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ledare


Vid demokratins och rättigheternas gräns

J

ag brukar emellanåt tänka på hur eftervärlden kommer se på den tid vi lever i idag. Man behöver
inte gå långt tillbaka i tiden för att känna av galenskapen. Förintelsen utfördes bara två decennier innan jag föddes. I Sverige fanns ett institut för rasbiologi långt efter andra världskriget och
tvångssteriliseringarna av genetiskt undermåliga individer upphörde först 1976. År 2017 kastades över
1000 barn och vuxna ut från den statliga assistansersättningen. Hur det skedde kommer oomtvistligt att
vara föremål för framtida forskning. Och framtidens dom kommer vara hård. De ansvariga, (vi vet vilka
de är), kommer grånade och gaggiga försvara sina handlingar, att det som gjordes var för allas bästa. Precis
som rasbiologiska institutet och tvångssteriliseringarna ansågs vara för samhällets fortlevnad.
Att ifrågasättandet av LSS sker samtidigt som den moderna demokratin vittrar i dess grundvalar är ingen tillfällighet. Förenta staternas president framställer utan skam kvinnor som fritt villebråd. Europeiska regeringar
liksom växande partier på i stort sett hela kontinenten klassificerar och värderar människor utifrån etnicitet,
sexualitet eller religion. Det är i grunden samma mekanik som särskiljer oss människor och de rättigheter som
följer beroende på vem hen är.
För en tid sedan träffade jag en assistansanordnare som vid en IVO-inspektion fått nedslag på den sociala
dokumentationen kring ett barn med assistans. Hon förklarade för IVO att barnet var litet och levde med sin
mamma, pappa och syskon som tog det bästa ansvar för barnet. IVO-tjänstemannen svarade att utan social
dokumentation har barnet ingen historia. Det är inte helt lätt att förstå vad IVO-tjänstemannen menade mer än
att det är skillnad på barn och barn. Eller menade hon att ifall barnet bott på institution, hade både dokumentation och en historia kunnat säkerställas?
LSS och den personliga assistansen beskrivs ibland som århundradets frihetsreform.
Ifall vi på allvar menar det - måste reformen alltid ta avstamp i demokrati och medborgarskap. Propositionens bästa och mest citerade budskap är: ”[en människa med
omfattande funktionsnedsättningar] får aldrig betraktas som föremål för åtgärder,
utan ska ses som en individ med rättigheter”. Detta är långt ifrån en självklarhet
längre. Också bland vissa personer och media som stödjer vår kamp i assistansfrågan hör vi alltför ofta argumenten: rätten till vård, omsorg, samhällets ansvar för de
svagaste, de sjuka.

Rickard Friberg

Politiken har måhända tvingat in oss i ett hörn där motståndssidan legitimitetstörstande tvingats argumentera i
termer av liv och överlevnad. Men assistans är i första hand frihet. Det finns fortfarande ett starkt motstånd mot
att vi alla är individer med rättigheter, att en trappa kan vara diskriminerande, en klapp på huvudet särbehandling, att ett felaktigt beslut leder till husarrest eller kommunarrest. Det säger något om hur vi fortfarande ser på
vad som är en människa. Det är långt kvar. Men kampen fortsätter.
I år skänker vi en extra tanke till alla de barn och vuxna som förlorat sin assistans och närmar sig jul och nyår
med en klump i magen.
RICKARD FRIBERG, ORDFÖRANDE
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RBU – Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar
Hemsida: www.stockholm.rbu.se
Följ oss även i sociala medier.
Gå in och ”gilla” RBU Stockholm på
Facebook, för att se nyheter och vilka
aktiviteter som är på gång.

Kansliet: Jessica Stjernström, kanslichef
Anette Wällstedt, informatör, Annika
Stridh, ekonom och Therese Lagerman,
intressepolitik och administration
Omslagsfoto: Parasport Sverige

RBU i Stockholms län bildades 1954 och
har i dag ca 2 000 medlemmar. RBU är en
förening för barn och ungdomar med olika
rörelsehinder och deras familjer. Inom
föreningen finns 10 olika diagnosgrupper:
ADHD, CP, flerhandikapp, hydrocefalus,
kortväxthet, medfödd benskörhet, muskelsjukdomar, Prader Willi Syndrom, plexusskada och ryggmärgsbråck.
Familjer med barn och ungdomar med
rörelsehinder kan genom RBU få kontakt
med andra i liknande situation. RBU
arrangerar temakvällar/föreläsningar i
aktuella ämnen och anordnar läger både
sommar- och vintertid.
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RBU
PROFILEN
Namn: Alexander Söderlund
Ålder: 6 år
Bor: I Huddinge
Familj: Mamma Pia, pappa Janke
och lillebror William 1 år
Gör: Går i förskoleklass på
Utsäljeskolan
Fritidsintressen: Springa i sin
racerunner och att träffa släkt och
vänner. Skulle gärna vilja börja på
ridning eller simning framöver.

Alexander på
sin racerunner

En nyfiken kille som gillar
fart och fläkt

Alexander Söderlund är 6 år gammal och
bor med sin familj i Huddinge, strax söder
om Stockholm. Alexander är en nyfiken
kille som gillar fart och fläkt. När han
får upp farten med sin racerunner får
mamma eller pappa se till att hänga med.
Att umgås med släkt och vänner är något
Alexander gärna gör. Allra helst leker han
med mormor eller med sin kusin Ella.

Eftersom Alexander föddes för tidigt fick han
spendera sin första tid i livet på Neonatalavdelningen på Huddinge sjukhus. Idag går
Alexander i förskoleklass. Han trivs bra och
tycker det är roligt att gå i skolan. I början av
höstterminen fick Alexander och hans klasskompisar besöka en brandstation. Det var en
riktig toppendag. Förutom att se sirenerna
och få sitta på förarplatsen i brandbilen, fick
Alexander testa att åka upp i korgen längst
ut på brandbilsstegen. En häftig upplevelse,
som Alexander gärna testar igen.
För ett drygt år sedan blev Alexander storebror. Lillebror William föddes också för tidigt och fick, även han, en tuff start i livet.
Att plötsligt behöva dela mammas och pappas uppmärksamhet med ett småsyskon är
såklart en utmaning, men Alexander tycker
samtidigt att det är väldigt roligt. Han tycker om att kela och mysa med William och
vill gärna ha koll på var lillebror är och hur
han mår. Men det kan vara lite jobbigt att

lillebror låter när han andas. Ibland säger
Alexander att han ”får ont i öronen”. Det är
särskilt påtagligt, berättar mamma Pia, när
Alexander själv har det jobbigt med förkylning eller kramper. Trots sina bekymmer är
Alexander en otroligt positiv och levnadsglad
kille, som sprider mycket glädje och kärlek
till sin omgivning.
Hösten 2015 deltog Alexander med mamma
och pappa på RBUs 60-års-firande på Gröna
Lund i Stockholm. En mycket uppskattad
dag. Där upptäckte de hur mycket Alexander gillar att åka karuseller och vilken rolig
aktivitet det var för hela familjen. Sedan lillebror kom har familjen inte haft möjlighet
att delta på några av RBUs aktiviteter men de
ser fram emot att göra det framöver, som till
sommaren när infektionskänsligheten inte
begränsar dem lika mycket.
Att ta del av tidningen Utsikt har också varit bra, tycker Alexanders mamma. Genom
den har de fått nyttiga tips och råd, och det
ger tröst att veta att man inte är ensam om
att ha extra tuffa utmaningar i vardagslivet.
De tänker också att de genom aktiviteter
som RBU erbjuder på sikt kan hitta en social
plattform med kompisar till Alexander och
till William.
TEXT OCH BILD:
PERNILLA KIPPING
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Såhär tycker
RBU's medlemmar

Tack alla som tagit sig tid att fylla i vår medlemsenkät och lämnat hundratals
kommentarer och synpunkter. Det har varit mycket värdefullt. Stort tack!

F

ör andra året har RBU Stockholm genomfört en medlemsenkät. Syftet är att kartlägga och förstå vad vi medlemmar
tycker om föreningen. Men också varför man blev medlem och vilka förväntningar som finns. Vi försöker också förstå
varför föreningen fortsätter tappa medlemmar. RBU är inte ensamma om den utvecklingen men att det sker i en tid
när RBU behövs mer än någonsin och dessutom syns och påverkar mer än någon annan rörelse, är lite konstigt. Dina enkätsvar
kan göra skillnad.

RBU når inte småbarnsfamiljerna
Liksom förra enkäten har vi mottagit cirka 200 svar. Det motsvarar en tredjedel av föreningens huvudmedlemmar. 2016 var vi 1 962
medlemmar, varav 607 huvudmedlemmar. Vid sekelskiftet var siffrorna 2 918 medlemmar, varav cirka 1 000 huvudmedlemmar.
Det är ett tapp på mer än 30 procent. Och dessvärre ser 2017 ut att bli ännu ett år med minskat medlemsantal. Tappet verkar inte
bero på att medlemmar lämnar föreningen, mer än av ålder förr eller senare, utan att vi inte rekryterar tillräckligt bland nya familjer
med yngre barn.
I tabell 1 framgår att 56 procent av våra medlemsfamiljer har barn och ungdomar som är 15 år eller äldre. Endast 5 procent anger
att de har ett barn som är 5 år eller yngre. I och med att 71 procent anger att de blivit medlemmar i RBU under barnets första 5 år,
så blir det tydligt att vår stora utmaning är att nå småbarnsfamiljerna.

Tabell 1. BARN/HUVUDMEDLEMS ÅLDER
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Politisk påverkan är viktigt men vad gör styrelsen egentligen:
Under det gångna året har betydelsen av det politiska påverkansarbetet ökat enligt medlemmarna. Både vad man anser vara RBUs
viktigaste uppgift (tabell 2) liksom varför man en gång gick med i föreningen (tabell 3). Orsaken till förändringen har sannolikt med
vårt riksförbunds framgångsrika arbete i assistansfrågan att göra. Att driva politisk påverkan är i regel också både tungt och svårt att
göra på egen hand.

Tabell 2. VAD ÄR RBU:s VIKTIGASTE UPPGIFT
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Tabell 3. VARFÖR GICK NI MED I RBU?
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Bland kommentarerna i anslutning till det politiska påverkansarbetet samt på frågan vad medlemmarna vet om RBU Stockholms
styrelse framförs flera önskemål och i några fall också kritik. Man vill veta mer om vad styrelsen faktiskt gör. Betyget på styrelsens
arbete samt kunskap om vad styrelsen gör har sjunkit lite sen 2016. RBU Stockholms mål att vara en inkluderande förening gör
utvecklingen angelägen att åtgärda.
Utsikt nr 4/2017
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Utsikt, vår viktiga kanal för kommunikation. Men Facebook
» Tidningen
används allt mer.
RBUs uppdrag att sprida kunskap är ett viktigt verksamhetsområde. Tidningen Utsikt har fortsatt gott betyg (7,5/10) samt läses
i stor omfattning, (tabell 4). Fortfarande anger mer än hälften (54 procent) av medlemmarna att de aldrig tar del av RBU Stockholms
Facebook. Men andelen icke-användare var betydligt större 2016, (63 procent). Idag har vi 1 230 "likes" att jämföra med mindre än
600 när förra enkäten skickades ut. Att Facebook och andra sociala medier successivt kommer få större kommunikativ betydelse kan
vi räkna med, vilket ger oss skäl att fundera kring på vilka sätt.

Tabell 4. I VILKEN OMFATTNING LÄSER DU TIDNINGEN UTSIKT?
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Aktiviteter och möjlighet att träffa andra familjer är mycket viktigt
Av de svarande anger hälften att de deltar på någon form av aktivitet varje år. Att träffa andra familjer är också det främsta skälet till
att man söker sig till RBU (tabell 3). Betyget man ger våra aktiviteter är generellt mycket bra: (8,0/10). Vi har mottagit ganska många
synpunkter och idéer kring just aktiviteter. De mindre diagnosgrupperna känner att det inte finns så mycket för dem. Många efterfrågar fler föräldraträffar eller aktiviteter för syskon. Vanligt är önskemål om fler aktiviteter för vuxna huvudmedlemmar.

RBU Stockholm får godkänt men mer finns att önska
Betyget (nöjdhet med medlemskap) till RBU Stockholm är fortsatt gott, (7,9/10), trots att många önskar mer av föreningen. Vanligt
är att olika former av stöd och tips efterfrågas. Livet som funkisfamilj är många gånger ensamt och vardagens alla problem och strider
sker inte sällan på flera fronter samtidigt. Och det är väl just därför som RBU finns. För även om föreningen inte alltid kan bistå med
professionellt (till exempel juridiskt) stöd så har vi varandra, en enorm outtömlig kunskaps- och erfarenhetsbank. Att träffas, umgås,
skratta, gråta och byta erfarenheter i en så stor utsträckt region som Stockholms län är inte alltid så lätt. Däremot är det primärt skälet
till varför man är medlem i RBU och något som troligen kommer att efterfrågas också framöver, trots de sociala mediernas snabbhet
och ett alltid pågående livspussel med saknade bitar. Eller kanske just därför.
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Vem har rätt till
personlig assistans?

Vem har rätt till
personlig assistans?

Varför fattar
Försäkringskassan
Jag får inga
och kommunen
raka svar!
Kostnadsfri rådgivning om personlig assistans
olika beslut?
Varför fattar
Försäkringskassan
och kommunen
olika beslut?

Vi på Humana Assistansrådgivning ger dig svar, helt kostnadsfritt, om vilka rättigheter
du eller din närstående har. Du kan helt enkelt fråga oss om allt som gäller personlig
assistans! Välkommen att ringa oss vardagar kl 9-17.

020-70 80 87
Humana Assistansrådgivning

Kostnadsfri rådgivning om personlig assistans
Vi på Humana Assistansrådgivning ger dig svar, helt kostnadsfritt,
om vilka rättigheter du eller din närstående har. Du kan helt enkelt
fråga oss om allt som gäller personlig assistans! Välkommen att
ringa oss vardagar kl 9-17.

020-70 80 87
Humana Assistansrådgivning
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Elin med RBU på
Gröna Lund 2016

Kommunen drog in hela
Elins personliga assistans
Elin är 16 år och har haft assistans från kommunen sedan 2013. Familjen sökte fler timmar inför gymnasiestarten, men i stället för mer stöd kom chockbeskedet att all assistans
dras in. Elin har inte tillräckligt stora behov för att ha rätt till personlig assistans enligt
Sundbybergs kommun.

E

lin Soikkeli bor med sina föräldrar Anna Hahne och
Johan Soikkeli i Sundbyberg. I familjen finns också
syskonen Amanda och Johanna, som har flyttat hemifrån. Elin har en cp-skada som påverkar all motorik i kroppen.
Hon använder rullstol, har en utvecklingsstörning och autistiska
drag. Elins funktionsnedsättningar gör att hon alltid behöver
stöd av en vuxen för att dels klara allt praktiskt i vardagen och
dels för att kommunicera och fungera socialt med andra.

ansökte då om fler timmar för att Elin skulle kunna bli mer
självständig och frigöra sig från mamma och pappa. Hand-
läggaren träffade både Elin, Anna och Johan och pratade med
skolan och kortidspersonalen. Efter ett års utredning fick Anna
ett skriftligt förhandsbesked med informationen att Elin skulle
beviljas två timmar till och totalt få 45.75 timmar per vecka. Brevet kom den 13 juli och var en glad nyhet inför gymnasiestarten
till hösten. Men glädjen blev kortvarig.

Elin fick assistans år 2013 när hon var 11 år. Hennes grundläggande behov bedömdes vara mindre än 20 timmar per vecka och
då är det kommunen som ska stå för hela hjälpbehovet. Sundbybergs kommun beviljade 43,75 timmar assistans per vecka för
tid utanför skola och fritids. Hon har också korttids en helg per
månad och har under många år åkt på LSS-kollo på loven.

- Den 16 juli skulle vi åka på familjevecka med RBU till Herrfallet. Samma morgon när jag tittade i mobilen såg jag att jag fått
ett mejl från handläggaren klockan 01.18 på natten. Hon ville
informera om att Elin fått avslag på sin ansökan om assistans.
Hon skulle inte få några timmar alls från den 1 september.

Redan 2014 omprövade kommunen assistansen och beslöt att
minska den med 10 timmar per vecka. Johan berättar:
- Vi överklagade beslutet och fick rätt i domstolen, så Elin fick
behålla sina timmar. Den processen tog nästan ett år. Efter det
trodde vi att vi kunde känna oss trygga med att hennes behov var
ordentligt utredda och prövade.
Efter ett år var det dags för omprövning igen. Anna och Johan
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Ingen kunde förstå hur ett förhandsbesked som en vecka innan
gav fler timmar förvandlats till ett totalt avslag. Assistansbolaget
överklagade beslutet och skickade in en begäran om inhibition,
det vill säga att Elin skulle få behålla nuvarande assistans under
överklagandeprocessen. Det beviljades inte och från den 1 september har Elin ingen assistans. Hennes sak kommer att prövas i
domstol men det kan ta lång tid.
Alla på lägret blev chockade av beskedet. Andra föräldrar blev

rädda och oroliga för egen del och alla tyckte det var helt galet
att inte Elin skulle få assistans. I familjen reagerade de lite olika.
- Jag blev rädd och orolig säger Elin.
- Jag blev så otroligt förvånad och tänkte att det inte kan stämma,
säger Anna.
- Jag tänkte att ”jaha, då har det drabbat oss också” säger Johan
som menar att han någonstans inombords varit beredd på avslag
eftersom så många andra fått det.

Hur är det möjligt?
Hur kunde det bli så här? Elin har samma behov av hjälp som
förut. Hon har också blivit äldre och behöver frigöra sig från
föräldrarna och träna sig på att göra saker på egen hand. I stället
är hon nu helt hänvisad till sina föräldrar. Och Anna och Johan
får återgå till livet som småbarnsföräldrar då en alltid måste vara
hemma hos Elin.
Enligt Sundbybergs kommun så har Elin inte tillräckligt omfattande grundläggande behov för att ha rätt till personlig assistans.
Och om inte de grundläggande behoven är tillräckligt omfattande
så utreder man inte några andra behov heller. Att Elin under de
senaste fyra åren haft rätt till assistans både enligt kommunen
och enligt Förvaltningsdomstolen som prövade saken 2014 spelar ingen roll. Kommunen har jobbat fram nya riktlinjer där det
anges en gräns på minst 10 timmars grundläggande behov för att
beviljas personlig assistans. Detta är helt i strid med LSS-lagen där
det uttryckligen står i förarbetena att det inte finns någon undre
gräns utan att man ska ta hänsyn till hela hjälpbehovet.
Det har varit en minst sagt omtumlade höst för Elin, Anna och
Johan. Överklagan har skickats in och samtidigt har de fått tänka
i helt nya banor för att få ihop vardagen. Anna har just bytt jobb
vilket i sig är en påfrestning. Elin har varit orolig och stressad
över hur det ska bli för henne. Johan fick ta ansvar för att vardagen fungerade den första månaden på terminen då Elin varken
hade fritids eller assistans. Han fick vara hemma klockan 14 då
Elin kom från skolan för att ta hand om sin tonåring. Något som
knappast kan sägas vara att ”leva som andra” som det står i lagen.

de till hennes skol- och fritidstider. Livet har begränsats enormt.
Det enda familjen har erbjudits som ersättning för assistansen är
två extra dygn på kortis per månad och 20 timmar avlösning per
månad. De blev också erbjudna sju extra dygn för kollo, men
samtidigt tog kommunen bort möjligheten att spara kortidsdagar
för att använda för kollo, till exempel om Elin är sjuk eller på
sommaren då familjen inte behöver kortis. Så sammantaget blir
det inget extra kollo.
Varken avlösningen eller kortisdygnen har kommit igång ännu
och Anna vet inte hur det blir rent praktiskt eller vem som ska
jobba som avlösare. Får man välja själv? Får man bestämma när
man vill att de ska komma? Ingen har berättat någonting.
- Vi känner oss helt överkörda, säger Anna. De tar all assistans
från Elin och slänger till oss lite avlösning och några extra kortisdygn. Elin står med en liten skärva av det hon hade förut.
Familjen Hahne Soikkeli är bara en av många familjer som drabbats av den våg av nedskärningar som just nu pågår när det gäller
LSS-insatser. Vi läser om siffror och summor, men bakom detta
döljer sig riktiga människor. Elin och hennes familj är en del av
den sorgliga statistiken. Nu återstår bara hoppet om att överklagan ska bifallas av domstolen. Annars får Elin söka assistans igen
och hoppas på bättre tur. En process som kan ta lång tid. Under
tiden gäller det att klara av livet som pågår här och nu för en tjej
som borde få vara tonåring i frihet med allt vad det innebär.
TEXT: MARIA ENNEFORS

Elin med sina föräldrar
på äventyrsbad med RBU

Elin har börjat på Häggviks gymnasiesärskola i Sollentuna där
hon trivs jättebra. Det finns ett fritids där, men Elin fick inte
plats. Kommunen ville då placera henne på ett fritids i Akalla
som inte var anpassat för rullstol. Det sa föräldrarna nej till. Då
föreslog man ett fritids i Täby. Anna och Johan insåg direkt att
det inte skulle funka för Elin att sitta i taxi i flera timmar varje
eftermiddag, så de sa nej. Men det godtog inte kommunen och
det var först när fritiset också sa att det inte skulle funka för Elin
som kommunen gav med sig. Nu går Elin på ett fritids i Bällsta.
Det funkar ganska bra men är inte optimalt. Hon åker dit från
skolan och sen kommer hon hem vid 17 då någon av föräldrarna
måste vara hemma.
- Att vara så låst är det värsta för mig säger Johan. Vi har återgått
till samma läge som när Elin gick på dagis. Någon av oss måste
alltid vara hemma med Elin eller följa med henne på saker hon
vill göra. Förra veckan fick Anna gå med henne på disco. Inte så
kul för en 16-åring att behöva ta med mamma dit.
Från att ha kunnat åka hem när hon vill med sin assistent, gå och
fika, göra någon fritidsaktivitet, åka till Kista och shoppa eller
bara hänga hemma så är Elin nu hänvisad till sina föräldrar och
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Träningen avslutas med
en spännande match

Full fart i Nacka Ishall

Det är en kall och gråmulen lördag i slutet av oktober vid Nacka idrottsområde. Inne i den närbelägna ishallen
ska snart Nacka HI:s kälkhockeylag påbörja sin träning. Här tränar både yngre och äldre tillsammans varje lördag
mellan klockan 11.00 – 13.00. De yngre tränar i nybörjarlaget och spelarna är mellan 6-17 år. I seniorlaget spelar
både vuxna med utvecklingspotential och elitspelare som är med i landslaget. Än så länge tränar de på samma tider
då de är för få spelare i varje lag för att kunna boka in hela ishallen.

I

dag är det ganska lugnt på isen, då ingen ur seniorlaget har
kommit hit och många i nybörjar- och utvecklingslaget är
sjuka.

Peter Junell, som är ledare för laget, är i full färd med att ta fram
lämplig utrustning till spelarna. Även om det är få ordinarie
spelare som dykt upp, är det andra som vill prova på för första
gången. Bland annat ett par syskon som följt med till träningen,
samt en student som har kommit från Jönköping för att göra ett
reportage för radiosporten. Peter plockar vant fram utrustning
som kälkar, hockeyhjälmar och knäskydd.
Kristoffer, 9 och Filip, 6 är först ut på isen för att värma upp.
De sitter bra fastspända i kälkarna och greppar vant sina klubbor.
Snart ansluter även Markus 12, och träningen börjar så smått
utan ledaren. De vet vad de ska göra och hjälper varandra. Filip,
som har lite svårt att ta sig upp när han tappat balansen får genast
hjälp av de äldre att sitta upp igen.
Kristoffer och Markus får upp farten bra på sina skridskor och
sicksackar vant mellan bildäcken de lagt ut i träningssyfte.
De båda har tränat i över ett år och börjar bli riktigt duktiga. Filip
är nybörjare och provade på första gången i våras.
När jag frågar hur svårt det är att lära sig spela och vilken balans
och styrka man behöver berättar Peter att de flesta lär sig ganska
fort att hålla balansen och spela samtidigt.
- Det är väldigt få skador i kälkhockey och ofta är det föräldrarna
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som är oroliga för att barnen ska skada sig eller inte vara starka
nog. Men de flesta lär sig att åka hyfsat bra inom ett år.
Alla som vill är välkomna hit för att prova på, hälsar Peter. Men
det är bra att ringa eller mejla först så han vet att det finns lämplig
utrustning på plats. Laget har utrustning som man får låna i början och tycker man att det är roligt och vill fortsätta spela så kan
man köpa egen. De som spelar mycket brukar köpa egna kälkar.
De kan beställas från Kanada.
Föräldrarna servar sina barn och ungdomar med utrustning och
material till en början, men efter ett tag blir det kallt och flera går
till fiket en trappa upp för att värma sig. Härifrån har man även
bra utsikt över hockeyrinken.
Peter är inne på tredje året som ledare för laget. Hans äldsta son
Viktor har tränat kälkhockey, med mindre avbrott, sedan han
var åtta år ungefär. Nu tränar även lillebror kälkhockey för att
han tycker det är så kul och det är något som bröderna kan göra
tillsammans. Helst vill Peter enbart vara lagledare och hoppas på
att de två tränarna; Peter Ojala och Christian Skytt ska ta över
träningarna helt från och med november.
Men idag är det Peter som tränar laget och han samlar gruppen
för att börja dagens pass. Först tränar de i cirka en timme och
sedan delar de in sig i lag och spelar match den sista halvtimmen.
- Att spela match och göra mål är det roligaste, tycker Kristoffer
som även drömmer om att bli elitspelare när han blir stor.

Tävlingar och seriespel
Peter berättar att det finns fyra seniorlag i Sverige; Nacka HI,
FIFH Sledgehammers i Malmö, Linden Hockey i Eskilstuna och
Hedemora SK. Fyra till fem gånger per år är det tävlingar. Nacka
Games är den tävling som Nacka HI Kälkhockey ordnar där man
även bjuder in lag från Norge och Finland. I augusti var det sex
seniorlag och fyra juniorlag som tävlade i Nacka Ishall.
Andra veckan i februari hålls Malmö Open som är Sveriges största
Parasport tävling. Där deltar både junior- och seniorkälkhockeylag från olika delar av Europa. I Malmölaget finns den enda tjejen
som spelar idag. Hon heter Caroline Persson och är 16 år. På
SHL:s hemsida under parasport kan du höra henne berätta om
när hon började spela.
I serien spelar också de två nybörjar-/utvecklingslagen från
Nacka HI och FIFH Sledgehammers i Malmö. Lagen har träffats
fyra gånger under säsongen och spelat matcher mot varandra. I
seriespelet får även icke funktionsnedsatta delta om de vill. Planen
inför nästa säsong är att locka ytterligare lag från Norge och Finland att delta i serien.
- På sikt hoppas vi att sporten ska växa och att fler spelare hittar
hit, säger Peter innan vi skiljs åt.

Tre spelare berättar
Markus, 12 år från segeltorp har spelat i ett år ungefär. Till en
början var det lite svårt att hålla balansen men när han väl fick in
rytmen har det gått allt bättre. Han har blivit snabb och smidig
på isen och skicklig på att hantera klubban.
Hans båda underben är amputerade efter en blodförgiftning
som han fick när han var två år. Även tummen och pekfingret på
vänster hand är amputerade, vilket gör att han kan få lite ont i
handleden när han spelar. Han brukar linda ett bandage runt

handleden för att avlasta lite. Under träningen använder han
inte sina benproteser, vilket gör att han kan ha en kortare kälke.
Fördelen med det är att det blir enklare att svänga och att nå med
klubban framför kälken.
Markus tycker det är jättekul att träna och kan mycket väl tänka
sig att börja tävla i sporten framöver. Än så länge är han dock
nöjd med att bara träna på lördagar och att spela schack en gång
i veckan i Rockadens schackklubb. Det blir en perfekt balans
mellan fysisk aktivitet och hjärnjympa, tycker Markus.
Kristoffer 9 år från Ekerö har spelat ett och ett halvt år och
ishockey är bland det roligaste han vet. Han älskar att göra snygga mål och träffa de äldre landslagsspelarna på isen. I slutet av
november ska han åka till Malmö och spela seriespel. I somras
var Kristoffer på sommarläger med Nacka HI på Åland. På lägret
kunde man både bada och göra olika aktiviteter. Varje dag kunde
de också träna kälkhockey i en närbelägen ishall. Där fick de tävla
mot ett finskt lag.
- Vi vann, berättar Kristoffer stolt.
Kristoffer var i ishallen och tränade nästan varje dag. Ibland gick
han och badade också, men att spela ishockey var allra roligast.
I november ska han och familjen åka ner till seriespelet i Malmö
och han ser fram emot att få spela en riktig match. Därefter bär
det iväg till Lillehammer i januari, där de ska möta ett norskt lag.
Filip, 6 år från Täby har spelat sedan i våras. Han tycker också
det är väldigt kul. Han har en CP-skada och är lite svag i armarna
så när han tappar balansen har han lite svårare att komma upprätt
igen. Men alla spelare hjälper varandra om man tappar balansen. Direkt efter denna träning åker Filip vidare till nästa. Mellan
klockan 14 och 16 tränar han Race Running i Täby. Där har han
tränat sedan i våras.
TEXT OCH FOTO: ANETTE WÄLLSTEDT

fakta

Kälkhockey (para ice hockey)
Kälkhockey är en rolig och fartfylld sport som kan
utövas av både spelare med eller utan rörelsenedsättning. Idrotten har i princip samma regler som
vanlig ishockey. Spelarna sitter i kälkar och med
hjälp av två klubbor som har pikar i ändarna stakar
man sig fram på isen. I Sverige finns fyra klubbar
där man kan spela Para ice hockey. I Stockholm
finns två träningsgrupper hos Nacka HI, ett nybörjarlag och ett elitlag. Dessutom har även Malmö,
Hedemora och Eskilstuna var sitt lag. Klubbarna
spelar även seriespel tillsammans.
Sedan 1994 är kälkhockey en gren i Paralympics
och världsmästerskap spelas sedan 1996. Sverige,
Norge, Kanada, USA, Tyskland och Estland har haft
störst landslagsframgångar genom åren.
Är du intresserad av att prova kan du läsa mer på
Nacka HI:s hemsida. www.nackahi.se/kalkhockey

eller gå in på SHL:s hemsida. Här kan du bland
annat titta på korta filmer där fyra spelare berättar om vad sporten betyder för dem, bland annat
Sveriges hittills enda tjej: www.shl.se/parahockey

Markus på isen
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Parasport i
Stockholm

Alla har rätt till
fysisk aktivitet!

Simning
Foto: Parasport Sverige

Fysisk aktivitet, till exempel genom lek eller idrott, uppfattas av många som en självklarhet men för vissa
är den förenad med hinder. Spontan fysisk aktivitet är lägre bland personer med funktionsnedsättning
än andra. Orsakerna kan vara många, till exempel rent fysiska hinder. Då behövs mer organiserad och
ledarledd idrott för den som inte kan spontanidrotta på skolrasten eller med kompisarna på fotbollsplanen efter skolan. Det är en av Parasport Stockholms uppdrag, att erbjuda anpassad idrott för alla
oavsett funktionsförmåga.

I

dag arbetar Ola Piccardo och Mikael Åkerberg på Parasport
Stockholm. De ser flera framtida utmaningar för Parasport
Stockholm. En av dem är rekrytering, att nå målgruppen.

- Det finns inte alltid givna vägar för att nå barn och ungdomar
med funktionsnedsättning, säger Mikael Åkerberg som bland
annat har ansvar för verksamheten för personer med synnedsättning. Det är svårt att nå målgruppen och då är samarbete
med andra organisationer oerhört viktig.

och radar snabbt upp argumenten.
- Man mår bättre, man får vänner och möter viktiga förebilder
i både äldre aktiva och ledare. Man upptäcker att man kan klara
mycket mer än man tror.

De idrotter som ökar mest just nu för personer med rörelsenedsättning är racerunning, rullstolsinnebandy och boccia.
I samband med Paralympics i Rio 2016 hade Parasport en rekryteringskampanj där man visade upp parasport för allmänheten
Neddragningarna inom LSS ett hälsoproblem
och man hade en prova-på-dag med en mängd parasporter. Just
Parasport Stockholm märker tydligt av nedskärningarna inom Paralympics har gjort att fler fått upp ögonen för paralympiska
LSS. Färre eller helt indragna assistanstimmar får stora kon- idrotter. Tack vare att TV sänder många timmar från de parolympiska spelen får fler förståelse för verksamheten
sekvenser och gör att färre kan idrotta. Timmarna
räcker helt enkelt inte till och idrottandet är det - Fysisk aktivitet har och en bättre bild av vad parasport är. Uttrycket
som ofta får stå tillbaka för den enskilde. Något störst positiv effekt ”framgång föder framgång” stämmer bra inom
parasporten. Att se duktiga idrottare nå framgång
som får negativ påverkan både på kort och lång
på folkets hälsa
trots omfattande funktionsnedsättning inspirerar
sikt.
fler att börja idrotta. Att ha förebilder på hög nivå i
- Neddragen assistans kan bli ett hälsoproblem, säger både Ola föreningen gör det lättare att rekrytera nya.
och Mikael. Med färre assistanstimmar blir det svårare, och
ibland helt omöjligt, att få timmarna att räcka till idrottandet. Parasport Stockholm har cirka 65 medlemsföreningar och målgruppen är personer med funktionsnedsättning. Verksamheten är
Mindre fysisk aktivitet ger sämre hälsa.
uppdelad i fyra grupper: rörelsehinder, synnedsättning, utveckEnligt Statens Folkhälsoinstitut så är ökning av den fysiska aktiv- lingsstörning samt neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det
iteten en av de åtgärder som skulle ha den största positiva effekten två sistnämna grupperna är de största och synnedsättning är den
på svenska folkets hälsa.
minsta.
På frågan vilka de största vinsterna är med fysisk aktivitet för - Den neuropsykiatriska gruppen ökar mest. Vi ser att behoven
personer med funktionsnedsättning så är Ola och Mikael eniga
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ökar, fler får diagnos och fler kommer till insikt om sin funktionsnedsättning, berättar Mikael. Många inom gruppen tränar
med ”vanliga” idrotten men för de som det inte passar för finns
parasport.
De idrotter som är störst och drar flest deltagare är basket,
rullstolsinnebandy, simning och boccia. Även fotboll och
innebandy utan rullstol är stora och drar mest deltagare från
gruppen där deltagarna har utvecklingsstörning och gruppen där
deltagarna har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Fler funktionärer behövs
Bristen på funktionärer är ofta en flaskhals och parasport
försöker därför inspirera föräldrar att hjälpa till. Det krävs större
ledartäthet för grupper med deltagare som har en funktionsned-

sättning. Förutom föräldrar försöker man få de som har tränat
länge, och nått en högre nivå, att ta sig an yngre, att bli tränare
och att göra något för klubben.
Det långsiktiga målet för Parasport är att varje parasport ska
ligga under sitt respektive förbund och inte inom Parasportförbundet. I framtiden ska Parasportförbundet fungera mer som ett
kompetenscentrum, med kunskap om funktionsnedsättningar.
Ett kompetenscentrum för hela idrottsrörelsen att vända sig till.
Alla har rätt till fysisk aktivitet. Om det är genom spontanidrott
eller i organiserad form genom Idrottsförbundet eller Parasportförbundet är upp till personens behov och önskemål. Gemensamt
är att alla, oavsett funktionsförmåga, har rätt till delaktighet i
idrott och fysisk aktivitet.
TEXT: JESSICA STJERNSTRÖM

Ola Piccardo och Mikael Åkerberg
Foto: Jessica Stjernström

fakta

Simning

Parasport Stockholm
Parasport Stockholm har sitt kansli i Beckomberga sim- och idrottshall på Söderberga alle
80 i Bromma. Verksamheten bedrivs över hela
Stockholmsområdet men mycket sker i lokalerna i
Beckomberga.
På kansliet arbetar Ola Piccardo, ansvarig för
grupper som har deltagare med rörelsehinder och
Mikael Åkerberg, ansvarig för grupper som har
deltagare med synnedsättning. De båda delar
ansvaret för grupperna som har deltagare med

utvecklingsstörning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Ola Piccardo nås på ola.piccardo@parasport.se
eller 08-525 085 56
Mikael Åkerberg nås på mikael.akerberg@parasport.se eller 08-525 085 58
Kontakta dem om du behöver hjälp att hitta just
din idrott.
www.parasport.se/Distrikt/Stockholm
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Parasporten ska ingå
i den ordinarie
idrottsverksamheten
Alla har rätt till
fysisk aktivitet!
Racerunnig
Foto: Parasport Sverige

Ett förändringsarbete pågår inom svensk idrott så vidare. Inom parasport styr nivån mer än exempelvis ålder.
- Idrott ska vara idrott. Golf är golf, oavsett om du har en
funktionsnedsättning eller inte. Det säger Peter Melander som
sedan några månader arbetar på Stockholms Idrottsförbund som
sakkunnig inom parasport.
Inom svensk idrott pågår just nu en gigantisk och spännande
förändringsresa. En del i denna resa sker också i nära samarbete
med Parasportförbundet, före detta handikappidrottsförbundet
och handlar om att inkludera personer med funktionsnedsättning
i idrotten. Parasporterna är sakta men säkert på väg in i respektive
förbund efter att ha varit organiserade inom Parasportförbundet
under många år. Skälet är hela det strategiska arbete som Svensk
Idrott genomsyras av.
- Idrottsrörelsen vilar på 100-åriga traditioner, en tradition som
har byggt på en konservativ triangelformad rörelse, berättar
Cinnika Beiming, distriktsidrottschef på Stockholms Idrottsförbund, ett distrikt under Riksidrottsförbundet. Den har utgått ifrån en bred bas där många börjar idrotta men där också
många slutar, alltför tidigt. Idag vill svensk idrott bygga en rörelse
som är formad som en rektangel. En bred bas där många börjar
idrotta och som också stannar kvar längre, hela livet. Målet är så
många som möjligt, så länge som möjligt, i så bra verksamhet
som möjligt. Man vill bli bättre på att nå nya målgrupper, till
exempel personer med annan etnisk bakgrund, parasportare eller
hbtq-personer. Man arbetar målmedvetet mot att de som börjar
idrotta också ska fortsätta. Den breda basen ska bestå även efter
flera års idrottande.
Inom parasporten ligger man ganska långt fram i strategiarbetet.
Inom parasport är andelen som idrottar många år, högre. Man
har inte samma elittänkande, alla får vara med oavsett ålder och
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Däremot kan man bli bättre på att skapa förutsättningar för att
kunna delta i en förening så nära hemmet som möjligt.

Det är dags att bryta gamla arbetssätt och
öka kompetensen inom idrottsförbunden
I förändringsresan ska man inkludera parasport i den ordinarie
verksamheten i respektive Specialdistriktförbund (SF). Detta
innebär inte att man ska lägga ner renodlade parasportföreningar
utan öka möjligheterna till idrott. Detta ska till exempel leda till
att fler personer med funktionsnedsättning har möjlighet att vara
med inom föreningslivet.
För att bryta det gamla arbetssättet har man anställt Peter som
tidigare arbetade på Parasport Stockholm. Genom Peter ska man
öka kompetensen om parasport hos ledare och klubbar. De ska
få verktyg och kunskap för att kunna starta upp parasport i sin
verksamhet. Peter Melanders uppdrag är också att öka kunskapen
om parasport hos personalen på Stockholms idrottsförbund så att
parasporten är med på ”agendan” varje dag i verksamheten.
Peter ska skapa förutsättningar för föreningarna att bedriva parasport, se till att ledare får rätt utbildning både om funktionsnedsättningar, utrustning och bemötande samt kunskap om
målgruppens storlek. För många ledare är det första gången de
kommer i kontakt med parasport och idrottare med funktionsnedsättning. Då finns Peter där med konkreta och handfasta
råd om anpassningar, material, vikten av tydlig information och
luftigare tidsschema. Att vissa grupper exempelvis behöver få
information både skriftligt och muntligt eller att bara ge en
instruktion åt gången.

Parasporten ska ha en naturlig plats i föreningen
Målet är att varje parasport ska organiseras inom respektive förbund. Det är ett långsiktigt arbete och hur lång tid det kommer
ta är svårt att säga. Redan idag ingår till exempel tennis, bowling,
ridsport, golf, bordtennis och curling i sitt respektive förbund.
Parasimning är på väg att gå över till simförbundet efter årsskiftet
2017/2018 om allt går som planerat. Både fotboll och innebandy
har skrivit på en avsiktsförklaring, vilket innebär att man tittar
på hur en överlämning ska gå till. Både för parasporten och mottagande förbund är det viktigt att det blir långsiktigt och hållbart
både för nybörjare, bredd, motionär och elitaktiva.
Vad som händer rent organisatorisk med de idrotter som inte har
ett naturligt förbund att gå in i vet man inte i idag. Det gäller
bland annat idrotterna goalball, showdown samt elhockey. Kanske blir de kvar inom Parasport. Kanske går de in i ett förbund
som ligger nära deras verksamhet.
Parasportförbundet, som idag organiserar parasportföreningarna,
ska i förlängningen bli ett slags kompetenscenter kring parasport.
Hur det kommer att se ut är i dagsläget inte klart.
- Parasporten ska ha en naturlig plats i föreningen. Den ska inte
vara någon parallell verksamhet, säger Peter. Vi måste få föreningarna att våga ta steget att starta parasport, få bort oro och rädsla
att göra fel. Vi inom Stockholmsidrotten har ett ansvar att utbilda
föreningarna i bemötande men också visa dem vilka krav de kan
ställa på parasportare.
Norge är ett föregångsland när det gäller att integrera parasport
i den vanliga idrotten. I Norge finns inte längre något handikappidrottsförbund. Sedan 2007 ingår parasporter i respektive förbund. Och egentligen är det helt logiskt att arbeta så här. Peter
ger ett exempel.
- Simförbundet kan simning bäst. Vill du simma är det till dem
du ska vända dig, oavsett funktionsförmåga. Parasportförbundet
kan funktionsnedsättningar bäst. De har kunskap om hjälpmedel,
utrustning samt tävlingsformer med mera. I det nya arbetssättet
samarbetar dessa två vilket borde vara optimalt, säger han.

Lidingöruset
Foto: Parasport Sverige

Stockholmsidrotten har en spännande och viktig resa framför sig.
Att göra parasport till en naturlig del i det ordinarie arbetet. Att
sätta parasport på kartan!
TEXT: JESSICA STJERNSTRÖM

fakta
Vill du veta mer om Stockholmsidrottens arbete
med parasport eller vill du veta hur man startar
parasport i din idrottsförening? Kontakta Peter
Melander via e-post
peter.melander@stockholmsidrotten.se eller
telefon 08-6274073
På www.strategi2025.se kan du läsa mer om
idrottens förändringsresa.

Bordtennis
Foto: Parasport Sverige
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Drop-in-verksamhet
Aktiviteter och idrott för dig som vill gå ibland eller testa olika

Alla har rätt till
fysisk aktivitet!

De flesta idrottsklubbar och verksamheter inom parasport ger möjlighet att komma och prova på en eller flera gånger innan man
bestämmer sig. Det kan vara i början av en termin eller löpande under verksamhetsåret. Men det finns också verksamhet som bara
bygger på drop-in. Man kan komma vid enstaka tillfällen eller varje gång, Om man blir speciellt förtjust i en viss idrott så kan man få
hjälp att hitta till en förening där man är bra på just den idrott man har fastnat för.
Vi har samlat information om några av de drop-in-verksamheter som finns. Dessa kräver ingen föranmälan. Det är fritt fram att bara
dyka upp för att antingen delta eller bara titta på.

Aktivitet: bordtennis, boccia samt ytterligare en
idrott som varierar från gång till gång.
Dag och tid: onsdagar klockan 16.00 – 18.00.
Plats: Beckomberga sim- och idrottshall,
Söderberga allé 80 i Bromma.
Arrangör: IFAH, idrottsföreningen för alla
handikappade.
Målgrupp: personer med funktionsnedsättning.
Åldrar: alla åldrar.
Anmälan: ingen föranmälan.
Mer info: Staffan, 076-195 98 93
staffan.johansson@ifah.se,
eller Christoffer 076-319 31 24

Aktivitet: fläskboll, dans, racerunning, boccia, basket,
box, yoga, cirkelträning med mera.
Dag och tid: torsdagar klockan 16. 00– 16.45.
Samling i entrén klockan 15.55.
Plats: Skärholmen sim- och idrottshall,
motionsrummet, Bodholmsgången 10.
Arrangör: Stockholms stad i samarbete med
RBU Stockholm.
Målgrupp: barn med rörelsebegränsning
Åldrar: 7 – 13 år
Anmälan: ingen föranmälan
Mer info: Stene Almlöf 076-211 94 35 eller Jessica
Ehrengren jessica.ehrengren@stockholm.se

Aktivitet: rullstolsinnebandy, bordtennis, boccia,
basket, box, mattcurling, bågskytte mm
Dag och tid: tisdagar klockan 16.30 – 17.30.
Plats: Beckomberga sim- och idrottshall, Söderberga
allé 80 i Bromma.
Arrangör: Stockholms stad/Träffstugan, IFAH
och Nacka HI.
Målgrupp: personer med funktionsnedsättning
Åldrar: 10 – 25 år
Anmälan: ingen föranmälan
Mer info: Marie E Wehinger 076-129 37 91

Aktivitet: ”öppen sporthall” med racketsporter.
Dag och tid: onsdagar klockan 18.00 – 20.00 (13/9
– 13/12).
Plats: Herrestaskolan, Karlslundsvägen 25 i Järfälla.
Arrangör: Järfälla kommun.
Målgrupp: personer som är i behov av extra stöd,
boende inom hela Stockholms län.
Åldrar: alla åldrar.
Anmälan: ingen föranmälan.
Mer info: Jenny Rosendahl:
jenny.rosendahl@jarfalla.se

Aktivitet: ”öppen sporthall” med lek och spel.
Dag och tid: lördagar klockan 13.30 – 15.30
(16/9 – 16/12).
Plats: Herrestaskolan, Karlslundsvägen 25 i Järfälla.
Arrangör: Järfälla kommun.

Målgrupp: personer som är i behov av extra stöd,
boende inom hela Stockholms län.
Åldrar: alla åldrar.
Anmälan: ingen föranmälan
Mer info: Jenny Rosendahl: jenny.rosendahl@jarfalla.se

För dig som bor i Stockholms stad
På www.fritidsnatet.se hittar du ett samlat fritidsutbud för barn, ungdomar och vuxna som behöver extra stöd, i Stockholms stad.
Alla ska ha möjlighet att prova olika fritidsaktiviteter och hitta det som passar var och en.
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Handikappanpassat hus i Sälen
Villa Kompis Sälen har två lägenheter om 75 kvm
och plats för 6-7 personer vardera. En lägenhet är
helt handikappanpassad med liftar och stor toalett. Båda lägenheterna har breda dörrar och fasta
ramper vid sina ingångar. Huset har bastu.

HYR
1 VECKA
från

2 700:-

2,5 km till Lindvallen
nära längdåkning och vandringsleder
funktionell skidåkning/ski-cart vid Hundfjället
nära äventyrsbad, bio, skoteruthyrning
==> Är du intresserad av att hyra Villa Kompis
Sälen?
Läs mer och gör en intresseanmälan via vår hemsida
eller ring oss så berättar vi mer!

• Vi på Kompis väljer att låta allt eventuellt

ekonomiskt överskott stanna i verksamheten
hos våra kunder, personer med funktionsnedsättning och behov av personlig assistans.

www.kompisassistans.se | 0771-404 525

NU I BOKHANDELN

CP-UPPRORET
av Lars Mullback

Vi ser möjligheter där andra ser svårigheter
Vi finns vid din sida genom hela ditt liv inom:
#Personlig assistans #Särskola #Re/habilitering #Daglig verksamhet

www.movewalk.se

www.facebook.com/movewalk
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Jultips

Biotips för stora och små barn
Ugglor och möss

Gordon och Paddy

Meral är nyinflyttad och hennes enda vän är husmusen Pip-Pip.
När klassen ska åka på lägerskola får Pip-Pip följa med, men i skogen finns faror som hotar en liten mus och Meral måste ha hjälp
av sina nyfunna vänner. Ugglor och möss är en feel-goodfilm med
musikalinslag om vänskap, likheter och olikheter.
Premiär 2017-11-25

En nöttjuv härjar i skogen. Kommissarie Gordon måste fånga
tjuven. Sorgligt nog är han den ende polisen i hela distriktet och
tvingas stå ensam i snön och vakta hålet där nötterna stulits. Han
som egentligen är bäst på att lyssna, tänka och stämpla. Om han
bara hade en assistent, en liten, snabb och duktig polisassistent!
Då skulle de tillsammans kunna lösa fallet. Premiär 2017-12-22

Gordon och Paddy

Ugglor och möss

Trollvinter i Mumindalen

Tjuren Ferdinand

De älskade Mumintrollen är tillbaka. Det är vinter i Mumindalen,
men Mumintrollet vill inte gå i ide, han vill undersöka vintern.
Snart upptäcker han att märkliga varelser går omkring i den
midvintermörka snön och verkar vänta på en märklig och efterlängtad gäst. Gästen kallas för Julen och ivrig får Mumintrollen
lära sig allt om den fantastiska juletiden.
Premiär 2017-12-01

På juldagen har allas favorit Tjuren Ferdinand biopremiär. Det är
den klassiska berättelsen om den stora tjuren med ett stort hjärta,
som hellre luktar på blommor än stångas med de andra tjurarna.
En dag misstas Ferdinand för att vara farlig och blir bortförd för
att delta vid tjurfäktningar. Fast besluten att återvända till sin
familj samlar han ett udda gäng och ger sig ut på ett fantastiskt
äventyr. Premiär 2017-12-22

Trollvinter i Mumindalen
© Filmkompaniet / Animoon to the picture

Tjuren Ferdinand

Moomin Characters ™

Källa: bioguiden.se
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Jullovstips
Pepparkaksutställning
Den 4 – 22 december kan du komma och titta på fantastiska pepparkakshus och kanske få inspiration till ett eget. Ofta är det bara
fantasin som sätter gränser när man ska bygga ett pepparkakshus
och fantasi finns det gott om här. Öppet måndag – fredag klockan
08.00 – 12.00 i Solna Folkets hus på Skytteholmsvägen i Solna.

Barnens jul på Skansen
Under julen har Skansen många barnaktiviteter som hör julen till.
Julstämning i massor, dans kring granen och pyssel. I Skogens hus
kan barnen göra gammaldags julpyssel tillsammans med kunniga
värdar.
I husen och gårdarna på Skansen är det julpyntat och man får se
hur man firade jul förr i tiden, vilken julmat man åt och andra
traditioner.
Under julmarknadshelgerna bjuder julorkestern upp till dans
kring granen.
Du hittar mer information på
www.skansen.se/sv/julkul-för-barn

SMASKIGA SAFFRANSBISCOTTI
INGREDIENSER
100 gram smör
1 gram saffran
1 ½ dl strösocker
2 ägg
1 tsk bakpulver
5 dl vetemjöl
1 1/2 dl skållad sötmandel

TILLAGNING
1. Smält smöret.
2. Stötsaffran med lite socker och blanda ner i smöret.
Låt svalna.
3. Rör ner ägg och socker.
4. Skålla sötmandel.
5. Blanda mjöl och bakpulver och häll i den skållade
sötmandeln.
6. Arbeta ihop allt till en deg.
7. Dela degen i fyra delar och rulla varje del till en längder på 40 cm. Lägg på en plåt med bakplåtspapper.
8. Grädda mitt i ungen 15 minuter i 175 grader.
9. Låt dem svalna lite och sänk ugnen till 100 grader.
10. Skär varje längd i 10 sneda skivor. Lägg tillbaka på
plåten med snittytan upp.
11. Torka dina biscotti mitt i ugnen ca en timme med
ugnsluckan på glänt. De ska bli torra.

Eva med sönerna Erik och Johan

Skansen
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Linda Kjellberg

Hästunderstödd terapi/specialpedagogik
- Ny kurs på Strömsholm!
Ett drivet samarbete mellan Ridskolan Strömsholm, Organisationen för hästunderstödda insatser (OHI)
och Hästsportens Folkhögskola har möjliggjort uppstarten av en ny yrkesutbildning på uppdrag av Svenska Ridsportförbundet. Kursen är en tilläggsutbildning i hästunderstödda insatser (HUI) med inriktning
på terapi och specialpedagogik.

S

yftet med utbildningen är att ge kunskap om,
samt kompetens att, använda hästar och deras
miljö som terapeutisk och pedagogisk resurs
inom hälso- och sjukvård, skola och socialt arbete. Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma inom dessa
områden och avser också att skapa ökade förutsättningar för samarbeten mellan ridskolor och terapeuter/
pedagoger runt om i landet.
I september månad hölls den första kurssammankomsten för
de 16 deltagare, av hela 78 sökande, som antagits. Därtill har
flera intressenter hört av sig efter att ansökningstiden gått ut.
Så intresset är stort, vilket såklart gläder arrangörerna.
Pia Tillberg, ordförande i Organisationen för hästunderstödda insatser, berättar att kursen startats upp med den
långsiktiga tanken att kursen ska bli återkommande under
flera år framöver. OHI verkar för att öka kunskapen om,
samt användandet av, hästunderstödda insatser och utfärdar
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certifikat för terapeuter/pedagoger som använder sig av hästunderstödda insatser.
- Vi är så glada över detta samarbete med Strömsholm, säger
Pia Tillberg, och hoppas såklart att utbildningen ska föda vidare samarbeten mellan hästnäringen och vård, skola och social omsorg. Ridskolorna är en viktig resurs, som kan ha stor
betydelse för människors hälsa. De bör användas ännu mer
för terapeutisk och pedagogisk verksamhet och det hoppas vi
att den här utbildningen ska bidra till.

Undervisningen är avgiftsfri
Då utbildningen finansieras genom folkhögskolans verksamhet är undervisningen avgiftsfri. En kursavgift på 3 200 kr
per elev tas dock ut för tillgång till häst samt visst studiematerial. Som deltagare bekostar man därtill resor och boende
i samband med de sju obligatoriska sammankomsterna, tre

heldagar, som hålls på Ridskolan Strömsholm, samt kurslitteratur. Övriga studier sker på distans och omfattar bland annat
studiebesök, auskultation samt en större individuell inlämningsuppgift. Kursen sträcker sig över 40 veckor med en studietakt
om 37 %.
Den praktiska delen av utbildningen är främst inriktad på hästkunskap, medan den teoretiska delen fokuserar på människan
och de klienter man som terapeut kan tänkas möta på ridskolan. I några moment vävs de båda samman i form av praktisk
träning tillsammans med häst och klient.

Tvärprofessionell utbildning som passar många olika professioner
Pia Tillberg betonar att en av utbildningens stora fördelar är att den är tvärprofessionell.
I denna första omgång av kursen deltar såväl arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterskor och specialpedagog, som beteendevetare och en präst. Programmet av föreläsningar är sammansatt för att tillgodose alla deltagare, utifrån sina respektive professioner. Därtill ger deltagarnas olika bakgrund stora möjligheter att lära av varandra och en bred plattform att diskutera hur
hästen och dess miljö kan bidra till att förstärka effekterna av terapeutiska och pedagogiska insatser. Det medför att, även om
kursen ligger på basnivå, ger den en bred kunskap om människan, om de klienter man kan tänkas möta och om möjligheterna med hästunderstödda insatser.
TEXT: PERNILLA KIPPING
FOTO: STRÖMSHOLM

DELAKTIGHET HANDLAR
INTE OM ALLT DU GÖR
INTE SÄLLAN FÅR FÖRÄLDRAR GÖRA VÄLDIGT MYCKET INOM SITT
BARNS ASSISTANS. I RAMP HAR VI FLER KUNDANSVARIGA PER
UPPDRAG ÄN DE FLESTA. DÄRFÖR KAN NI FORTSATT STYRA
BARNETS ASSISTANS - UTAN ATT FÖR DEN SKULL GÖRA
ALLT. OCH ISTÄLLET FÅ TID OCH KRAFT ÖVER ATT
VARA JUST FÖRÄLDRAR.
ramp.nu
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Många givande
möten i Tanzania
Grupphäng Mombasa

Vi är nyss hemkomna från Tanzania. Vår resa gick till tre ställen: först till IFs workshop
med alla östafrikanska länder och sist till Dar es Salaam. Däremellan var vi i norra Tanzania, i Tanga. Staden ligger vid kusten, vid Indiska Oceanen och är en av de 10 lokalföreningar som ASBAHT (Tanzanias ryggmärgsbråck- och hydrocefalus förening) har. Där blev
det blev många givande möten.

U

nder hembesöken första dagen, fick vi träffa Raya
19 år. Hon bor med sin familj i en rymlig lägenhet men den ligger en lång trappa upp. Eftersom
hon sitter i rullstol blir det inte att hon tar sig ut på dagarna
utan tillbringar sin tid i lägenheten. Hon hjälper sin mamma
och de andra kvinnorna (familjen är stor) med matlagning.
Raya torkar mango som hon rullar i rödfärg, socker och ingefära. Det är ett supergott snacks som hon också kan sälja i
små plastpåsar. Hon är blygsam, lugn och har ett fint leende
på läpparna, är tillfreds med livet. Två gånger om året åker
hon till Moshi nära Kilimanjaro och träffar andra unga med
ryggmärgsbråck och hydrocefalus. Det är viktigt, eftersom
hon inte får chansen till så mycket socialiserande till vardags.
Vi var också hemma hos några små barn, tre och fyra år gamla. Det är svårt att förstå barnens ålder för de är små i växten.
Undernäring är utbrett och det är också en viktig byggsten
som ASBAHT jobbar med, folsyra och näringstillskott.
Barnen kan inte sitta eller gå. Men mammorna, de starka
kvinnorna, bär sina barn med stolthet.
Vi träffade styrelsen båda dagarna. De har regelbundna
möten och ordnar tre föräldramöten varje år. Det gick upp
för oss under samtalen med dem att det finns brister i kun-
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skapen om funktionsnedsättningen. Det gäller till exempel
kateterisering, sårvård samt SHIP-programmet som alla
östafrikanska länder jobbar med. Det kände de inte till.
De var vänliga och ivriga på att höra mer och bad oss berätta
om de tre ämnena på föräldramötet dagen efter.

Många kom till föräldramötet
Till föräldramötet kom 21 barn med sina föräldrar, mest
mammor men också många pappor, vilket gjorde oss glada.
Det brukar vara ytterligare några barn på mötena men nu
hade det kraftiga regnet den senaste veckan gjort vägarna
svåra att åka på så alla tog sig inte dit. Förutom föräldrarna
var även en läkare frän Tangas största sjukhus där, en arbetsterapeut från rehabiliteringen, präster och en byäldste. Det
var en varm stämning och alla utifrån, som själva inte var
föräldrar, höll väldigt fina tal till föräldrarna och ASBAHT.
Efter att ha hört om SHIP-programmet sa en muslimsk mullah: ”Jag är inne i skeppet, jag är med er!” Så hjärtligt och
inkluderande.
Senare på eftermiddagen när föräldramötet var slut satt alla
kvar. Vi gick runt och pratade med alla. Det är då jag träffar
Lilian och hennes mamma. Hon berättar sin historia.

Ett bebisskrik i skogen
Asia Omary bor utanför Tanga, I Muheza. Hemma har hon fem
barn, den äldsta är 12 år. En dag går hon ut i skogen för att plocka
grenar och pinnar till elden så att hon kan laga mat. Då hör hon ett
litet skrik, ett skrik från en gråtande bebis. Hon söker efter ljudet
och hittar en liten flicka. Flickan har ett stort huvud, hon är övergiven och har lämnats att dö i skogen. Asia tar bebisen i famnen
och bär hem henne.
För vart tionde hus finns en byäldste. Hon går dit för att fråga om
råd. Byäldsten hittar rätt på föräldrarna som lämnat flickan och de
går dit tillsammans. Men föräldrarna är inte intresserade av flickan
eftersom hon ser annorlunda ut och tycker att Asia kan ta henne.
Så nu har Asia ett sjätte barn och hon ger flickan namnet Lilian.

Kunskapsspridningen måste fortsätta
Det är rörande att se den vackra klänningen som Lilian bär, samma tyg som Asias klänning. Det vittnar om omtanke och kärlek.
Ändå är mamman modig och berättar hur hon knappt orkar med.
Hon berättar hur grannarna skrattar åt henne när hon kommer
bärandes på Lilian. Lilian har blivit blind av det höga trycket av
obehandlad hydrocefalus. Hon kan inte gå, inte prata och hon
är inkontinent. Men hon är med, hon reagerar och hon ser ut

att njuta av människorna runt omkring. Varje onsdag går de till
habiliteringen för att träna med fysioterapeuten. Det är
hjärtskärande att höra hur grannarna hånar och skrattar åt dem.
Det beror förstås på okunskap och brist på information om
hydrocefalus och andra funktionsnedsättningar. Den pågående
kunskapsspridningen och medvetandehöjningen måste fortgå,
i skolor, kyrkor, radio, TV och från mun till mun.
RBU Barnhjälpen Tanzania har under fyra år haft sin arbetsgrupp
under RBU Stockholm. Nu gjorde vi vår sista resa innan perioden
tar slut. Mycket har hänt under dessa år och mycket behövs fortfarande göras. 2018-2021 går RBU Barnhjälpens arbete vidare men
då direkt under RBU riks. Håll utkik i Rörelse efter kommande
artiklar och följ oss på Facebook.
Vi tackar RBU Stockholm för stöd och support och tack till alla
annonsörer genom åren.
Vänligen Liiso, Ammi, Ina, Gerda, Ewa och Stefan.
TEXT: LIISO ÅKERBERG, PROJEKTLEDARE
FOTO: LINNEA BERTLIN

Ungdomsgruppen Dar es Salaam, Tanzania
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Grupphäng Mombasa

Ung vuxen i östra Afrika

Merparten av de som föds med ryggmärgsbråck och hydrocefalus i Afrika överlever inte sin första födelsedag. Även under de första åren är risken stor. Bara i Dar es Salaam dog sju barn med ryggmärgsbråck
i åldern 2-4 år den senaste månaden. Med ökad kunskap och tillfällen att möta andra i samma situation
har barnen en chans att växa upp och bli tonåringar och unga vuxna.

V

artannat år möts yrkesprofessionella, föräldrar
samt ungdomar och unga vuxna på IF´s African
workshop för att dela erfarenheter, bygga på sin
kunskap och knyta kontakter. I år var vi 90 deltagare från nio
östafrikanska länder som samlades i Mombasa, Kenya.
Under en eftermiddag fick jag och Linnea chans att samtala
med de som själva, liksom jag och Linnea, har vuxit upp med
dessa skador.

Vilka svårigheter möter ni i samhället?
Beautiful, en tjej från Uganda börjar berätta.
- Det svåraste är folks negativa syn. De låter bli att inkludera
oss i aktiviteter i grannskapet, då de tror att vi inte kan göra
saker som alla andra.
- Detta gäller även vänner och familj som är de som ska känna oss bäst, fyller Deborah i.
Tillgängligheten i skolor är också ett stort problem. Förutom
att byggnaderna oftast har flera våningar utan hiss så är det
svårt att få tillgång till en bra toalett, den delas oftast med alla
andra på skolan och består bara av ett hål i marken vilket gör
det smutsigt.
Härlig konversation mynnade ut mellan alla om hur man
kan öka människors förståelse och kunskap kring förebyggande av ryggmärgsbråck. En stor del av förebyggandet som blivit
mer och mer känt över världen ligger i att tillsätta mer folsyra
i sin kost och oftast behövs även tillskott i form av tabletter.
- Kunskap om hur mycket folsyra som behövs kommer inte
alltid fram, inte heller vilka övriga näringsämnen som samarbetar med folsyra, berättar Beautiful. Vilken typ av mat
innehåller redan folsyra? Det är bra att föra fram det. Hur
länge man låter maten koka påverkar också, ju längre och
mer upphettat en råvara blir desto mindre vitaminer blir kvar
i maten.
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Något som blir vanligare och pratas mycket om är tillsatsen av folsyra i livsmedel. Speciellt mjöl. Flera av ungdomarna påpekar att detta är bra. Dock är det svårt för de som bor
på landsbygden att köpa detta tillsatta mjöl. Pengarna räcker
inte till för att köpa färdigt mjöl, de som bor utanför städerna
odlar sina egna grödor och maler sitt eget mjöl. Genom detta
missar de tillskottet av folsyra.

Påverka och lobba på regeringsnivå
Folk lyssnar på mäktiga människor, så får vi till exempel presidenten att säga till folk att de behöver äta mer folsyra får vi
ut vårt budskap till fler. Är det någon som kan säga nej till
presidenten, spekulerar ungdomarna.
Sen pratades det om en vilja att nå ut till media, kanske
starta en tidning som skriver om ryggmärgsbråck och hydrocefalus. Idén är bra men det kostar. Att använda de medier
som finns nu är bäst, speciellt att nå ut i teve då många inte
har lärt sig läsa.
Rocky påpekar vikten av att så ofta som möjligt bära tröjor med sin lokala förenings tryck. Om att ta chansen att
berätta vad ryggmärgsbråck och hydrocefalus är och vad det
finns för behandling och sätt att förebygga följdskador. En
perfekt dag för extra påverkan genom media är 25 oktober
varje år, Internationella Ryggmärgsbråcksdagen.

Det första och viktigaste är acceptansen till
sin egen skada

Kennard, en 19 årig kille från Malawi, säger till slut att det
första och viktigaste som vi själva kan påverka är acceptansen till vår egen skada. Förändringsarbetet i samhället
börjar hos dig, i ditt huvud. Han berättar att han blev retad
i gymnasiet av klasskompisar för sitt stora huvud. Med
tiden förstod han och accepterade sin skada. Han skrev flera
skolarbeten om ryggmärgsbråck och hydrocefalus vilket
ökade förståelsen från skolkamraterna över tid.

Alla dessa fantastiska människor. Jag förundras varje gång
jag får chans att möta de unga vuxna i Afrika. Det har jag
känt sedan första gången för fyra år sen då jag mötte gruppen i Dar es Salaam, Tanzanias största stad. De vill fortsätta
upplysa människor i deras närområde och land om sina skador, prata om folkhälsa och uppnå en samhällsförändring.
De drömmer om att bli läkare och advokater. Drömmar och
mål som vi alla har oavsett var i världen vi bor.

Jag är så glad att jag får fortsätta följa deras resa mot de
drömmar och mål de har för sin framtid, även kommande
fyra år.
TEXT: INA ÅKERBERG
FOTO: LINNEA BERTLIN

Santos Chuwa,
ungdomsledare för gruppen
i Moshi

Deborah Nzisa,
ungdomsledare för gruppen
i Mombasa

Rocky Malombe,
studerar och är snart färdig
inredningsdesigner

Ålder: 29 år
Bor i Moshi, Tanzania
Drömmer om/har som mål att:
Ambassadör för unga vuxna med
ryggmärgsbråck och hydrocefalus

Ålder: 29 år
Bor i: Mombasa, Kenya
Drömmer om/har som mål att: Bli
bättre på att nätverka med folk samt
lära sig teckenspråk så han kan kommunicera med döva

Ålder: 26 år
Bor i: Nairobi, Kenya
Drömmer om/har som mål att: Bygga
tillgängliga hus

Santos

Rocky

Deborah

Vi stödjer RBU Stockholms projekt för barn med
ryggmärgsbråck och hydrocefalus i Tanzania:

RAMP%
PERSONLIG*ASSISTANS
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!DELAKTIGHET!I!DIN!ASSISTANS!HANDLAR!INTE!OM!DET!DU!GÖR!2!UTAN!VAD!DU!VET

Vill du också vara med och ge ett bidrag till Tanzanias barn med ryggmärgsbråck?
Hör av dig till: kontakt@stockholm.rbu.se

Utsikt nr 4/2017

25

Hur kan man fuska inom
personlig assistans?

Jag tycker om att räkna. Och jag jobbar med assistans och kan lite om det. För en tid sen
frågade en assistent ”Hur kan man fuska inom assistansen”? En relevant fråga eftersom det
i stort sett är det enda politiker, tjänstemän och media talar om. Och jag fick börja tänka
efter. För helt lätt är det inte om man vill fuska.

I

samband med regeringens reträtt om väntetidsdomen
häromdagen, kunde vi läsa på Dagens Nyheters ledarsida
(DN 20171115) att fusket är 4 miljarder kronor årligen.
DN hävdar att delar av fuskpengarna går till IS-terrorism. Enligt
Ann-Marie Begler, generaldirektör på Försäkringskassan, omfattar fusket 2-3 miljarder kronor. Hon säger att dessa går ”direkt
ner i fuskarnas fickor”, (Svd 20150930). Varje år.
Två tunga maktinstitutioner i Sverige säger alltså att mellan 2-4
miljarder kronor dräneras ur assistansersättningen och används
delvis till att mörda, våldta och bränna levande personer i mellanöstern. Stanna upp en stund och fundera på vad det är som
sägs här. För du har sannolikt sett och hört det själv. Så många
gånger att du knappt längre reagerar.

Är detta fusk: Ja
Kan det förklara 3 miljarder i fusk per år: Nej
Kan några få ut 3 miljarder ”i fickan”: Nej, 1500 kaninmän
kan inte anställa 10 000 assistenter och aldrig betala dem lön eller
skatt för att få loss 3 miljarder i fickan.

Fuskexempel 2. De notoriska lögnarna

Om vi i de räkneexempel som följer tar ett genomsnitt av vad
DN och Begler hävdar att fusket omfattar, blir det 3 miljarder kronor per år. Det motsvarar ungefär 10 miljoner assistanstimmar eller cirka 10 % av hela assistansen.

Vi antar att 100% av alla assistansberättigade personer är notoriska lögnare och att alla har lyckats lura Försäkringskassan på
10 % mer assistans än de behöver. Vi som varit med om en 2-årsprövning vet att detta i praktiken inte är möjligt när försäkrinskassan tar fram klockan. Men låt oss säga att assistansberättigade
personer är sluga typer som med hjälp av ännu slugare jurister
(endast några få procent av assistansföretagen har råd med en jurist) lyckas få ut 10 % mer assistans än de behöver till en kostnad
av 3 miljarder kronor.

Fuskexempel 1. Kaninmännen

Är detta assistansfusk: Ja.

Det här är personer som låtsas vara funktionshindrade. De helt
enkelt spelar en diagnos och lyckas lura läkare och handläggare
vid Försäkringskassan. För att förklara 3 miljarder kronor fusk årligen behöver vi minst 1500 kaninmän. Och för att lyckas passera
både den medicinska expertisen och Försäkringskassans duktiga
handläggare och kvalitetssäkring kan vi nog inte räkna med mer
än att en kaninman på tio klarar denna fantastiska bedrift. Vi
som varit med om en 2-årsprövning förstår det. Det krävs alltså

Kan det förklara 3 miljarder i fusk per år: Nej

Men hur kan man då fuska?
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15 000 kaninmän i Sverige som inte gör annat än att träna på
CP-moves och att söka assistansersättning.
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Kan några få ut 3 miljarder ”i fickan”: Nej. För att överhuvud
taget få ut pengarna måste ju assistans utföras och redovisas. Väl
utbetalda utgår cirka 50 % i lön och cirka 40 % i skatter. Kvar
hos fuskarna blir cirka 10 % för administrativ avgift och omkostnader.

Fuskexempel 3. De falska tidrapporterna i
Södertälje
Ja, detta har hänt. Så här gick det till: När beviljad assistanstid
inte användes, skrevs falska tidrapporter med fingerade namn.
Assistansersättning betaldes ut, men aldrig några löner. Företaget
hette ELMA och gjorde detta systematiskt under några år. De
försnillade 30 miljoner totalt. I målet fälldes 34 personer. Det
är den största assistanshärva vi känner till. Men för att komma
upp i 3 miljarder kronor behövs hundratals ELMA-företag. Företag som varje år systematiskt och framgångsrikt skickar in falska
tidrapporter på beviljad assistanstid som inte används. 3 miljarder
kronor motsvarar 10 miljoner assistanstimmar. Det blir cirka 670
assistanstimmar per assistansberättigad per år. Hur många falska
tidrapporter det blir kan någon annan få räkna ut.
Det behövs alltså 10 miljoner timmar som inte används för att
därefter förutsätta att 100 % av alla anordnare manuellt skapar
falska tidrapporter på all överbliven tid, varje månad. De flesta jag
känner gör av med i stort sett alla sina timmar.
Är detta assistansfusk: Ja.
Kan det förklara 3 miljarder i fusk per år: Nej.
Kan några få ut 3 miljarder ”i fickan”: Nej. ELMA lyckades
fuska till sig 30 miljoner, det vill säga 1 % av de 3 miljarder som
påstås försvinna varje år. ELMA höll dessutom på med sitt fusk
under flera år.

Fuskexempel 4. Guldäggen och de nära
anhöriga
Anhöriga lever gott på de guldägg de assistansberättigade värper
till familjerna, skrev Erik Hörstadius. Anhöriga har starka incitament att överdriva behov och driva upp timmar. Så kan det
säkert vara i vissa fall. Men kan vi förklara miljardbelopp per år
med denna teori? Försäkringskassan har under åren successivt
förfinat sina behovsbedömningsinstrument. Förnedrande och integritetskränkande skulle många av oss säga, men knappast godtyckligt. Att hävda att anhöriga skulle kunna påverka Försäkringskassans specialister på miljontals assistanstimmar varje år är att
fullständigt underkänna försäkringskassans tjänstemän.
Är detta assistansfusk: Nja, eller vad FK kallar överutnyttjande.
Kan det förklara 3 miljarder i fusk per år: Nej.
Kan några få ut 3 miljarder ”i fickan”: Nej. Även vid ett
systematisk verkande för fler timmar hamnar pengarna till sist i
ett bolag som betalar ut löner och skatt, (se ovan).

Fuskexempel 5. Porslinsbestickning och
reklam
Minns ni assistansföretaget som köpte porslinsserviser till nya
kunder? Media hakade på och kallade det mutor men firman
hävdade att det var marknadsföring. Inte särskilt snyggt kanske
eller speciellt höga tankar om sina kunder, men knappast olagligt.
Några år senare kan Åsa Regnér inte ta ordet assistans i munnen
utan att tvångsmässigt samtidigt säga reklam.

Fuskexempel 6. Skattefuskarna
I de flesta branscher förekommer skattefuskare. Inom personlig
assistans är det svårare att skattefuska. De stora bolagen sysslar
oftare med räntesnurror, koncernbidrag och utländskt ägande.
I regel helt lagligt. De medelstora och små företagen har inte så
mycket att ta till annat än att strunta i att betala skatt. Och det
är inte så lätt. Sedan ett år tillbaka betalar assistansföretagen både
löner och skatter, cirka 85-90 % av assistansersättningen – innan
ersättningen från försäkringskassan betalats ut. Betalar man inte
skatt går det ganska fort att inte kunna bedriva verksamhet. 3
miljarder i undanhållna skatter är det bara Apple, Amazon, DELL
med flera som lyckas med.
Är detta assistansfusk: Nej, men skattefusk.
Kan det förklara 3 miljarder i fusk varje år: Nej.
Kan några få ut 3 miljarder ”i fickan”: Ja, skatt utgör stora
belopp, men inte sannolikt.
Kan man tänka sig att 3 miljarder i fusk är möjligt genom en
blandning av de olika fuskexemplen ovan. Nej, 3 miljarder är oerhört mycket pengar. Dessutom menar Begler med flera att det
handlar om 3 miljarder varje år. Att några kan ha beslut som är för
stora är förstås sant men Försäkringskassan har 2-årsomprövningar och ingen som varit med om en sådan vet att man bara
sitter och fikar bort två, tre timmar. Det handlar om ett minutiöst
räknande av minuter, ibland sekunder. Inget sker med godtycke
och inget lämnas utan att ifrågasättas.
Det finns ingen saklig grund eller teoretisk möjlighet som stödjer
10 %-fuskteorin inom personlig assistans. Beglers uttalande om
2-3 miljarder ”direkt ner i fuskarnas fickor”, innebär att företagens fusk måste vara 4-5 miljarder. De flesta läser hennes uttalande som att någon gör sig till miljardär på reformen.
Det fusk Försäkringskassan för ett par år sedan redovisade låg på
0,16 % av assistansersättningen. Det skulle i år motsvara cirka
48 miljoner kronor. En förskräcklig massa pengar. Men att inte
precisera var de 3 miljarderna kommer från är märkligt. En överdrift med över 6 000 % kan inte annat än att kallas för lögn. En
lögn som valsats i media och politiken så länge att den inte längre
ifrågasätts trots att den är helt orimlig. Orimlig i sin förankring
i verkligheten liksom i sitt teoretiska genomförande.
Är Åsa, Anne-Marie, Magdalena och Stefan, liksom åtskilliga
ledarsidor, lögnare? Kanske inte lögnare, men vilseledda om vi
är diplomatiska. Assistansreformens kraftiga kostnadsutveckling
har helt andra orsaker. Det har Bengt Westerberg förklarat på ett
tydligt sätt i sina rapporter. Men framför allt är de alternativa
kostnaderna till den personliga assistansen, som forskare Hans
Knutsson och andra visat, inte lägre, utan snarare tvärtom.
TEXT: RICKARD FRIBERG

Är detta assistansfusk: Nej.
Kan det förklara 3 miljarder i fusk per år: Nej, i meningen att
branschen är överkompenserad.
Kan några få ut 3 miljarder ”i fickan”: Nej
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MOR- OCH FARFÖRÄLDRATRÄFF
Inom RBU Stockholm finns en Mor- och farföräldragrupp som
träffas fyra gånger per år för att diskutera olika ämnen och träffa
andra i liknande situation. Aktuellt ämne för kvällen hittar du på
www.stockholm.rbu.se
Nästa träff i mor- och farföräldragruppen kommer att hållas i RBU
Stockholms lokaler på S:t Göransgatan 82A, måndagen den 26
februari, kl. 18.00. Under kvällen bjuds det på kaffe och smörgås.
Anmälan till kansliet senast den 22 februari.

VINTERKUL I FLOTTSBRO
För sjunde året i rad bjuder RBU, tillsammans med flera andra
organisationer, in till en dag i skidbacken. Söndagen den 4 februari
har du, med fysisk funktionsnedsättning, chansen att prova på att
åka alpint med Sitski, Skicart eller Biski.
Hela familjen är välkommen att delta och själva åka skidor eller ta
del av det som händer kring samlingsplatsen. Där kommer grillen
att vara igång som vanligt och vi bjuder på korv med bröd och festis. Här kan du även prova att baka pinnbröd.
Inbjudan och anmälningsformulär skickas hem till alla medlemmar
under december och finnas även på webben. Sista anmälningsdag
är den 14 januari 2018 och dagen kostar 300 kronor per familj.

Bidrag från
Guldkanten
Du som är medlem i RBU Stockholm och
har en CP-skada har möjlighet att söka bidrag från Guldkanten. Bidraget är till för
att sätta lite guldkant på tillvaron, vilket
innebär att ”onödiga prylar” kommer att
prioriteras. Fyll i din ansökan, som du hittar på www.stockholm.rbu.se och skicka
in till kansliet senast den 30 april.
SMINKKVÄLL MED MARIEART
Fredagen den 23 mars kommer Marieart School of Makeup and
Hair till RBU:s lokaler på S:t Göransgatan 82A. Här får du träffa elever från skolan som kommer att ge råd och tips om både
hudvård, smink och håruppsättningar. Alla ungdomar
får en makeLivrustkammaren
Erik Lernestål Efter
up under kvällen samt hjälp med en Fotograf:
kul håruppsättning.
sminkningen går vi ut och äter på restaurang tillsammans.
Kvällen är för dig med funktionsnedsättning från 13 och år uppåt.
Håll utkik efter inbjudan på webben, FB eller Instagram.

Kul på toppen
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Elise blir sminkad

Bodarna på Mättinge

ÅRSMÖTE
Tisdagen den 27 mars klockan 18.00 är det dags för årsmöte
i RBU Stockholms lokaler på S:t Göransgatan 82A. Som vanligt
bjuder vi på en god buffé innan de vanliga årsmöteshandlingarna
tar vid och kvällen avslutas cirka 21.00.

MUSIKLÄGER PÅ MÄTTINGE
Under året är två musikläger planerade. Det första blir helgen den
18-20 maj och nästa den 14-16 september. Som vanligt är lägret
föräldrafritt och vänder sig till barn och ungdomar mellan 7-25 år.
Tanken är att du har med dig din assistent och lämnar mamma och
pappa hemma.

Välkommen till Stockholms
Habiliteringsenheter
Vi erbjuder omfattande habiliteringsinsatser för barn
mellan 2 och 6 år.
Ansök tillsammans med barnets habiliteringscenter
om en träningsperiod hos oss på
www.stockholm.se/habiliteringsenheterna

På lägret provar vi olika instrument, sjunger allsång och ordna
disco samt mycket mer. Mättinge är en fritids- och rekreationsanläggning som ligger naturskönt alldeles vid havet, drygt åtta mil
söder om Stockholm. Här bor man i eget rum eller stuga och har
tillgång till både inomhusbassäng och vackra naturområden. Inbjudan och anmälningsblankett hittar du på webben.

TIPSA OSS OM AKTIVITETER
Har du tips på någon kul eller intressant aktivitet till nästa år,
stor som liten, eller idéer om något du eller ditt barn skulle tycka om att göra, kontakta gärna Jessica Stjernström via e-post:
jessica.stjernstrom@stockholm.rbu.se

Är det dags att praktisera? Välkommen
till ICA Maxi!
Medlem RBU ICA
Foto Leena Similä

ICA Maxi välkomnar ungdomar på högstadiet och gymnasiet att göra sin praktik hos dem. Hur man går, står
eller tar sig fram spelar ingen roll. Du kan själv ta kontakt
med butiken där du vill praktisera och berätta att du är
från RBU. Det går även bra att skolan hör av sig direkt till
butiken. ICA är mån om att ha en bra tillgänglighet och
hoppas därför att många ungdomar vill göra sin praktik
här och hjälpa till att anpassa butikerna ytterligare. De
fjorton medverkande butikerna finns i Barkarbystaden,
Botkyrka, Flemingsberg, Gnista Uppsala, Haninge, Häggvik, Lindhagen, Nacka, Nynäshamn, Solna, Södertälje,
Stenhagen Uppsala, Visby och Värmdö.
Undrar du över något kan du kontakta Jenny Holmlund
Jack påväg
upp. Jenny
på ICA Maxi Häggvik som gärna svarar
på frågor.
når du via e-post: jenny.holmlund@maxi.ica.se
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SVERIGETAXI RULLSTOLSTAXI
ÄR TAXI FÖR ALLA! N�st� g�ng
du s � ut och � �, Pröv� oss!

Sverigetaxi har ett brett utbud av tjänster.
Vi finns tillgängliga dygnet runt, året om i hela Storstockholm!
Hos oss är inte Taxi för alla bara ett uttryck, det är en verklighet!

Boka din resa på 08-28 75 15
eller på www.sverigetaxi.se/rullstolstaxi
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GILLAR DU ATT SKRIVA?
Vår verksamhet är i ständig förändring och utveckling. Vi välkomnar
dig som på något sätt vill vara med i det utvecklingsarbetet med
att göra en bra förening ännu bättre. Ett sätt att bidra är att
skriva i Utsikt. Det kan vara notiser, debattartiklar, krönikor, en
recension av en bok du läst eller en film du sett. Det kan också
handla om att skriva ett mer djuplodande reportage eller att
intervju någon intressant person.
Mejla oss på kontakt@stockholm.rbu.se om du är intresserad.

Styrelsen för RBU i Stockholms län
ORDINARIE LEDAMÖTER
Ordförande
Rickard Friberg
rickard@ramp.nu

Sonia Hantman
soniahantman@gmail.com

Vice ordförande
Lill Hultman
lillolars@hotmail.com

Ersättare (1)
Ina Åkerberg
ina.akerberg@gmail.com

Kassör
Robert Metz
robert@metzdata.nu

Ersättare (2)
Ove Hedlund
ovehedlund@hotmail.com

Ledamöter
Annika Stridh
annika_stridh@hotmail.com

Ersättare (3)
Linnéa Bertlin
linneafbertlin@gmail.com

Stefan Swedenrose
stefan@swedenrose.se

Ersättare (4)
Nathalie Komorowski
natkom@live.se

Ewa Wodzynska
ewawodzynska84@gmail.com

Kontaktombud

HAR DU NÅGOT DU
VILL KÖPA, SÄLJA
ELLER BYTA?
Som RBU-medlem annonserar du helt gratis. Det enda
som krävs är att det du vill sälja, köpa, byta eller kanske
hyra ut har en tydlig koppling till funktionsnedsättning.
Det kan till exempel vara ett hjälpmedel eller en anpassad
leksak, något ni själva tillverkat som underlättat för ert
barn eller något ni har köpt. Det spelar ingen roll om det
är stort eller smått, nytt eller gammalt, dyrt eller billigt.
Kanske har ert barn vuxit ur den anpassade cykeln eller
gungan? Står ert tillgängliga fritidshus tomt några veckor
och ni kan tänka er att hyra ut det? Har familjen vuxit ur
bilen som ni har utrustat med rullstolsramp? Då kan ni
med fördel annonsera i Utsikt.
Gör så här:
1. Skriv en kort text om det du vill sälja, byta, köpa eller
kanske hyra ut.
2. Vill du sälja eller hyra ut så ska priset framgå.
3. Uppge dina kontaktuppgifter.
4. Ta gärna en eller flera bilder på det du vill sälja. Bilden
måste vara högupplöst.
5. Skicka text och bilder till kontakt@stockholm.rbu.se

Inom föreningen finns tio diagnosgrupper organiserade. Dessa representeras av kontaktombud. Ombudens uppgift är att vara stödoch kontaktpersoner för föräldrar till barn med liknande diagnos.

Vi förbehåller oss rätten att avvisa annonser som inte
uppfyller kriterierna ovan samt att vid behov korta ner allt
för långa texter.

ADHD
Annika Stridh
annika_stridh@hotmail.com

Tidningen Utsikt utkommer 4 gånger per år. I varje tidning
framgår när manusstopp för nästkommande nummer är.
Det datumet ska annonstexter och bilder vara oss tillhanda om ni vill ha in annonsen i det numret.

CP-gruppen (Cerebral Pares)
Jessica Metz (CP-mini)
jessica@metzdata.nu
Jessica Ferdman (CP-mini)
jessica.ferdman@assistansibalans.se
Mattias och Marita Gustafsson
(CP-midi)
maritias@telia.com
Kontaktmormor
Sally Lundin
mobil 070-588 7405
sos.lundin@telia.com
Anita Gustafsson
mobil: 070-770 58 93
Hem: 08-560 321 53
Flerhandikapp och övriga
diagnoser
Jessica Molin
jessica.molin@assistansibalans.se
Hydrocefalus
Vakant
Kortväxta (KV)
Vakant
Muskelgruppen
Reinier Hjelm
reinier.hjelm@telia.com
Medfödd Benskörhet (OI)
Vakant

Plexusskada
Vakant
Prader-Willi Syndrom (PWS)
Vakant
Ryggmärgsbråck (RMB)
Johanna Holmberg
jojo_kihlstrom@hotmail.com
Rita St Clair Maitland,
sammankallande
rita.st@telia.com

Är ni osäkra på om det ni vill sälja faller inom ramarna
för vad man får sälja? Hör gärna av er så rätar vi ut det
frågetecknet.
Och glöm inte att det är helt gratis att annonsera för medlemmar i RBU Stockholm. HELT GRATIS!

annons

Gerda Lindholm
gerda@dalsbruk.com
Skolgruppen
Robert Metz, sammankallande
robert@metzdata.nu
Annika Stridh
annika_stridh@hotmail.com
Lill Hultman
lillolars@hotmail.com

Fler kontaktuppgifter finns på
www.stockholm.rbu.se

RIDVÄST SÄLJES!
•
•
•
•
•
•

Säkerhetsväst märke Airo Wear,
BETA 2009, nivå 3.
Storlek T1 (13-15 år).
Använd vid bara ett par tillfällen
eftersom Leo slutade rida.
Nypris: 2300 kr
Säljpris: 1300 kr
Ring Sabina på telefonnummer
0700 911459 för mer information.

Utsikt nr 4/2017

31

kåseri

Regnbågsmamman
J

ag är grön och blå. Och lite gul. Men inte det
minsta röd.

Det är inte den politiska färgen jag talar om, utan
min kommunikationsstil. På jobbet har vi just fått göra
en ”DISC-analys”. Det är ett test där man svarar på en
rad frågor om vilka ord som stämmer bäst in på en själv i
olika situationer. Det kan till exempel vara om man tycker
att man är framåt eller avvaktande, konfliktkänslig eller
framfusig och om man gillar detaljer eller mer svepande
resonemang. Utifrån hur du svarar så får du en personlig
profil.
Det gröna i min profil betyder att jag är en lagspelare som
gillar konsensus och att arbeta i grupp. Jag gillar inte konflikter och tycker att saker får ta sin tid. Jag är social men
ingen ledartyp.
Det blåa säger att jag är analytisk och noggrann och behöver tid att landa i olika beslut och ställningstaganden.
Jag tycker inte om stress och jag gillar struktur och tydliga
förutsättningar.
Det gula står för kreativitet och social förmåga men också
svårighet att komma till skott och utföra det som är bestämt.
Det röda markerar egenskaper som ledarskap, dominans,
att kunna ta konflikter och driva framåt.
Nu ska vi prata om hur vi i arbetsgruppen kan förstå varandra bättre och få ett bättre samarbete. Men jag funderar
också på hur min färgkombination påverkar mig i min roll
som ”funkismamma”. Jag har insett att i privatlivet kan
jag inte göra som på jobbet och följa min profil med de
dominerande färgerna. Jag måste svara mot hela regnbågen.
Enligt DISC ska man bejaka sin profil för att nå harmoni
och en bättre kommunikation med omgivningen. Men det
funkar inte för mig med alla kontakter jag har runt min
son. Jag behöver vara fulländad i alla färger för att hantera
livet. Röd för att ta alla fighter med handläggare som fattar
beslut över våra liv. Gul för att kunna entusiasmera alla runt
min son. Grön för att skapa en god stämning, fixa möten
och fika. Och blå för att ha koll på alla tusen detaljer som
snurrar runt min sons alla behov. Och däremellan finns så
många fler färger så jag är också orange, lila, rosa, brun,
beige och alla andra varianter man kan tänka sig.
Jag blir alldeles yr när jag tänker på alla människor jag har
omkring mig utan att jag valt det. Jag är fullständigt socialt
utbränd. Fullmatad med andras färger, behov och förväntningar. Att tänka att jag dessutom ska ändra min stil utifrån

alla andras stilar gör mig helt matt. Jag agerar numer på
autopilot för att så smidigt som möjligt navigera mig fram
i tillvaron.
Faktum är att jag är så trött på folk. Trött på att behöva
anpassa mig efter andras behov. Att analysera varför en
assistent verkar sur eller vad handläggaren på kommunen
har för baktankar när vi pratar. Jag orkar ju inte ens med
mig själv och min familj. Jag vill bara ha lugn och ro.
Nu ska vi jobba vidare med våra profiler på arbetsplatsen. Och på ett sätt känns det ganska skönt. Jag kanske
kan sjunka tillbaka i min blåa analysbubbla och sitta och
grubbla på ett problem med stängd dörr. Stör mig inte
- jag är blå! Eller så kan jag gå och köpa bullar och bjuda in
till en långfika. Då är jag grön och vill jobba på sammanhållning och relationsskapande aktiviteter. Kanske kan det
bli lite lugnare på jobbet?
I privatlivet vet jag redan att det inte fungerar. När
Försäkringskassan ringer måste jag vara illröd och kunna
peka med hela handen och rabbla lagstiftningens alla paragrafer med blå precision. Mot assistenterna måste jag vara
gult glad och utåtriktad för att de ska trivas. Min fina kille
behöver mig som en grön mamma som står för trygghet
och lugn.
Vår strävan att dela in tillvaron i olika fack är lockande och
kan säkert vara bra i en väl avgränsad värld eller grupp. Men
mitt liv låter sig inte kategoriseras så enkelt. Som mamma
får jag nog fortsätta att springa regnbågen runt.
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