
3 
 

 

 

 

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 2021 medlemmar bestående av cirka 645 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, kort-

växthet, medfödd benskörhet, muskelsjukdomar, Prader Willi syndrom, plexusskada och ryggmärgs-

bråck. Varje diagnosgrupp representeras av ett eller flera kontaktombud som själva är föräldrar till 

barn med funktionshinder. 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.  

 

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 60:e arbetsår, 2014-01-01–2014-12-31. 

Antalet medlemmar uppgick vid årets slut till 2 121 personer. (motsv. siffra 2013-12-31 var 1 996) 

 

ÅRET SOM GÅTT 
 

Än en gång kan RBU Stockholm se bak mot ett händelserikt år. I första hand kommer vi nog minnas 

2014 för vårt 60-årsjubileum. Det är en ansenlig ålder och placerar vår förening som en viktig part i 

framväxten av den svenska välfärden. Utan oss och den 60-åriga kontinuitet av engagerade familjer 

hade vårt samhälle, i synnerhet situationen för barn och unga med rörelsehinder, sett väsentligt 

sämre ut. Extra tydligt blev det när Rosie Kihlblom Baudou, med CP-skada, vars föräldrar var med 

och startade föreningen 1954, deltog under våra festligheter. Känslan av att vara en del i historiskt 

sammanhang och att vi gemensamt faktiskt gör skillnad var påtaglig, och något vi ett år som detta 

har anledning att vara stolta över. 

2014 var också musikens år. Utöver de alltid lika populära musiklägren och popskolorna 

genomförde Tanzania-gruppen en både musikaliskt och ekonomiskt mycket lyckad stödkonsert i 

Eric Ericssonhallen. I ett annat helt nytt och unikt musikprojekt deltog 20-talet ungdomar med 

rörelsehinder i ett uruppförande av tonsättaren Sol Andersson på musikakademin i Stockholm. 

Under året har RBU Stockholms medlemmar deltagit i åtskilliga aktiviteter, både inom 

diagnosgrupperna och i diagnosövergripande aktiviteter. Aktiviteter som står och faller med alla 

deltagare, engagerade kontaktombud, föräldrar och inte minst vår fantastiska kanslipersonal. Vi har 

badat, musicerat, idrottat, åkt skidor och umgåtts. Vi har också i föräldragrupper träffats och bytt 

erfarenheter och kunskaper. Stort tack till alla arrangörer och medverkande. 

Det intressepolitiska arbetet har delvis präglats av valåret 2014. Vi har gemensamt med andra 

rörelsehinderföreningar arrangerat politikerdebatt. I och med valresultatet har nya kontakter med 

landstingspolitiker knutits som kommer följas upp under kommande mandatperiod. I projektet 

”Framtiden habilitering” har RBU Stockholm sen flera år etablerat goda relationer och utgör idag 

respekterad samtalspart. RBU Stockholm har också god representation både i de kommunala 

funktionshinderråden och i landstingets samverkansråd vilket ger förutsättningar att etablera våra 

frågor. Under 2014 har också några av RBU-ungdomar deltagit i påverkansarbetet genom en lika 

omfattande som viktig tillgänglighetsinventering av staden lokaler på Södermalm. Ett arbete som 

kommer innebära förbättringar.  

En central del av vår medlemsnytta är vår tidning Utsikt vars texter alltid håller hög kvalitet. Under 

året har också en andra kåseribok publicerats. Uppföljaren till den första boken ”Lite lagom ovanlig” 

heter denna gång ”Vilja vara vanlig”. 

Till sist vill jag å föreningens vägnar tacka alla de stiftelser, fonder och organisationer som genom 

era bidrag möjliggör vår verksamhet och dess rika utbud. Stort tack också till vår fantastiska 

kanslipersonal som i vått och torrt alltid ställer upp. Och tack alla förtroendevalda, kontaktombud 

och arrangörer för ert engagemang och inte minst alla aktiva RBU-are, små och stora, som genom er 

medverkan gör vår förening levande och till ett föredöme.  RBU Stockholm är och kommer alltid att 

vara vad vi gemensamt gör vår förening till. När du tar del av vår verksamhetsberättelse nedan, 

framgår tydligt, liksom tidigare år, att vi har stor anledning att vara stolta.    

Vi ses 2015!       

Rickard Friberg, ordförande  
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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 2014 har RBU bland annat 

arbetat med följande: 

 

Samverkan HSO Stockholm - Försäkringskassan  

HSO Stockholm startade under 2014 ett samarbete Försäkringskassan söderort, som handlägger alla 

ärende inom assistans, aktivitetsersättning, vårdbidrag och handikappersättning i Stockholms stad 

RBU ombads att delta och Rickard Friberg har deltagit tre gånger under året. Syftet med samverkan 

från FK:s sida är att både få och ge information. Som underlag för diskussionerna har man använt 

avidentifierade ”case”, konkreta fall/problem utan namn och annat som identifiera personerna. 

 

RBU ungdomar inventerat tillgängligheten på Södermalm  

I samarbete med stadsdelsförvaltningen och funktionshinderrådet på Södermalm där Rickard Friberg 

är ordförande genomfördes under sommaren ett projekt där tre sommarjobbande ungdomar med 

rörelsehinder inventerade 43 av stadens lokaler. Underlaget kommer finnas med i Södermalms 

verksamhetsplan 2015 för förbättringar av tillgängligheten på Södermalm.    

 

Insiktutbildning för stadens tjänstemän  

Den 7 oktober höll Rickard Friberg tillsammans med bl.a med Stockholms funktionshinder 

ombudsman Riitta-Leena Karlsson en insiktsutbildning för ca 150 chefer och tjänstemän i 

Södermalms stadsdelsförvaltning. Syftet var att skapa förståelse för situationen för familjer med barn 

och unga med funktionsnedsättning.  

 

Valdebatt med landstingspolitiker  

Den 7 maj hölls en valdebatt tillsammans med övriga föreningen i Rh-gruppen; RBU, Neuro-

förbundet, RTP, DHR samt Reumatikerförbundet.  

 

Frukostmöte med landstingsråd 

Landstingets nya barn- och äldrelandstingsråd Ella Bohlin (med ansvar för bl a  funktionsnedsättning, 

rehabilitering och multisjuka) bjöd in till möte för att diskutera följande: 

- Vad krävs för att kunna erbjuda en vård i toppklass som uppfyller invånarnas förväntningar 

och framtidens vårdbehov?  

- Hur ska jobba tillsammans för att nå målet? 

Rickard Friberg och Ingrid Näsman Björk deltog för RBU Stockholm och de lyfte bland annat 

följande frågor: 

- Behovet av en mer kunnig och specialiserad primärvård.  

- Inte bara äldre utan även personer med omfattande funktionsnedsättning har behov av längre 

besökstider. 

- Möjlighet att ta upp fler än ett problem vid varje besök. 

 

Habilitering & Hälsa 

Habiliteringen är en av de frågor som RBU Stockholm arbetar mest intensivt med. Påverkansarbetet 

inom detta område har bedrivits genom arbetesgruppen ”Habilitering & Hälsa” och deras arbete 

beskrivs under rubriken ”Arbetsgrupper och projekt”. 
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Landstingets habiliteringsprogram  

RBU har deltagit aktivt i landstingets arbete med att ta fram habiliteringsprogram. Under 2014 

färdigställdes programmen och för framtiden diskuterades behovet av att det är likvärdigt inom hela 

länet, att minimera risken för att saker hamnar mellan två stolar samt att brukarens väg ska vara 

effektiv genom organisationen. Det ska vara ett enkelt och bra flöde. Under hela arbetet med 

habiliteringsprogrammen har SLL lyssnat mycket på brukarorganisationerna. 

 

Intressepolitiskt program HSO Stockholm  

RBU har medverkat i revideringen av HSO intressepolitiska program för Stockholms stad. Rickard 

Friberg deltog den 20 oktober i ett ordförandemöte där det nya programmet diskuterades. 

 

Specialpedagogikens dag 

Den 19 mars var det Specialpedagogikens dag som är ett årligt återkommande evenemang och temat 

för dagen var Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och diagnoser. Lärare och forskare på 

Specialpedagogiska institutionen presenterar tillsammans med olika samarbetspartners institutionens 

verksamhet som t.ex. forskning, kurser, utbildningar, samarbete med kommuner, skolor och andra 

lärosäten. Från RBU Stockholm deltog Annika Stridh under den här dagen. 

Framtidens habilitering 

Den 23 oktober arrangerade Habilitering & Hälsa ett möte om ”framtidens habilitering”. Ingrid 

Näsman Björk, Rickard Friberg och Annika Stridh deltog. De framförde bl a följande från RBU 

Stockholm: 

- Vuxenblivandet, övergången från barn- till vuxenhabilitering. Det fungerar inte, man faller 

mellan stolarna och man blir inte längre kallad till sådant man tidigare blivit kallad till per 

automatik. 

- Bättre med ett habiliteringsteam som är specialiserat på den funktionsnedsättning man ska 

arbeta med än att habiliteringen ligger geografiskt nära personens bostadsort. 

RBU Stockholm finns också med i det fortsatta arbetet med Framtidens habilitering. 

   

Konferensen ”Tillgänglighet får skolan att funka” 

Torsdagen den 3 april arrangerade Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) konferensen   

"Tillgänglighet får skolan att funka".  Där lanserade SPSM tillsammans med handikappförbunden ett 

gemensamt tillgänglighetspaket som kallas DATE. I tillgänglighetspaketet ingår ett webbaserat 

värderingsverktyg som hjälper förskolor, skolor och gymnasieskolor att skapa en verksamhet som 

bjuder in alla barn. Förutom verktyget ingår också distansutbildning och läromaterial för 

elever.  Med på konferensen var Sonia Hantman från styrelsen.  

Move & Walk 

Fredagen den 21 mars kom äntligen beskedet att Move & Walk har blivit godkänd som vårdgivare 

inom vårdvalet i Stockholms läns landsting från och med den 1 april 2014. 

Nu är det klart att alla barn och ungdomar – som exempelvis har en CP-skada eller ryggmärgsbråck 

– kan välja att träna med konduktiv pedagogik på Move & Walk i Solna igen. RBU Stockholm har 

varit med och fört en hård kamp för att både barn och vuxna ska få välja den intensivträning som 

passar bäst för just sitt behov.    

RBU Stockholms ordförande Ingrid Näsman Björk intervjuades i Sveriges Radio P4 gällande det 

glädjande beslutet.  Och även i Föräldrakraft hyllar hon beslutet från Stockholms landsting och 

säger: - Det blev precis som vi önskade. Det är fantastiskt att politikerna lyssnade. När 

handikapprörelsen går samman, blir vi starka.  

Ingrid Näsman Björk talade även vid invigningen av Move & Walk nya lokaler i Huvudsta den 25 

oktober. Ämnet var ”Samverkan mellan en engagerad målgrupp och beslutsfattare kan utveckla 

samhället”. 
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Skärgårdsstiftelsen – projekt ”Barn och unga ute i naturen” 

Under 2014 startade Skärgårdsstiftelsen ett arbete att göra tre välbesöka platser i Stockholms 

skärgård, bl a Björnö, mer tillgängliga för personer med rörelsehinder. Om projektet faller väl ut ska 

man fortsätta med ytterligare områden. Målet var bland annat att möjliggöra för fler skolklasser att 

komma ut i skärgården och lära sig mer om djur, natur, allemansrätt mm. RBU i Stockholm deltog i 

detta arbete genom att utse en liten testgrupp som besökte de aktuella områdena och kom med råd på 

förbättringar. Representanter från Skärgårdsstiftelsen fick också besöka Mättinge för att få praktiska 

tips och se hur de löst frågan om tillgänglighet till bad, brygga, lekplats, båt och bastu. Jessica 

Stjernström har varit kontaktperson. 

 

Brottsutsatt och funktionsnedsatt 

HSO Stockholm arrangerade i samarbete med brottsofferjouren ett seminarium om personer med 

funktionsnedsättning och deras utsatthet för brott. Jessica Stjernström deltog och höll ett kort 

anförande om själva rättsprocessen och på vilket sätt en person med funktionsnedsättning kan hamna 

i ett extra utsatt läge. 

 

Möte med MTR 

Inför upphandlingen av pendeltågstrafiken i Stockholm inbjöd MTR till samtal kring 

tillgängligheten. Många handikapporganisationer deltog i den konstruktiva diskussionen och från 

RBU fanns Jessica Stjernström och Sonia Hantman med. Bland annat lyftes vikten av fungerande 

hissar och tydlig information om avvikelser i trafiken. 

 

Projekt inom Handikapp & Habilitering 

Under 2014 deltog RBU Stockholm i Handikapp & Habiliterings arbete att ta fram ett material för 

barn med namnet Undra. Undra är en mapp fylld med material som ska öka barns förståelse inför 

besök på habiliteringen och därigenom öka möjligheten att påverka och vara delaktiga. Tanken med 

mappen är att det ska vara barnets mapp och det är barnet som ska avgöra vad som ska finnas i den. 

Utsidan beskriver med bilder habiliteringen i världen. Insidan ger exempel på vad man kan få göra 

på habiliteringen. Tre barn från RBU har fungerat som expertgrupp; Bea Lindholm, Elin 

Hammarqvist och Wille Rapp. 

 

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 
 

Skolgruppen bjöd in till ett mycket uppskattat skolseminarium den 9 december. Riksförbundets 

skolombudsman Annica Nilsson talade kring temat: "Vad kan jag kräva för att mitt barn ska få en 

bra skolsituation?" Bland annat berättade hon om skolans skyldighet att möta varje elev utifrån 

dennes individuella förutsättningar och behov, både när det handlar om stöd för att undanröja fysiska 

hinder, men också anpassningar av olika slag för kognitiva svårigheter som många elever med 

rörelsenedsättning också har. Hon talade också om vad man som förälder kan göra om man är 

missnöjd med skolsituationen, vilka beslut som är möjliga att överklaga och hur man kan gå vidare 

med en överklagan. 

Skolgruppen planerar att hålla ett seminarium per termin kring ett aktuellt skoltema. Arbetsgruppen 

består av: Robert Metz (sammankallande), Lill Hultman och Annika Stridh. 

 

Hälso- och sjukvård 18+ /habilitering 
 

Denna grupp kommer att göra en nystart efter framgången med Botoxprojektet, där nu även 

ungdomar som fyllt 18 år kan få smärtlindring vid botoxinjektioner.  Gruppen har slagits ihop med 

den tidigare habiliteringsgruppen. 

Arbetsgruppen består av: Rickard Friberg, Ingrid Näsman Björk (sammankallande), Annika Stridh 

och Lill Hultman.   

 

Arbetsmarknad 
 

Arbetsgruppen startade med en träff i november 2014 för att skriva en projektbeskrivning för sitt 

arbete. Under 2015 planerar gruppen att redovisa resultatet från de tre ungdomar som sommarjobbat 

med att kartlägga tillgängligheten i offentliga lokaler på Södermalm (på uppdrag av Södermalms 

SDF).  Tanken är att visa upp resultatet och berätta om projektet för andra stadsdelar och 

kranskommuner, samt även redovisa för fritidsgården Träffstugan samt RBU:s medlemmar.  

Gruppen har också planer på att bjuda in Lars Ahlenius från Arbetsförmedlingen vid Globen för att 

berätta om projektet OPEN EYES, där han lyckats skaffa cirka 50 riktiga jobb till ungdomar med 

funktionsnedsättningar. En träff kan hållas för RBU:s medlemmar i RBU:s lokaler och en träff kan 

hållas på Träffstugan. 

 

Projektgrupp: Rickard Friberg, Ina Åkerberg och Öyvin Grindal.  

 

Ungdomsgrupp 13+ 
 

Den ungdomsgrupp som startades under 2013 planerade att samla ungdomar och unga vuxna vid två 

tillfällen under 2014. Träffar för tonåringar och unga vuxna. Syftet var att stärka sammanhållningen 

och erbjuda aktiviteter som är exklusiva för föreningens ungdomar. Planerna flyttades till 2015 

istället. 

Projektgrupp: Ina Åkerberg, Ewa Wodzynska och Sonia Hantman  

 

Kommunsamarbete 
 

Gruppen är vilande. 
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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. 

Det är viktigt att ställa sig frågan varför medlemmar lämnar föreningen. Det finns planer på att ringa 

upp de medlemmar som lämnat föreningen för att få en bild av skälet till att man gått ur. Det finns 

också planer på att skicka ut en webbenkät till alla medlemmar och fråga vad de tycker om 

föreningen och varför de valt att gå med i RBU. 

Arbetsgruppen består av: Rickard Friberg, Stefan Swedenrose och Maria Persdotter. 

 

Tanzaniaprojektet 
 

2013 fick RBU i Stockholms län möjlighet att ta över och fortsätta att arbeta med det 

Tanzaniaprojekt som en arbetsgrupp inom RBU:s riksförbund tidigare arbetat med i flera år. 

Projektet döps till RBU Barnhjälpen Tanzania. Det 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. 

2014 blev ett aktivt år för projektet och arbetsgruppen. Projektet stöttar föräldraföreningen ASBAHT 

i Tanzania att genomföra en omorganisation likt den RBU har: en övergripande riksförening samt 

lokala föreningar runtom i landet. De har jobbat fram nya stadgar, nya strukturer samt utökat sin 

förening till 7 lokalföreningar För ett år sedan var de fyra. 

Projektets arbetsgrupp har rest till Tanzania för utveckling samt uppföljning av arbetet. De har 

jobbat med styrelsen, träffat samtliga lokalföreningarnas ordföranden, träffat familjer och unga, gjort 

hembesök, besökt sjukhusavdelningar för ryggmärgsbråck samt hydrocefalus och förutom ASBAHT 

i Dar es Salaam har de besökt en av lokalföreningarna i landet. 

Projektgruppen har gjort en folder om RBU Barnhjälpen Tanzania, skapat en Facebook-sida samt 

skrivit artiklar i samtliga nummer av RBU:s medlemstidning Utsikt som gavs ut 2014. 

”En konsert för Tanzania” var en stor satsning som gjordes för att fira den Internationella 

Ryggmärgsbråcksdagen för ryggmärgsbråck och hydrocefalus, den 25 oktober. Det blev en fin 

familjeföreställning på Skeppsholmen med musik, dans, kända artister, auktion och försäljning. Alla 

intäkter gick till Barnhjälpen Tanzania. 

 

World Group International Solidarity, WGIS, bevakar allt som sker i Östafrika för barn/unga med 

ryggmärgsbråck samt hydrocefalus. Där görs gemensamma riktlinjer för att alla ska få de bästa 

förutsättningarna. Gruppen har varit på två möten med dem.  

10 protokollförda möten samt fler möten därtill har projektgruppen haft under året.  
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RBU Barnhjälpen Tanzania jobbar efter fyra huvudpunkter: 

1. Att stärka föräldra- och stödgrupper. 

- Strukturera och stärka ASBAHT 

2. Transition/uppväxt 

- 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 

 - Koordinationsbok runt personen med ryggmärgsbråck/hydrocefalus (rmb/h) 

 - Olika vårdinstanser antecknar i samma bok som handhas av rmb/h-personen 

 - För att underlätta kommunikationen mellan intressenterna 

 

Arbetsgruppen består av sex medlemmar från Ryggmärgsbråcksgruppen: Liiso Åkerberg, Ammi 

Sundqvist, Stefan Andersson, Gerda Lindholm, Ina Åkerberg och Ewa Wodzynska.  

 

Existens nu, mitt, ditt och våra liv 
 

Under slutet av 2012 tog RBU Stockholm beslut att ingå i ett projekt med namnet Existens nu. 

Under 2014 avslog Allmänna Arvsfonden ansökan om medel till projektet så det blir inget av 

planerna att med hjälp av projektet tillgängliggöra och demokratisera habiliterings- och 

rehabiliteringsprocesser för barn och unga med funktionsnedsättning. Målet var att lyfta den 

pedagogiska dimensionen av lärande och utveckling inom både det medicinska, sociala och 

existentiella området men också genom att tillgängliggöra nya läroredskap och lärostrategier för ett 

livslångt lärande som kan förebygga onödig ohälsa och utanförskap hos barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning.  

Arbetsgruppen bestod, fram till Arvsfondens avslag, av Jessica Stjernström och Lill Hultman. 
 

Nytt Science center på Tekniska museet  
 

Under 2013 startade RBU ett samarbete med Tekniska museet. Museet ska bygga upp ett nytt 

Science center inom ramen för ett Arvsfondsprojekt. RBU ingår som en samarbetspart i det 

projektet. Det nya Science center, som kan liknas vid Tom Tits, ska fungera för alla barn och 

ungdomar oavsett funktionsförmåga. Centret ska inspirera barns upptäckarlust och nyfikenhet. Man 

ska använda alla sinnen att utforska och lära. Under 2014 har RBU:s representant testat flera 

installationer på utställningen, deltagit i arbetet att ta fram tydlig digital information, bidragit med 

kunskap i planeringen av serviceutrymmen och mycket mer. RBU har också förmedlat kontakt med 

en grupp barn på Jorielskolan som har fungerat som testgrupp under året. Invigning av det nya 

Science center planeras till september 2015.  

 

RBU:s representant i referensgruppen är Jessica Stjernström. 
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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 

liknade, 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 2014 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. 

 

Vinterkul 

Söndagen den 19 januari var arrangemanget Vinterkul planerat där barn och ungdomar ska få prova 

att åka biskii eller sitski (handikappskidåkning) i Flottsbrobacken i Huddinge. I sista stund fick 

aktiviteten ställas in på grund av snöbrist. 

 

Sportlovskul på Nobelmuseet 

Måndagen den 24 februari bjuder RBU in till visning och experimentverkstad på Nobelmuseet. 

Nobelmuséets guider visar runt på museet och berättar om utställningen som handlar om människans 

sinnen och om olika Nobelpristagare som forskat på de olika sinnena. Medlemmarna delas upp i tre 

grupper så att alla får chansen att lyssna och göra experiment. Efteråt fikar alla tillsammans i museet. 

 
Make-up kväll 

Tidigare år har det varit ryggmärgsbråcksgruppen som bjudit in till make-up kväll. Men då 

aktiviteten har blivit så populär vill RBU även ge övriga medlemmar chansen att vara med.  

Fredagen den 14 mars bjuds samtliga ungdomar från tretton års ålder in för att delta i kvällens 

festligheter. Den här gången är det tjugo ungdomar som får plats. 

Från klockan 16.30 är det mingel och snacks och sedan får alla bli sminkade av elever från Face 

Make-up skola som kommit till lokalerna på S:t Göransgatan 82A. Ungdomarna får även råd och 

tips om smink, hudvård och frisyrer. Efteråt umgås de och äter pizza tillsammans.  

Sonia Hantman planerade och genomförde aktiviteten tillsammans med kansliet. 

 

Äventyrsbad i Upplands Väsby  

Under året anordnades två lördagskvällar där RBU hyrde hela Vilundabadet i Upplands Väsby och 

bjöd in alla föreningens barn och ungdomar att komma och bada. 

 

Det ena tillfället var lördagen den 15 mars 2014 och då började vi med att äta tacobuffé tillsammans 

på Scandic Hotell vid Infracity i Upplands Väsby.  På badet bjöds det på fika och godis. Det var 

ungefär 60 personer som kom och åt tacos och badade och för detta fick familjen betala en liten 

egenavgift. 

  

Lördagen den 8 november upprepades aktiviteten och badet bokades återigen mellan kl. 18.00-21.00. 

Den här gången bjöd RBU Stockholm på korv eller pannkakor i fiket på äventyrsbadet samt dryck 

och bulle. Detta till en liten egenavgift för bad och fika. Totalt var det femtio personer som deltog. 

Denna gång hade även ungdomar som inte var medlemmar bjudits in.  
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Årsmöte 

Måndagen den 24 mars 2014 höll föreningen sitt årsmöte i RBU:s konferenslokaler på S:t 

Göransgatan. Innan mötet bjöds det på Italiensk buffé och Annica Nilsson, skolombudsman på 

riksförbundet, berättade om nyheter från skolvärlden.  
 

Efter informationen om skolan började själva årsmötesförhandlingarna, där Ingrid Näsman Björk 

avtackades som ordförande och Rickard Friberg valdes till ny ordförande. På årsmötet deltog 25 

personer, varav 23 med rösträtt.  

 

Tanzaniaafton 

Under året har RBU Stockholm tagit över projektet RBU Barnhjälpen Tanzania. Nu inbjöds alla 

medlemmar i föreningen att ta del av gruppens berättelser om projektet och sina resor. Tyvärr blir 

det för få anmälningar och mötet ställs in.  

 

Lanseringsparty för Kåseriboken Vilja vara vanlig 

Fredagen den 25 april bjuder RBU in till releaseparty inför utgivningen av RBU Stockholms andra 

kåserisamling. Boken Vilja vara vanlig är en uppföljare till den första kåseriboken Lite Lagom 

Ovanlig som gavs ut i december 2010. Lanseringspartyt hålls på fryshuset och här bjuds det på 

mingel, bubblig dricka och tilltugg.  

 

Tillställningen blev mycket festlig då det även bjöds på underhållning av medlemmen Fredrik 

Steininger och hans bandkollega. Samtliga fem skribenter läser ett av sina kåserier. Totalt är det 

cirka 30 personer som kommit dit för att lyssna. 

 

Löparloppet Kungsholmen Runt i Joëlette 

Den 10 maj ordnade föreningen Glädjeknuff så att fyra medlemmar från RBU Stockholm fick vara 

med i loppet Kungsholmen Runt. Fyra ungdomar fick chansen att vara med i loppet genom att fyra 

löpare från Glädjeknuff var med och ”knuffade” på joëletten. 

 

Föreläsning ”Mot alla odds” 

Måndagen den 12 maj får RBU besök av Niclas Rodhborn och Arkan Palani som varit med i SVT-

programmet mot alla Odds. De berättar om sina strapatser under inspelningen där de tillsammans 

med ytterligare åtta personer med olika funktionsnedsättningar skulle korsa Nicaragua och på 28 

dagar ta sig från Atlantkusten till Stilla havet. Niclas berättar också om sitt liv som tennisspelare i 

landslaget och hans deltagande i paralympics.  

Det är många ungdomar i föreningen som lyssnar intresserat till denna inspirerande föreläsning om 

hur de lyckades klara den här utmaningen med gemensamma krafter. Totalt är det cirka 25 personer 

på föreläsningen. 

 

Politikerdebatt 2014 

RBU:s kongress hölls i Stockholm den 17-18 maj. I samband med detta hölls även en politikerdebatt 

den 16 maj som handlade om mänskliga rättigheter i ett funktionshinderperspektiv.  

Vilket samhälle vill vi ha och hur ser de politiska lösningarna ut? Vilka löften är partierna beredda 

att ge inför valet 20104.? Fyra partier bjöds in för att debattera och svara på frågor om både skolgång 

och arbetsmarknad för barn och ungdomar med rörelsehinder.  

RBU Stockholm erbjöd både förtroendevalda och medlemmar att gå på debatten och sedan vara med 

på den efterföljande middagen med boule på Ballbreaker på Gärdet i Stockholm.  

Ca sju personer från styrelsen samt ett par förtroendevalda gick på debatten.  

 

RBU:s popskola 

Under året hölls två popskolor. Det första tillfället var lördagen den 24 maj och den andra popskolan 

hölls den 15 november. Tio barn och ungdomar mellan 7-25 år bjöds in för att träffas under en 

heldag och producera sin egen pop- Hiphop- eller rocklåt. Målet var att alla, oavsett 
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funktionsnedsättning, skulle hinna komponera, spela, mixa och producera minst en egen låt av 

radiokvalité 

 

Ungdomarna fick själv skriva både text och komponera egen musik. Till sin hjälp hade de en Ipad 

med appen Garage-band installerad. När dagen var slut hade alla ungdomarna fått göra sina egna 

låtar som de sedan sparade ner på sin egen dator. Till lunch blev det pizza och läsk som intogs i 

RBU:s lokaler på S:t Göransgatan.  

Det var Jorielskolans musiklärare Magnus Allensten som höll i aktiviteten tillsammans med Öyvin 

Grindal och kansliet. 

Sommarvecka i Herrfallet 

Att erbjuda en sommarvecka för hela familjen på Herrfallets fritids- och konferensanläggning 

belägen utanför Arboga har blivit en populär tradition.  

 

Tolv stugor bokades för tio familjer i år. I två av stugorna inkvarterades de medföljande 

assistenterna.  Totalt var det 20 vuxna och 23 barn samt 19 assistenter som åkte till Herrfallet under 

vecka 31. Under veckan blev det olika gemensamma aktiviteter som grillkvällar, föräldrakvällar i 

bastun och mycket lek och bad. 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 

familjerna att knyta nya kontakter med andra i liknande situation. Ann-Sofie Abramsson och Jorunn 

Aase organiserade veckan. 

 

Besök på Gröna Lund 
Lördagen den 23 augusti bjöd RBU in alla hugade medlemmar att besöka Gröna Lund tillsammans. 

RBU erbjöd medlemmarna att köpa ett rabatterat paket bestående av inträde, åkband och lunch. 

Utanför entrén samlades cirka femton barn och ungdomar med eller utan föräldrar, kl. 10.30 för att 

spendera en dag tillsammans på Gröna Lund.  

 

Forumvecka på Beckis 
Den 8-14 september 2014 arrangerade RBU Stockholm en forumvecka på Beckis Idrottscenter i 

Bromma. Denna aktivitet skedde i samarbete med andra handikapporganisationer; Stockholms 

Handikappidrottsförbund, RG Aktiv rehabilitering, Unga rörelsehindrade samt Stockholms stad.  

 

Veckan inleddes med Prova på Jympa på måndagen den 8 september. Dessutom hade man en 

informationsträff om körkort och bilanpassning. På tisdagen föreläste Helen Ripa, paralympisk 

mästare från Sotji, om att vara handikappidrottare på elitnivå. Sen berättade Ina Åkerberg, från RBU 

Stockholms styrelse, om hur det var att växa upp med ryggmärgsbråck och använda rullstol.  

 

På onsdagen den 10 september informerade Totalskidskolan om sin alpina verksamhet och på 

torsdagen kom Lovisa Söderberg och berättade om sitt arbete på TV och hur det är att vara en positiv 

förebild. På fredagen var det planerat final i talangjakten men tyvärr hade för få anmält sig så detta 

ställdes in.  

 

På lördagen firade RBU i Stockholms län sitt 60-årsjubileum i Beckis lokaler och på söndagen den 

14 september avslutades Forumveckan med Sommarslutskul kl. 12.00 – 14.30. En dag med massor 

av olika prova på t ex modellflyg, fäktning, kajak, Halliwicksimning, cykling, rullstolsinnebandy, 

musik studio, box samt dykning m.m. kl. 12.00 – 14.30 
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RBU Stockholm firar 60 år! 

RBU Stockholm bildades i september 1954 och föreningen bjuder in alla medlemmar på ett stort 60-

årsfirande. Festen hålls lördagen den 13 september på Beckis Idrottscenter i samband med den 

gångna forumveckan.  

Festen startar kl. 15.00 med välkomstmingel och underhållning av Aya Baya band. Dessutom kan 

man bli sminkad av Face Make-up skola och gå på tipspromenad. Vid fem bjuds det på lyxig buffé 

vid dukat långbord. Under middagen blir det ytterligare underhållning och många fina tal hålls. Efter 

maten blir det riktigt disco med en egen DJ.  

 

Att leva, inte bara överleva – en föreläsning om stress 

Den 6 november bjöds alla medlemmar in till en föreläsning med Britta Lundkvist, som är  

beteendevetare och mångårig RBU-medlem. Hon höll en uppskattad och inspirerande föreläsning 

kring stresshantering med många exempel på tips och trix för att få vardagen att fungera.  

Föreläsningen hölls i RBU:s lokaler på S:t Göransgatan 82A kl. 18.00 – 20.00. I pausen bjöds det på 

kaffe/te och smörgås.  

Författarmöte med Maria Ennefors 

Fredagen den 5 december bjöds Maria Ennefors in av Habilitering och Hälsa för att komma och 

berätta om sina två kåseriböcker vid ett författarmöte på Rosenlunds sjukhus. Maria Ennefors, 

tidigare vice ordförande i RBU Stockholm, är medförfattare till två kåseriböcker som getts ut av 

RBU Stockholm. Maria är den som hållit i bokprojekten och är huvudförfattaren till båda böckerna.  

 

Maria berättade bland annat om sitt liv med sonen Joel, som föddes med en grav CP-skada, samt om 

hur texterna i kåseriböckerna kom till.  

Skolseminarium 

Torsdagen den 9 december bjöd skolgruppen in Annica Nilsson, som var förbundsjurist på RBU:s 

riksförbund, för att tala om skolan och vad man kan kräva för att barn ska få en bra skolsituation. 

Vilka skyldigheter har skolan att möta eleverna utifrån derass individuella förutsättningar? 

Seminariet hölls i RBU Stockholms lokaler på S:t Göransgatan 82A tisdagen den 9 december kl 

18.00 – 20.00. I pausen bjöds det på kaffe och smörgås.  

Från och med den 1 januari 2015 klassas bristande tillgänglighet i skolan som diskriminering. Det 

gäller både lokalernas och utbildningens tillgänglighet. Dessa nya bestämmelser och vad de innebär 

för elever med funktionsnedsättning togs upp under mötet. 

En konsert för RBU Tanzania  

Den 25 oktober firade RBU Barnhjälpen Tanzania - Internationella Ryggmärgsbråcksdagen –  med 

en konsert  i Eric Ericssonhallen i Skeppsholmskyrkan. Medverkade gjorde bland annat Susanne 

Alfvengren och Zoie Finer.  Biljettpriset var 150 kronor styck och samtliga intäkter gick oavkortat 

till RBU:S projekt för barn med ryggmärgsbråck och hydrocefalus i Tanzania. I pausen var det 

auktion och försäljning av dryck och tilltugg.   
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DIAGNOS-SPECIFIK VERKSAMHET 
 

 

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.   

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 fem familjer med assistenter som tillbringade helgen tillsammans på Mättinge. 

Firandet startade med gemensam middag på valborgsmässoafton.   

Under helgen ordnades det skattjakt, kubbspel, disco och bad i den vedeldade badtunnan. Gemensam 

middag och lunch serverades i huvudbyggnaden, och som vanligt bjöds det på fantastiskt god mat. 

Jessica Ferdman och Rebecca Wrase ordnade denna aktivitet och 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 som man diskuterar i gruppen.  

Årets första möte hölls den 24 februari och denna gång kom ett flertal nya medlemmar. Normalt 

brukar det komma ett tiotal personer på träffarna. Det andra mötet hölls den 12 maj och då hade 

Cecilia Harris från Norrtulls habilitering bjudits in för att prata om habilitering. Vid det tredje mötet 

den 22 september hade logopeden Hanne Uddling bjudits in för att föreläsa om alternativ 

kommunikation. 

Det sista mötet under året hölls måndagen den 25 november och då bjöds det även på en liten 

jultallrik som man åt tillsammans under trevliga former.   

Det är kontaktombuden Anita Gustafsson och Sally Lundin som är arrangörer för dessa träffar.  

 

 

 



16 
 

Ryggmärgsbråck 
 

Kontaktombudsmöte 

Stefan Andersson, sammankallande i ryggmärgsbråcksgruppen, kallade till ett kontaktombudsmöte 

under året och detta hölls i samband med familjehelgen på Mättinge i september 2014.  

 

Skidåkning i Åre  

Ryggmärgsbråcksgruppen arrangerade en skidvecka i Åre i mars 2014 (v.12). Totalt var det tio 

familjer som deltog och alla ungdomarna åkte skidor tillsammans med Totalskidskolans ”Kids ski 

camp”. 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 
Helgen den 19 -21 september 2014 ordnades en familjehelg på Mättinge kursgård utanför Trosa för 

hela ryggmärgsbråcksgruppen.  Totalt blev det 24 medlemmar som tillbringade helgen tillsammans. 
Det fanns gott om tid för samtal, fika och allmänt trevligt umgänge. Kontaktombuden passade även på att ha 

ett årligt möte för att diskutera och planera framåt. Rita St Clair Maitland arrangerade helgen. 

Turridning 

Söndagen den 25 maj hade ryggmärgsbråcksgruppen bjudit in medlemmar för att rida islandshäst 

hos Alecks islandshästar i Åkerberga.. Det var fem barn och tre 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. 

 

Plexusskadade 
 

Gruppen hade inga egna aktiviteter under året men medlemmarna har bjudits in till föreningens alla 

diagnosövergripande aktiviteter. Gruppen har inget eget kontaktombud. 

 

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. 

 

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. 

 

ADHD 
 

Gruppen hade inga egna aktiviteter under 2014 utan bjöds in till de diagnosövergripande 

aktiviteterna.  

 

Muskelsjukdomar 
 

Gruppen hade inga egna aktiviteter under 2014 utan bjöds in till de diagnosövergripande 

aktiviteterna. 

Prader Willi Syndrom (PWS) 

 

Gruppen hade inga egna aktiviteter under 2014 utan bjöds in till de diagnosövergripande 

aktiviteterna. 
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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 stödmedlem-

mar 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 2 021 st fördelat på 645 familjer (2013 var motsvarande 

siffra 1 996 medlemmar fördelat på 657 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 2013-12-31. 
 

Cerebral Pares (CP)    Medfödd Benskörhet (OI) 

824 medlemmar (899)   26 medlemmar (28) 

252 familjer (278)   8 familjer (9) 
 

Flerhandikapp (FLHK)   Ryggmärgsbråck (RMB) 

162 medlemmar (96)   222 medlemmar (216) 

46 familjer (28)   62 familjer (63) 

 

ADHD    Muskelsjukdomar 

82 medlemmar (86)   188 medlemmar (176) 

26 familjer (27)   52 familjer (49) 
 

Kortväxthet    Prader Willi Syndrom (PWS) 

44 medlemmar (45)   11 medlemmar (11) 

12 familjer (12)   3 familjer (3) 
 

Plexusskada    Hydrocefalus 

20 medlemmar (12)   10 medlemmar (3) 

5 familjer (7)    3 familjer (2) 
 

Övriga diagnoser    Utan diagnos 
115 medlemmar (95)   38 medlemmar (41) 

34 familjer (29)   10 familjer (13) 
 

Övriga medlemmar (stödjande) 

360 medlemmar (347) 

156 familjer (154) 
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FONDHANDLÄGGNING 
 

Elinore Brandén har, i sin egenskap av föreningens fondhandläggare, under 2014 sökt och redovisat 

fondmedel för att finansiera föreningens medlemsaktiviteter. Precis som föregående år har gensvaret 

från det fyrtiotal bekanta och nya fonder vi söker medel från varit blygsamt. Av den anledningen 

känner vi extra stor tacksamhet till de fonder och stiftelser som har bidragit med medel och på sätt 

möjliggjort ett flertal aktiviteter för våra medlemmar. Vi vill rikta ett varmt tack till Radiohjälpen, 

Stockholms läns landsting, Norrbacka Eugeniastiftelsen och Oscar Hirsch Minnesfond. Det är er 

förtjänst att våra medlemsfamiljer ges möjlighet till alla de aktiviteter, läger och resor som 

föreningens kontaktombud tillsammans med föreningens kansli anordnar. 

 

I september deltog Elinore i föreningens styrelsekonferens, då hon berättade om hur hon arbetar med 

att söka ekonomiska medel, samt hur utvecklingen sett ut under de år hon arbetat.  

 

 

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 
 

 

Storkonferens 
 

Även detta år planerade föreningen in en storkonferens som skulle hållas i slutet av augusti på 

Fjäderholmarna. Samtliga föreningens förtroendevalda bjöds in men tyvärr var det för få som kunde 

delta denna gång och konferensen fick ställas in. I stället bjöds alla förtroendevalda in till en 

föreläsning kring stresshantering med Britta Lundkvist. Britta är beteendevetare och medlem i RBU 

sedan många år. För att så många som möjligt skulle kunna delta bjöds även övriga medlemmar in. 

Läs mer om denna aktivitet under rubriken ”medlemsaktiviteter”.  

  

 

SAMARBETE MED ANDRA HANDIKAPPFÖRENINGAR 
 

RBU har ett nära samarbete med HSO, både i Stockholms stad och i Stockholms län, samt andra 

handikappföreningar.  

 

RH-gruppen 
 

Fem rörelsehinderföreningar samarbetar i gemensamma frågor. Den s k Rh-gruppen består av RBU i 

Stockholms län, NHR Stockholms läm, 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. 

 

Inför valåret genomförde Rh-gruppen en enkät för att ta pulsen på de politiska partierna. Man ställde 

ett antal frågor som samtliga partier gav svar på. Svaren sammanställdes och publicerades i 

respektive förenings medlemstidning och på alla föreningars webbplatser under februari månad. 
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Under 2014 fortsatte man den arbetsmarknadspolitiska debatt som vi påbörjat under 2013 med att ha 

en paneldebatt med politiker från de sittande partierna i landstingsfullmäktige. Fokus denna gång låg 

på vård- och arbetsfrågor. Lagom till att de nyvalda och återvalda politikerna tillträdde efter valet 

skickade vi en påminnelse till dem om vad som hade tagits upp och sagts på paneldebatten. 

Utöver det har föreningarna delat med sig av information som varit intressant förenings-

övergripande. Robert Metz har varit RBU Stockholms representant i Rh-gruppen. 

 

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 haft representanter i samverkansrådet för SL, Kultur- och 

utbildning samt Vägverkets handikappråd. 

 

Inom HSO Stockholm har samverkan varit i form av deltagande på HSO Stockholms årsmöte samt 

temadag om att vara brottsutsatt och funktionsnedsatt. 

 

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:  
 

Kongress 2014 

RBU:s kongress hölls i Stockholm den 17-18 maj. Rickard Friberg, Robert Metz och Stefan 

Swedenrose deltog och utgjorde de tre ombuden på kongressen för RBU Stockholms räkning  

 

Seminarium Aktivt liv för alla 

I samband med RBU:s engagemang och närvaro på Lidingöruset den 26 september höll RBU:s 

riksförbund ett seminarium om Aktivt liv för alla dagen innan. Seminariet hölls på Scandic Hotell i 

Alvik den 25 september kl. 13-16.30. Samtliga medlemmar var inbjudna och RBU Stockholms 

ordförande Rickard Friberg var där och talade.   

Seminariet handlade om att hitta vägar för delaktighet för barn och unga med funktionsnedsättning 

inom kommuner och föreningsliv.   

 

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 Facebookkonto. 

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.  
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Personal 2014 

 

RBU Stockholms län har fem anställda fördelat på 2,65 % tjänst. Dessutom har man haft en 

timarvoderad ekonom på ca 4 timmar per vecka. 20% av kanslisttjänsten har hyrts ut till FUB i 

Stockholms län. Det innebär att föreningen haft 2,45 % tjänst + 4 timmar ekonom/vecka under 2014. 

 

Under 2014 har personalsammansättningen sett ut så här: 
 

Jessica Stjernström Ombudsman och kanslichef 75% 

(sjukskriven på halvtid  – Annika Stridh vikarie) 

Anette Fransson  Informatör   75% 

Lena Svantesson Kanslist   100% 

(arbetat en dag per vecka för FUB Stockholm) 

Elinore Brandén  Fondhandläggare  15% 

Annika Stridh Ekonom   timarvoderad  

  + vikarie för Jessica Stjernström  14 timmar/vecka 

 

INFORMATION 
  

 

Nyhetsbrev 
 

Under 2014 har föreningen börjat skicka ut nyheter och information om aktiviteter i ett nyhetsbrev 

som skickas ut till medlemmarna både via mejl och brev. I dagsläget nås 535 medlemmar, varav 429 

huvudmedlemmar via mejlutskick. Till de medlemmar som vi inte når via mejl skickas nyhetsbreven 

ut via post.  

 

Tidigare har föreningen skickat ut samtliga inbjudningar till aktiviteter via postutskick cirka 

varannan månad. Dessa postutskick har nu begränsats till att enbart skickas ut när medlemstidningen 

kommer ut. 

 

Medlemstidningen Utsikt  

 

RBU Stockholms medlemstidning RBU Stockholm Utsikt trycks i 1 100 exemplar och innehåller 

normalt 28 sidor. Tidningen skickas ut fyra gånger per år till föreningens drygt 650 medlemsfamiljer 

och skickas även till Stockholms läns samtliga habiliteringar, RH-skolor samt barnsjukhus. Den 

skickas även till ett flertal fritidshandläggare och andra berörda på kommuner i länet samt andra 

berörda organisationer.  

 

Tidningens ambition är att ge råd 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 RBU Stockholms styrelseledamot Maria Persdotter varit redaktör för tidningen. Hon 

har dock avsagt sig uppdraget och från och med januari 2015 är RBU- medlemmen Linda Hedlund 

ny redaktör för medlemstidningen.  

 

RBU Stockholms tidning Utsikt kan även läsas som webbtidning på hemsidan.  
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Kåseribok 
 

Våren 2014 gav RBU Stockholm, tillsammans med Migra förlag, ut en ny kåseribok. Den trycktes i 

1000 exemplar där Migra förlag köpte 250 böcker och RBU Stockholm 750 böcker.  Boken heter 

Vilja vara vanlig och är en uppföljare till kåseriboken Lite lagom ovanlig som gavs ut i december 

2010.  

Lanseringsparty för boken hölls på fryshuset fredagen den 25 april. Boken finns till försäljning på 

kansliet och boken marknadsförs på olika aktiviteter som RBU är med på samt via hemsidan, FB och 

i medlemstidningen Utsikt. 

 

Marknadsföring  
 

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.  

 

Media 
 

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.  

 

Under året har nyhetstidningar som DN och Aftonbladet önskat göra olika reportage med 

föreningens medlemmar. Även veckotidningar som t ex Kamratposten har kontaktat RBU för att 

göra reportage med medlemmar.  

Den 20 februari 2014 intervjuades RBU Stockholms ordförande Ingrid Näsman Björk av TV4 

Nyheterna gällande brister i färdtjänsten. Detta efter att Radioprogrammet Kaliber hade granskat 

klagomål som rör färdtjänst, skolskjuts o sjukresor i framför allt storstäderna.  Där framkom brister i 

systemet och att klagomålen på färdtjänsten i Sveriges storstadsregioner nästan hade fördubblats på 

fem år. Klagomålen handlade om allt från att funktionshindrade personer lämnats ensamma på fel 

adress till bilar som inte dykt upp. 

Många kommuner har valt att lägga över ansvaret för själva resorna på ett regionalt trafikbolag som i 

sin tur köper in resorna från taxibolag. Tillsammans med andra samhällsbetalda resor som till 

exempel sjukresor och skolskjuts för barn med funktionsnedsättning står de för hälften av alla 

taxiresor som görs i Sverige. 

Den 23 mars intervjuades Ingrid Näsman Björk i Sveriges Radio P4 gällande det glädjande beskedet 

att Move & Walk blivit godkänd som vårdgivare inom vårdvalet i Stockholms läns landsting från 

och med den 1 april.  

Den 21 mars var det klart att alla barn och ungdomar – som exempelvis har en CP-skada eller 

ryggmärgsbråck – kan välja att träna med konduktiv pedagogik på Move & Walk i Solna igen. RBU 
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Stockholm har varit med och fört en hård kamp för att både barn och vuxna ska få välja den 

intensivträning som passar bäst för vars och ens individuella behov.     

Även tidningen Föräldrakraft publicerade en intervju med Ingrid Näsman Björk om beslutet att barn 

och ungdomar nu kan fortsätta att välja intensivträning med Konduktiv Pedagogik. I reportaget 

hyllar hon beslutet från Stockholms landsting och säger: - Det blev precis som vi önskade. Det är 

fantastiskt att politikerna lyssnade. När handikapprörelsen går samman, blir vi starka. Det var ju 

både FUB, NHR och RBU i Stockholm som stod bakom protesterna, liksom NHR och RBU som 

riksorganisationer. 

Den 3 december på Internationella funktionshinderdagen blev RBU Stockholms nya ordförande 

Rickard Friberg intervjuad av Kim Kärnfalk på Radio P4.  

I intervjun säger Rickard bland annat att ”Den här dagen är viktig för att den ger anledning att 

fundera kring personer med funktionsnedsättning i samhället idag och deras roll och det arbete som 

vi genomför dels i Sverige och globalt sett”. På frågan om vilka intressepolitiska frågor som RBU 

driver lyfter han fram att; "- Ett stort problem idag är när man går från barn till vuxen inom vården, 

då tenderar många med omfattande funktionsnedsättningar att falla mellan stolarna. Man ska skapa 

helt nya kontakter med vården; med läkare, med habiliteringen med sjukgymnast och logopeder. 

Den perioden är svår och vissa far väldigt illa. Vi skulle vilja ha specialiserade habiliteringscenter 

eller vårdcentraler som kan hantera personer med flera olika funktionshinder. Detta är en viktig 

intressepolitisk fråga som vi driver inom RBU" 

 

Forskning, studier, undersökningsföretag och skolor 
 

Varje år blir RBU:s kansli kontaktat av olika undersökningsföretag som önskar komma i kontakt 

med barn och ungdomar med rörelsehinder för att göra intervjuer eller att de ska besvara enkäter. 

Under året har RBU Stockholm varit behjälplig med att förmedla kontakter med familjer med barn 

och ungdomar med funktionsnedsättningar till olika marknadsundersökningsföretag.   

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. 

Stora Sköndals socionomutbildning 

Elever från Stora Sköndal besökte RBU för att lära sig mer om föreningen, vilka frågor man driver, 

hur RBU upplever att bemötande av personer med funktionsnedsättning fungerar osv. 

Besök från Socialhögskolan  

Socionomer besökte oss och intervjuade Ina Åkerberg i hennes egenskap av ung med rörelsehinder. 

 

RBU:s webbplats 
 

RBU Stockholms webbplats har den fristående adressen: www.stockholm.rbu.se. Webbplatsen är 

även en undersida till www.rbu.se, där alla RBU:s lokalföreningar i landet är samlade.  

Föreningens samtliga 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.  

 

http://www.stockholm.rbu.se/
http://www.rbu.se/


23 
 

Riksförbundets hemsida har cirka 4 500 besökare per månad och RBU Stockholms sida besöks av 

cirka 350 unika besökare varje månad. 

 

Styrelsen har beslutat att en viss mängd annonser är tillåtna på hemsidan. Tre annonser åt gången 

kan visas samtidigt. I övrigt visas de slumpvis upp på sidan med jämna intervaller.  

 

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 410 medlemmar som följde eller ”prenumererade” på RBU Stockholms inlägg 

med en genomsnittlig räckvidd på cirka 650 personer per inlägg.   

 

Detta innebär att föreningen i dagsläget når ut till fler medlemmar via denna informationskanal än 

via sin webbplats. Målet är att ännu fler ska komma att nås via FB under 2015 och att fler inlägg 

görs från styrelse och kansli. Kansliet lägger ut samtliga aktiviteter som föreningen har både på 

hemsida och Facebook. Både kansliet och styrelsen lägger ut intressepolitiska inlägg. 

 

Föreningen når redan idag ut bättre och snabbare med sin information via denna informationskanal 

än t ex hemsidan. Detta gäller främst målgruppen kvinnor mellan 35-55 år, som är mest aktiva på  

FB.*  

 

Under året har nyheter, information om aktiviteter, medlemstidningen och annan information av 

intresse för medlemmarna lagts upp på FB.  

 

Syftet med Facebook är att ha ytterligare en kanal för att nå ut till RBU Stockholms medlemmar med 

information om aktuella händelser, aktiviteter och gemenskap med andra RBU:are. Facebook är ett 

bra komplement till hemsidan.  

 
*Av medlemmarna som följde RBU på FB var 72% kvinnor och 28% män. Bland kvinnorna var 44 procent i åldern 35-

55 år.  
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STYRELSEN 
 

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden.  
 

Styrelse, revisorer och valberedning 
 

Ordinarie ledamöter:   Ersättare: 

Rickard Friberg, ordförande  Öyvin Grindal 

Ingrid Näsman Björk, vice ordförande  Ewa Wodzynska 

Robert Metz, kassör   Sonia Hantman 

Annika Stridh     

Maria Persdotter 

Stefan Swedenrose 

Lill Hultman 

Ina Åkerberg 

 

Revisorer:     

Staffan Svedin, auktoriserad revisor, ordinarie  

Katarina Nyberg, auktoriserad revisor, suppleant 

Stefan Andersson, lekmannarevisor, ordinarie   

Torbjörn Rapp, lekmannarevisor, suppleant 
 

 

Valberedning: 

Jessica Metz, sammankallande 

Sten Palm  

Björn Häll Kellerman 

Gerda Lindholm 

 

RBU:s stiftelse samt ”Makarna Nygren”: Arbetsutskott:    

Ingrid Näsman Björk    Ingrid Näsman Björk, ordförande 

Robert Metz     Robert Metz 

Rickard Friberg    Rickard Friberg 

    Öyvin Grindal 

Styrelsekonferens 

Den 27 september hade styrelsen en konferens på Långholmens konferens i Stockholm. Dagen 

ägnades åt att diskutera ekonomi, strategier och mål samt hur RBU:s ska arbeta med sociala medier 

och hemsida.  

 
 

KONTAKTOMBUD OCH ARBETSGRUPPER 

 
Kontaktombud 
 

Ryggmärgsbråck (RMB):  Muskelgruppen: 

Stefan Andersson   Reinier Hjelm 

Annika Sterby   Linda Hammarqvist 

Johanna Holmberg  

Rita St Clair Maitland    Plexusskadade: 

Gerda Lindholm    Vakant   

 

Övriga handikapp och flerhandikapp:   Kortväxta: 
Jessica Molin   Gunilla Tjäder  
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Cerebral Pares (CP):   Medfödd benskörhet (OI): 

Torbjörn Rapp   Therese Rudolfsson   

Jessica Metz     

Mattias och Marita Gustafsson  Prader Willi Syndrom (PWS)  

Jessica Ferdman    Vakant 

 

Kontaktmormor (CP)   Hydrocefalus 
Sally Lundin    Vakant 

Anita Gustafsson   

ADHD 
Annika Stridh   

     

Arbetsgrupper/Projekt 
 

Hälso- och sjukvård 18+/Habilitering  Arbetsmarknad 

Ingrid Näsman Björk   Rickard Friberg   

Rickard Friberg   Öyvin Grindal  

Annika Stridh   Ina Åkerberg 

Lill Hultman      
   

Skola     Kommunsamarbete 
Robert Metz (sammankallande)  Vilande 

Annika Stridh 

Lill Hultman   

 

Ungdom 13 +   Medlemsfrågan 

Ina Åkerberg    Rickard Friberg 

Ewa Wodzynska   Öyvin Grindal 

Sonia Hantman   Maria Persdotter 

      

RBU barnhjälpen Tanzania   Nytt Science Center på Tekniska museet 
Ammi Sundquist    Jessica Stjernström    

Stefan Andersson 

Liiso Åkerberg 

Gerda Lindholm 

Ina Åkerberg 

Ewa Wodzynska 

 

 

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  
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Övrigt 
 

Valdebatt om sjukvården 
Ingrid Näsman Björk 
 

Stockholms läns landsting 
 

Referensgrupp habilitering   Kulturnämndens samverkansråd  

Maria Ennefors    Heidi Nordin, t o m våren 2014 

Ingrid Näsman Björk    

Rickard Friberg 

Annika Stridh    Trafiknämnden 

    Heidi Nordin, t o m våren 2014 

Framtidens habilitering  
Ingrid Näsman Björk 

 

HSO Stockholms län 
 

HSO länets årsmöte    Arbetsmarknadsgrupp 
Ewa Wodzynska, ord    Ina Åkerberg 

Sonia Hantman, ers 
 

Utbildningsgrupp    
Ewa Wodzynska    

     
 

 

 

HSO Stockholms stad 
 

HSO Stockholms årsmöte 

Jessica Stjernström, ord 

Ewa Wodzynska, ers 
 

Handlingsprogram för delaktighet 

Rickard Friberg 
 

Kommunala handikappråd i Stockholms stad 
    

SDN Hässelby-Vällingby    SDN Södermalm 
Heidi Nordin, t o m nov 2014  Rickard Friberg 
 

SDN Norrmalm   Utbildningsnämnden 

Malin Tjernell Prioset   Annika Stridh 
 

        
    

           

Kommunala handikappråd i Stockholms län 
 

Sundbyberg    Huddinge kommun 

Maria Ennefors   Ammi Sundqvist 
     

Sigtuna    Täby  

Johnie Hjelm, ord   Isabella och Pelle Dohlwitz (delar uppdraget) 

Reiner Hjelm , ers    
 

Övrigt      
 

Bosse råd och stöd kunskapscenter  Kris- och samtalsteamet 

Jessica Stjernström   Jessica Stjernström 
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BOKSLUT 2014 
 

 
RESULTATRÄKNING 

   

 2014  2013 
    
Verksamhetsintäkter 
 

   

Landstingsbidrag (Not 1) 1 608 700   1 583 300 
Medlemsavgifter (Not 2) 72 613  74 470 

Lönebidrag 216 697  220 022 
Bidrag från fonder och stiftelser 390 300  395 444 
Bingoalliansen 48 645  58 837 
Deltagaravgifter (Not 7) 516 141  501 190 
Övriga intäkter (Not 3)   401 284  249 894 
    
Summa intäkter       3 254 380  3 083 157 
    
Verksamhetskostnader 
 

   

Personalkostnader (Not 4) 1 530 336   1 521 016 
Drift kansli (Not 5) 155 697  145 739 
Lokalkostnader 300 043  297 512 
Medlemsavgifter och andra organisationer (Not 2) 12 315  11 064 
Möten och konferenser 40 382  58 984 
Utsikt (Not 6) 144 922  133 748 
Medlemsaktiviteter (Not 7) 905 340   805 344    
Tryck och övriga kostnader kåseriböcker 56 715  0 
Kostnader Barnhjälpen Tanzania (Not 15) 120 139   
Revision 22 125  20 156 
Externa tjänster (bokföring och datadrift) 6 332  40 158 
Avskrivningar på inventarier 0  0 
    
    
Summa kostnader 3 294 346  3 033 721 
    
Verksamhetsresultat -39 966  49 436 
    
Finansiella poster    
Ränteintäkter 11 083   15 689   
Räntekostnader -156  -187 
Bankkostnader -639  -2 518 
    
Summa finansiella poster 10 288  11 984 
    
Bokslutsdispositioner    
Förändringar av ändamålsbestämda medel   0  
    
Årets överskott -29 678  62 420 
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BALANSRÄKNING 
 2014-12-31  2013-12-31 

Tillgångar    

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

43 209   
87 440 

           142 957 
        1 320 162 

158 592 
517 166 

  

 5 061 
71 483 
72 720 

1 908 378 
66 350 
65 943 

Summa tillgångar 2 269 526  2 189 935 
    
Eget kapital och skulder    
    
Eget kapital    
Balanserat överskott 953 338  949 912 
Årets överskott -29 678 

 
 

 62 420 
 
 

Summa eget kapital  923 660  1 012 332 
    
Ändamålsbestämda medel    
Reserverade medel (Not 11) 380 686  307 673  
Makarna Nygrens donation (Not 13) 597 365   627 820 
    
Summa ändamålsbestämda medel 978 051   935 493 
    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder 168 703  54 099 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (Not 14) 199 112  188 011 
    
Summa kortfristiga skulder 367 815  242 110 
    
    
Summa eget kapital och skulder 2 269 526  2 189 935 
    
Ställda panter Inga  Inga 
Ansvarsförbindelser Inga  Inga 
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Noter till resultat och balansräkning 2014 
 
    
Not 1. Landstingsbidrag 2014  2013 

Landstingsstyrelsens administrativa bidrag (fd LHR) 1 213 800  1 190 000 
Kulturnämnden verksamhetsbidrag 394 900  393 300 
    
Summa 1 608 700  1 583 300 
    
    
Not 2. Medlemsavgifter    
Medlemsavgift netto från riksförbundet 72 613  74 470 
Förbundsavgifter RBU -7 709  -6 791 
Medlemsavgifter andra org. -4 606  -4 273 
    
Summa 60 298  63 406 
 
    
Not 3. Övriga intäkter    
Uthyrning kanslitjänst 43 100  40 200 
Annonsintäkter Utsikt 
Annonsintäkter Hemsidan 

78 940 
8 000 

 84 920 
11 000 

Övriga bidrag/gåvor 
Intäkter projekt 
Försäljning kåseriböcker 
Barnhjälpen Tanzania 
Faktureringsavgift 
Öresavrundning 

0 
   29 359 

23 883 
217 461 

550 
-9 

 24 470 
30 270 

0 
59 044 

0 
-10 

    
Summa övriga intäkter 401 284  249 894 

    
    
Not 4. Personalkostnader    
Löner och ersättningar     
    
Styrelse   113 347  132 551 
Fast anställd personal 929 275  909 182 
    
Summa   1 042 622   1 041 733  
    
Lönebikostnad   358 665  358 622 
Pensionsavgifter   73 049  72 811 
Arvoden   56 000  47 850 
    
Summa personalkostnader   1 530 336  1 521 016 
Medeltal anställda       3,0  3,0 
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Not 5. Drift kansli 

2014  2013 

Porto 37 771  41 417 
Kontorsmaterial 12 940  21 095 
Utskick  11 156  8 515 
Telefon/fax 23 882  22 533 
Internet 2 038  1 355 
Reklam 3 055  0 
Övrigt kansli  6 414  8 283 
Hyra inventarier 48 490  32 207 
Dataprogram 9 951  9 651 
    
Summa drift kansli   155 697  145 056 
    
 
Not 6. Utsikt 

   

Tryckkostnaderna är 144 922 kronor. Sedan tillkommer  porto, 
arvoden och sociala kostnader på 72 440 kr. 
På intäktssidan har vi annonsintäkter på 78 940 kr. 

   

    
    
Not 7. Medlemsaktiviteter (deltagaravgifter)    
Nettokostnaden för medlemsaktiviteter har ökat med  
85 045 kr sedan föregående år, och uppgår nu till  
389 199 kr. Av dessa är 240 420 kr diagnosspecifika.  

   

    
    
Not 8. Fordringar    
Medlemsavgifter 2014 (kommer in jan 2015) 13 500  36 795 
Skattekonto 6  6 
Lönebidrag 17 593  18 466 
RBU Västerås 
ABF Norra Storstockholm (betalas ut i januari) 
Uthyrning kanslitjänst (faktureras i januari) 
Bingointäkter december 2014 
Fakturering januari, avseende 2014 
Deltagande i referensgrupp, tekniska muséet 

10 900 
23 639 
3 800 
4 042 
8 960 
5 000 

 

 10 900 
0 

4 600 
0 
- 
- 

Summa 87 440   70 767  
    
    
Not 9. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
Hyra 63 757  63 948 
Totalskidskolan Åre 7 500  5 000 
Radiohjälpen 
 

71 700  0 

Summa 142 957  68 948 

 

 
Not 10. Kortfristiga placeringar 

   
 

Placeringskonto med ränta 1 320 162  1 738 009 
 
Summa 

 
1 320 162 

  
1 738 009 
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 2014  2013 
 
Not 11. Reserverade medel 

   

ADHD gåva från Inger Duda 10 000  10 000 
Ungdomssektionen 79 775  79 775 
Huddingegruppen 141 665  127 646 
CP-gruppen 5 240  5 240 
Duchennegruppen 20 215  20 215 
Av styrelsen planerade aktiviteter 64 797   64 797 
Barnhjälpen Tanzania 58 994  0 
 
Summa reserverade medel 

 
380 686 

  
307 673  

    
    
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.  
Sammanlagt har ur Makarna Nygren anslag beviljats med 32 
000 kr till 32 stycken medlemmar. 

   

    
Disponibla medel vid årets början 627 820  663 118 
Beviljade anslag -32 000  -40 000 
Ränteintäkter 1 545  4 702 
I ny räkning balanseras 597 365  627 820 
    
    
Not 14. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    
Semesterlöneskuld inkl sociala avgifter 58 721  34 706 
Upplupna sociala avgifter 33 297  32 467 
Preliminär skatt december 27 221  32 472 
Upplupen löneskatt 31 263  29 271 
Upplupna kostnader 35 900  59 095 
    
Summa upplupna kostnader 186 402  188 011 

 
    
Not 15. Barnhjälpen Tanzania 
Intäkter 
Bidrag från My Right 
Avgift till IF International 
Insamlade medel 
Bidrag för administrationskostnader 
 
Summa intäkter 
 
Utgifter 
Möten och konferenser 
Bidrag till CT-scanner, Tanzania 
Kostnader ”En konsert för Tanzania” 
Reklam 
Resor 
Porton och bankavgifter 
Traktamenten  
Summa kostnader 
 
Årets överskott 

 
 

666 270 
-625 674 
141 813 
35 052 

 
217 461 

 
 

5 996 
5 000 

17 605 
1 313 

70 185 
486 

19 554 
120 139 

 
97 322 
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STYRELSEN 
 

Styrelsen för RBU i Stockholms län har härmed avgivit årsredovisningen 

för verksamhetsåret 2014 
 

Stockholm 24 februari 2015 
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