
-5 049

72 613
-7 709
-4 606

Summa

59 367

60 298

Not 3. Övriga intäkter
Uthyrning kanslitjänst
Annonsintäkter Utsikt
Annonsintäkter Hemsidan
Övriga bidrag/gåvor
Intäkter projekt
Försäljning kåseriböcker
Barnhjälpen Tanzania (Not 15)
Faktureringsavgift
Öresavrundning

0
78 140
0
44 350
21 060
300
180 874
150
-8

43 100
78 940
8 000
0
29 359
23 883
217 461
550
-9

Summa övriga intäkter

324 866

401 284

Not 4. Personalkostnader
Löner och ersättningar
Styrelse
Fast anställd personal

114 788
899 959

113 347
929 275

1 014 747

1 042 622

361 339
54 918
46 400

358 665
73 049
56 000

1 477 404
2,8

1 530 336
3,0

Summa
Lönebikostnad
Pensionsavgifter
Arvoden
Summa personalkostnader
Medeltal anställda
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Not 5. Drift kansli
Porto
Kontorsmaterial
Utskick
Telefon/fax
Internet
Reklam
Övrigt kansli
Hyra inventarier
Dataprogram

21 549
10 448
14 817
24 149
1 498
0
7 117
56 186
14 269

37 771
12 940
11 156
23 882
2 038
3 055
6 414
48 490
9 951

150 033

155 697

Not 8. Fordringar
Medlemsavgifter 2015 (kommer in jan 2016)
Skattekonto
Lönebidrag
Reseförskott
Administrationsbidrag Tanzania
RBU Västerås
ABF Norra Storstockholm (betalas ut i januari)
Uthyrning kanslitjänst (faktureras i januari)
Bingointäkter december föregående år
Fakturering januari, avseende föregående år
Deltagande i referensgrupp, tekniska muséet

9 771
6
0
712
37 913
0
18 060
0
4 393
0
0

13 500
6
17 593
0
0
10 900
23 639
3 800
4 042
8 960
5 000

Summa

70 855

87 440

Not 9. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Hyra
Totalskidskolan Åre
Åre Continental Inn
Radiohjälpen

51 441
39 199
143 310
0

63 757
7 500
0
71 700

Summa

233 950

142 957

Summa drift kansli
Not 6. Utsikt
Tryckkostnaderna är 162 160 kronor. Sedan tillkommer porto,
arvoden och sociala kostnader på 69 374 kr.
På intäktssidan har vi annonsintäkter på 78 140 kr.

Not 7. Medlemsaktiviteter (deltagaravgifter)
Nettokostnaden för medlemsaktiviteter har minskat med
76 981 kr sedan föregående år, och uppgår nu till
312 218 kr. Av dessa är 236 844 kr diagnosspecifika.

Not 10. Kortfristiga placeringar
Placeringskonto med ränta

1 420 859

1 320 162

Summa

1 420 859

1 320 162
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2015

2014

Not 11. Reserverade medel
ADHD gåva från Inger Duda
Ungdomssektionen
Huddingegruppen
CP-gruppen
Duchennegruppen
Av styrelsen planerade aktiviteter
Barnhjälpen Tanzania

10 000
79 775
147 170
5 240
20 215
64 797
119 265

10 000
79 775
141 665
5 240
20 215
64 797
58 994

Summa reserverade medel

446 462

380 686

597 365
-14 000
100
583 465

627 820
-32 000
1 545
597 365

73 453
26 926
28 164
28 229
41 345

58 721
33 297
27 221
31 263
35 900

198 117

186 402

758 265
-630 173
-58 702
70 071
3 500
37 913

666 270
-574 329
-51 345
141 813
0
35 052

180 874

217 461

Kostnader
Möten och konferenser
Bidrag till CT-scanner, Tanzania
Kostnader ”En konsert för Tanzania”
Reklam
Resekostnader
Hotellkostnader
Porton och bankavgifter
Traktamenten
Revision
Summa kostnader

5 843
0
1 539
0
41 425
12 983
6
14 629
10 688
87 113

5 996
5 000
17 605
1 313
70 185
0
486
19 554
0
120 139

Årets överskott

93 761

97 322

Not 13. Makarna Nygren
Enligt testamentsvillkoren skall medlen (kapitalet vid mottagandet) användas till barn med CP-skada i Stockholms län.
Anslag har under året beslutats vid två tillfällen till en
sammanlagd summa av 14 000 kr till 14 stycken medlemmar.
Disponibla medel vid årets början
Beviljade anslag
Ränteintäkter
I ny räkning balanseras

Not 14. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Semesterlöneskuld inkl sociala avgifter
Upplupna sociala avgifter
Preliminär skatt december
Upplupen löneskatt
Upplupna kostnader
Summa upplupna kostnader
Not 15. Barnhjälpen Tanzania
Intäkter
Bistånd från My Right
Bistånd Afrika via IF International
Egenavgift till My Right
Insamlade medel
Annonsintäkter
Bidrag för administrationskostnader
Summa intäkter
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STYRELSEN
Styrelsen för RBU i Stockholms län har härmed avgivit årsredovisningen
för verksamhetsåret 2015
Stockholm 9 februari 2016

___________________
Rickard Friberg
Ordförande

___________________
Lill Hultman
Vice ordförande

___________________
Robert Metz
Kassör

___________________
Annika Stridh
Ord. ledamot

___________________
Stefan Swedenrose
Ord. ledamot

___________________
Ina Åkerberg
Ord. ledamot

___________________
Ewa Wodzynska
Ord. ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 22 februari 2016

___________________
Staffan Svedin
Auktoriserad revisor

___________________
Stefan Andersson
Lekmannarevisor

29

REVISORERNAS BERÄTTELSE

30

