
 

 

Ordföranden har ordet 
 

Liksom året innan kom verksamhetsåret 2017 att 
präglas av den skamlösa neddragningen av per-
sonlig assistans som många gånger slagit hårt 
mot många barn och medlemmar i RBU. Vårt 
riksförbund har drivit ett oförtröttligt arbete som 
i slutet av året gav frukt i form av ett nödstopp. 
Trots detta är det idag 1400 personer färre, varav 
många barn, som har personlig assistans. Och i de 
flesta fall täcker inte kommunerna upp med det 
stöd som behövs. Det är ett svek av historiska 
mått.  

I RBU Stockholm, liksom förra året, har ett av 
våra fokusområden varit medlemsutveckling. I 
skriv-ande stund har vi inte de slutliga 
medlemssiffrorna. Allt visar dock på ännu ett år 
med minskade medlemstal. Mest oroande vilket 
framgick i årets medlemsenkät är att 36% av de 
svarande anger att huvudmedlemmen är 21 är 
eller äldre. Endast 5% är barn upp till 5 år. Ändå 
svarar 71% att de gick med i RBU när barnet var 
mellan 0-5 år. 

Det står allt mer klart att RBUs medlemstapp inte 
handlar om medlemmar som lämnar föreningen 
utan på grund av att nyrekryteringen inte sker på 
sätt som behövs. Ett helt avgörande utvecklings-
område som de kommande åren måste vara ett 
av föreningens mest prioriterade fokusområden.  

En mycket positiv utveckling under 2017 har varit 
att den utvidgade organisationen med engage-
mangsgrupper som sjösattes i slutet av 2016 och 
börjat fungera på ett sätt vi hoppats på. 
Engagemangsgrupperna består av medlemmar 
som vill engagera sig i föreningens aktiviteter 
utan att ta på sig ett förtroendeuppdrag. 
Aktiviteterna kan vara allt från medlemsa-
ktiviteter för barn och familjer, intressepolitiska 
uppdrag eller att sprida information internt/-
extern om RBU. Grupperna är öppna för alla 
medlemmar. Kommunikation och koordinering 
sker genom Facebook.  

Så trots vikande medlemstal har vi idag ändå fler 
engagerade RBU:are än sen länge. Och vi har ett 
arbetssätt, om än i sin linda, att fortsätta utveckla 
och ta vara på engagemang i förening och  

 

 

 

därmed förutsättningar att synas än mer i 
samhället, i debatter, att träffa både tjänstemän 
och beslutsfattare.  

Så - tack alla barn och familjer. Och tack alla med 
förtroendeuppdrag och alla som engagerarar sig 
för ett bättre samhälle för barn och unga med 
rörelsenedsättning. Och tack alla anhöriga. Tack 
också beslutsfattare och tjänstemän för att ni 
nästan alltid försöker förstå. Vi är glada för det. 
Men ni kommer höra av oss mer framöver. Lita 
på det. 

Rickard Friberg, ordförande 

 

 
Styrelsen   
 

Ordförande:  Rickard Friberg 
Vice ordf:  Lill Hultman  
Kassör:  Robert Metz  
Ledamöter:  Annika Stridh, Stefan Swedenrose,  
                          Sonia Hantman, Ewa Wodzynska  
Ersättare:  Ina Åkerberg, Ove Hedlund, Linnéa 
                          Bertlin, Nathalie Komorowski.                                   
            

Styrelsen har haft 11 protokollförda 
sammanträden under 2017.  

Den 25 november samlades styrelsen till en 
konferens på Långholmen med syfte att gå 
igenom alla de förslag och idéer som kom fram på 
storkonferensen två veckor tidigare. Av alla de 
idéer som man ansåg vara möjliga att genomföra 
tog man fram en plan på när, var och hur de ska 
genomföras, av vem och vilka resurser som krävs. 
 

AU 
 

Arbetsutskottet har bestått av Rickard Friberg, Lill 
Hultman, Robert Metz samt Stefan Swedenrose. 
AU förbereder vissa större ekonomiska frågor 
samt handlägger personalfrågor. 

 
 
 
 

Årsberättelse för RBU i Stockholms län 2017 
RBU:s vision: Ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och unga med rörelsehinder 



Valberedning 
 

Ingrid Näsman Björk och Marie Kringberg valdes 
vid årsmötet till valberedning inför 2018 års 
årsmöte. 
 

Revisorer 
 

RBU Stockholm har anlitat revisionsforman HQV 
Stockholm AB (hette tidigare Hummelkläppen i 
Stockholm AB). Staffan Svedin har varit ordinarie 
revisor och Katarina Nyberg ersättare. Jessica 
Molin har varit lekmannarevisor med Lars Björk 
som ersättare. 

Guldkanten 
 

För många år sedan fick RBU Stockholm ett arv 
från makarna Nygren. Medlen delas ut i form av 
”Guldkanten” och kan sökas av medlemmar i 
föreningens CP-grupp. Beslut om utdelning tas av 
föreningens presidium. Under 2017 kom det in 
tre ansökningar och alla tre beviljades. 
Information om ”Guldkanten” mailas ut till alla 
medlemmar samt finns på RBU:s hemsida. 
 

Medlemmar 
 

Antal medlemmar 31/12 2017:  
1 942 (1962) fördelat på 604 familjer (607). 
 

Siffror i parentes avser 2016 
 

Cerebral Pares: 884 medlemmar (900) 
Ryggmärgsbråck: 187 medlemmar (197) 
Muskelsjukdomar: 169 medlemmar (169) 
Flerhandikapp: 149 medlemmar (136) 
ADHD: 101 medlemmar (112) 
Kortväxta: 42 medlemmar (45) 
OI, medfödd benskörhet: 22 medl. (25) 
Hydrocefalus: 0 medlemmar (20) 
Plexusskadade: 0 medlemmar (18) 
Prader Willi Syndrom: 12 medlemmar (12)  
Övriga diagnoser:137  medlemmar (141) 
Odiagnostiserade: 43 medlemmar (44) 
Övriga medlemmar: 196 medlemmar (143) 

Medlemsenkät 
 

För andra året i rad, i september 2017, skickades 
en medlemsenkät ut till alla familjer i föreningen 
för att ta reda på vad de tycker. Syftet var att 
kartlägga och förstå vad medlemmarna tycker är 
viktigt att föreningen fokuserar på framöver och 
vilka förväntningar som finns. Vilka frågor önskar 
man att föreningen driver och vilka aktiviteter 
skulle man vilja att RBU ordnar? 

Enkäten skickades även ut till ett antal personer 
som nyligen avslutat sitt medlemskap för att ta 
reda på av vilken orsak de avslutat sitt medlem-
skap. Detta för att försöka förstå varför 
föreningen tappar medlemmar och dels fånga 
upp tankar och idéer till förbättringar från 
medlemmarna.  Enkäten var uppdelad i tre 
avsnitt; dels medlemsskapet med fakta om 
medlemmarna, dels RBU:s verksamhetsområden 
samt föreningens stöd och service.  

Av drygt 600 utskickade enkäter var det cirka 30 
procent som besvarades, vilket ger en ganska god 
bild av vad medlemmarna tycker. Frågorna var 
relativt ingående och en del frågor var öppna för 
att verkligen fånga in medlemmarnas tankar och 
idéer.  

Svaren visade bland annat att den genomsnittliga 
RBU-familjen har barn med en CP-skada (52 
procent) som är 15 år eller äldre (56 procent). 
Familjer med barn under elva år var cirka 22 
procent (mot 28 procent 2016).  

Då det även visar sig att 71 procent anger att de 
blivit medlemmar i RBU under barnets första fem 
år, blir det extra tydligt att föreningens stora 
utmaning är att nå småbarnsfamiljerna.  

Även vid analys av föreningens medlemsregister 
framkommer att de senaste årens medlemstapp 
till största delen beror på att föreningen inte 
lyckas nyrekrytera tillräckligt bland föräldrar med 
yngre barn. 

Det framkom också att de flesta, 96 procent 
pratar svenska i hemmet, men nästan tio procent 
talar fler än ett språk i hemmet.  

Av de svarande anger mer än hälften att de deltar 
på någon form av aktivitet per år och 18 procent 
uppger att de deltar på 3 - 10 aktiviteter per år.  
Att träffa andra familjer är också det främsta 
skälet till att man söker sig till RBU. Föreningens 
betyg på aktiviteter och läger är generellt mycket 
bra (8 av 10). Många efterfrågar också fler 
föräldraträffar och aktiviteter för syskon.  

Under det gångna året har betydelsen av det 
politiska påverkansarbetet ökat enligt 
medlemmarna. Både vad man anser vara RBU:s 
viktigaste uppgift liksom varför man en gång gick 
med i föreningen. Orsaken till förändringen har 
sannolikt att göra med riksförbundets 
framgångsrika arbete i assistansfrågan.   

 



RBU:s uppdrag att sprida kunskap är ett viktigt 
verksamhetsområde. Tidningen Utsikt har 
fortsatt gott betyg (7,5 av 10) och nio av tio 
svarande anger att de läser medlemstidningen. 
Att tidningen har stor betydelse märktes också på 
mängden svar som kom in på frågan om vilka 
ämnen man tyckte att tidningen skulle ta upp. 
Här fick föreningen en uppsjö med idéer och 
förslag. 

Betyget (nöjdhet med medlemskap) till RBU 
Stockholm är fortsatt gott, (7,9 av 10) och hela 97 
procent skulle rekommendera andra att gå med i 
föreningen.  

Förtroendevalda 
 

Föreningen har ett stort antal förtroendevalda. 
Det är föräldrar och unga vuxna som på ideell 
basis arrangerar aktiviteter, sitter i olika råd och 
styrelsen eller på annat sätt engagerar sig för 
RBU. 

Följande personer har under 2017 engagerat sig/ 
haft uppdrag för föreningen: 

(Förkortningar: KHR=kommunalt handikappråd, 
FHR=funktionshinderråd, THR=tillgänglighetsråd, 
RMB=Rygmärgsbråck, CP= Cerebral Pares, ALB = Astrid 
Lindgrens Barnsjukhus, ord=ordinarie, ers=ersättare)  

Jorunn Aase, lägerarrangör Herrfallet  
Ann-Sofie Abramsson, lägerarrangör Herrfallet  
Ammi Sundqvist Andersson, Tanzaniagruppen  
Stefan Andersson, Tanzaniagruppen  
Linnea Bertlin, arr av ungdomsaktiviteter, ers styrelsen 
Maria Ennefors, KHR Sundbyberg, kåsör i Utsikt 

Eva Hagblom, aktiv medlem, nom till KHR Huddinge 
Jessica Ferdman, kontaktombud i CP-gruppen  

Rickard Friberg, ordförande i styrelsen, FHR Södermalm  

Anita Gustafsson, mor- och farföräldragruppen  
Marita Gustafsson, kontaktombud CP-gruppen  
Sonia Hantman, styrelsen ord, KHR Solna, fotograf för 

medlemstidningen Utsikt  
Charlotta Hedbring, Huddingegruppen  
Ove Hedlund, styrelsen ers  
Johnie Hjelm, THR Sigtuna ord  

Reinier Hjelm, THR Sigtuna ers  

Johanna Holmberg, kontaktombud RMB-gruppen  

Åsa Hultén Eriksson, arrangör musikläger  

Lill Hultman, vice ordf. i styrelsen, HSO ref.grupp barn 

Nadine Hultman, engagerad medlem 
Nathalie Komorowski, ers styrelsen 

Pernilla Kipping, skribent i Utsikt  
Marie Kringberg, arrangör musikläger  
Gerda Lindholm, kontaktombud RMB, Tanzaniagruppen  

Sally Lundin, mor- och farföräldragruppen  
Jenny Malvatrix, FHR Nacka 

Jessica Metz, kontaktombud CP-gruppen  
Robert Metz, styrelsen kassör  

Jessica Molin, kontaktombud övriga diagnoser  
Carina Pahl Skärlind, engagerad medlem, nom. till FHR 

Nacka  
Marie Snees, Huddingegruppen 
Sabina Soldati, redaktör för Utsikt 
Rita St Clair Maitland, kontaktombud RMB-gruppen  

Annika Stridh, styrelsen ord, skolgruppen, FHR 

utbildningsnämnden Stockholm 

Stefan Swedenrose, styrelsen ord, ledamot AU 

Annika Symreng, FHR Bromma, skolgruppen  
Malin Tjernell Prioset, FHR Norrmalm (avgick under 

året) 

Patrik Waern, skribent i Utsikt 
Ewa Wodzynska, styrelsen ord, RFSU-projekt, Tanzaniagr.  

Ina Åkerberg, styrelsen ers, Tanzaniagruppen  

Liiso Åkerberg, Tanzaniagruppen  

Nätverksträff  
Den 9 mars samlades 14 förtroendevalda till en 
nätverksträff. Syftet med nätverksträffar är en 
mer levande och demokratisk förening med fler 
engagerade, där vi kan uträtta mer och göra 
större avtryck bland våra medlemmar och i 
samhället. Med utgångspunkt från 
storkonferensen hösten 2016 och 
verksamhetsplanen 2017 var kvällens syfte att 
bestämma vem/vilka som gör vad samt hur (plan, 
tid, resurser, mm) vi går vidare under året. 

Storkonferens  
Den 11 – 12 november samlades 19 
förtroendevalda till storkonferens på 
Skepparholmen i Nacka. 

Konferensen inleddes med ett föredrag av Hanna 
Gerdes om mänskliga rättigheter och hur RBU 
kan arbeta med FN:s konventioner i sitt 
intressepolitiska arbete. 

Därefter fokuserade man på vilka aktiviteter RBU 
Stockholm ska fokusera på och genomföra under 
2018. Det kom fram idéer på aktiviteter inom 
intressepolitik, kunskap, stöd och service samt 
medlemsaktiviteter. Idéerna var många och 
kommer ligga till grund för arbetet att ta fram en 
verksamhetsplan för 2018. 

Storkonferensen avslutades med intressant 
inblick i hur RBU riks kampanj ”1 av 10” kom till, 
arbetades fram och genomfördes. Carina Pahl 
Skärlind, medlem i RBUI Stockholm, var en av 
initiativtagarna till den framgångsrika kampanjen 
som sågs både i tidningsmedia på tunnelbanas 
reklamplatser. 

 



Påverkansarbete 

Primärvårdsprojektet i samarbete med FUB 
samt Autism- och Aspergerförbundet  
Detta projekt avser vuxna personer med 
omfattande funktionsnedsättning i deras kontakt 
med primärvården. Det är väl känt att 
primärvården har tydliga brister, både i sin 
organisation och ersättningssystem samt att 
hantera multisjuka och personer med 
funktionsnedsättning. Extra påtagligt blir det för 
barn med funktionsnedsättning och deras 
familjer när barnen blir vuxna och ska etablera 
helt nya kontakter, bl.a. inom primärvården. 
Förlagan till projektet är det sk 
Sörmlandsprojektet som 2015 startade upp 
specialiserade vårdcentraler i länet, som med 
extra resurser och kompetens ges förutsättningar 
att hantera patienter med komplexa behov. 
Primärvårdprojektet sker i samarbete med 
Autism-Aspergerföreningen och FUB:s 
länsföreningar. 

Vårdval KP  
Sedan 2012 har RBU i Stockholms län varit den 
ledande föreningen i kampen om att både barn 
och vuxna ska kunna välja den intensivträning 
som passar bäst för just deras behov. Efter idogt 
intressepolitiskt arbete tog Stockholms läns 
landsting; SLL, tills slut beslut om att även vuxna 
ska få ta del av intensivträningen konduktiv 
pedagogik igen. I augusti 2017 startade Move & 
Walk detta. 

Den 27 mars deltog Therese Lagerman och Heidi 
Nordin på möte med SLL, tillsammans med bla 
Hjärnkraft och Neuroförbundet angående att 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har avtal med 
Move & Walk, vilka bedriver intensivträning för 
barn med rörelsenedsättning och Rehabstation 
Stockholm . 

SLL ville ha hjälp med synpunkter om ett 
förfrågningsunderlag som ska bli ett vårdval för 
personer med rörelsenedsättning. Det skulle 
alltså bli möjligt för en och samma vårdgivare att 
erbjuda intensivträning för både barn och vuxna. 

Beslutet om det nya förfrågningsunderlaget 
skulle tas i Hälso- och sjukvårdsnämnden i juni 
2017 och innan dess behövde de få in synpunkter 
från bl a RBU Stockholm. 

Samrådsmöte kring habiliteringen  
Annika Stridh har deltagit på ett samrådsmöte 
med habiliteringen inom SLL tillsammans med 
EPI, DHR, Hjärnkraft, Autism- och 

Aspergerförbundet samt Attention. Man träffade 
också habiliteringsläkare Annika Braar.  

Manifestation för LSS 
Den 1 maj tillverkade RBU Stockholm plakat med 
budskap såsom: ”Assistans i frihet – bevara LSS” 
samt ”Jämlikhet, solidaritet = frihet”. Sedan 
anslöt man till socialdemokraternas förstamajtåg 
när de kom till Norra Bantorget. Cirka 70 RBU-are 
deltog. 

På den internationella handikappdagen, den 3 
december, hölls för andra året en stor 
manifestation på Norra Bantorget i Stockholm. 
RBU riks höll i manifestationen som samlade ca 
1500 personer och fick mycket god medial 
uppmärksamhet. Temat var ”bevara LSS” och 
”Rädda assistansen”. RBU Stockholm deltog med 
tillverkning av plakat, försäljning av fika och 
många demonstranter. 

HSO länets barngrupp 
Lill Hultman sitter för RBU i HSO Stockholms läns 
barngrupp. Gruppen diskuterar bland annat  
transition (övergången från barn till vuxen), 
bemötande i vården och tillgänglighet. Under 
hösten 2017 har Jessica Stjernström tillfälligt 
hoppas in som ersättare för Lill i gruppen. 

Primärvårdsgrupp 
Rickard Friberg representerar RBU i SLL:s primär-
vårdsgrupp. Gruppen arbetar bland annat med de 
problem som uppstår när barnen fyller 18 år och 
tappar alla sina upparbetade vårdkontakter. Över 
en natt ska de etablera nya kontakter och 
hänvisas till vårdcentraler som inte är 
specialiserade på de problem som personer med 
funktionsnedsättning kan ha. Den 9 november 
deltog Rickard Friberg på ett avdelningsmöte på 
avdelningen för närsjukvård på SLL. Syftet var att 
reflektera över närsjukvården, kontakten med 
förvaltningen och helheten. Vad fungerar, vad 
behöver vi arbeta med att utveckla, hur bra är vi 
på att involvera de som använder vården i 

utformandet etc. 

Referensgrupp hjälpmedel 
Genom HSO Stockholms läns hjälpmedelsgrupp 
driver RBU:s representant Sonia Hantman frågor 
som rör hjälpmedel för barn och unga. Gruppens 
arbete har bland annat resulterat i ett hjälp-
medelsråd på Sodexo där de får insyn i deras 
planer samt sortiment av hjälpmedel. I rådet 
framför RBU önskemål om hjälpmedel samt vad 
som fungerar respektive brister. 



Under året har de haft genomgång av Sodexos 
nya hemsida där det numera finns en videofilm 
om hur man rengör en manuell rullstol, på 
initiativ av RBU:s representant. På hemsidan 
hittar man Sodexos sortimentet av hjälpmedel, 
vilka som är avtalade hjälpmedel och vilka Sodexo 
själva har valt att ha i sitt sortiment. 

I referensgruppen har man arbetat med vilka 
regler som gäller för alla hjälpmedel. Exempelvis 
att det är landstinget som äger alla hjälpmedel. 
När t ex en rullstol tas utanför landstingets 
gränser har landstingen hjälpt varandra med 
reparationer men kostnaden blir högre då är det 
respektive landsting som ansvarar för sina egna 
reparationer. När rullstolen eller hjälpmedlet tas 
utomlands, då är man själv ansvarig om det skulle 
inträffa en skada och reparation behövs. 

Gruppen har lyckats få fritidshjälpmedlet 
”sandrullstolen Hipodrome” att finnas för 
uthyrning på per vecka för 400 kr. Då den inte 
kan fås som hjälpmedel var RBU:s förslag att det 
ska finnas till uthyrning vilket gjordes av Sodexo. 

Gruppen har haft genomgång av projektet 
”Mamma, pappa, lam” som har resulterat i en 
bok och finns för rullstolsanvändare som blir 
föräldrar. Man har även fått information om 
hjälpmedel i badrummet och genomgång av 
sängar och tillbehör.  

Mega Mind 
Under 2017 avslutades referensgruppen på Mega 
Mind på Tekniska museet där RBU har deltagit i 
flera år. Mega Mind invigdes under 2015 och 
referensgruppens uppgift har varit att ta fram 
lösningar för att göra Mega Mind tillgängligt. 
Jessica Stjernström har varit RBU:s representant i 
gruppen.  
 

Lokala funktionshinderråd 
 

Inom de flesta av Stockholms läns kommuner, 
inom Stockholms stads stadsdelar och centrala 
förvaltningar finns råd för funktionshinderfrågor. 
Dessa benämns olika i olika kommuner och kan 
benämnas funktionshinderråd (FHR),kommunala 
handikappråd (KHR) eller till tillgänglighetsråd 
(TGR). I några av dessa råd har RBU 
representation. Dessa råd driver lokala frågor 
eller frågor som rör en specifik förvaltning. 

Solna 
Rådet för funktionshinderfrågor i Solna har under 
året tillgänglighetsvandrat i Bergshamra centrum 
och i Huvudsta centrum. Man har också fått 

presentation av föreningen för hjärt- och 
lungsjuka, Parkinsonföreningen samt av Diskrimi-
neringsombudsmannen. Dessa har informerat om 
sitt arbete. 

Den 10 maj arrangerade man en temakväll över 
ämnet ”rörlighet och tillgänglighet i trafik med 
fokus på parkering”.  
 
Omvårdnadsförvaltningen informerade rådet om 
Solna stads samverkan med landstinget utifrån 
gällande regelverk och ny lagstiftning som 
kommer att gälla från år 2018. Kultur och 
fritidsförvalt-ningen presenterade en detaljplan 
om en ny simhall i Solna.  
 
Sonia Hantman är RBU:s representant i rådet. 
 
Sundbyberg 
I rådet för funktionshinderfrågor i Sundbyberg 
har man under 2017 fokuserat mycket på LSS-
frågor. Rådet har märkt en drastisk försämring för 
medborgarna i kommunen när det gäller hur 
ärenden hanteras. Det har varit en väldigt hög 
personalomsättning i den förvaltning som 
hanterar LSS-ärenden och det märks både på 
kvalitet och den tid det tar att göra utredningar 
och fatta beslut. Man har, både i rådet och i 
dialogmöten med politiker och förvaltningen, 
påtalat att det inte är rättssäkert. 

Rådet har också fått signaler från flera 
barnfamiljer där barnen mist all sin personliga 
assistans från kommunen då man börjat tillämpa 
en striktare tolkning av lagen. Kommunen har 
antagit riktlinjer för hur LSS-beslut ska fattas och 
vår uppfattning från 
funktionshinderorganisationerna är att detta 
dokument kommer innebära att det blir ännu 
svårare att få insatser. 

Man har också arbetat med frågan om boende 
för unga med funktionsnedsättning som vill flytta 
hemifrån. Kommunen har ingen plan för hur man 
ska tillgodose behovet och har i princip inget 
annat att erbjuda än gruppbostad, vilket alla inte 
har rätt till och vill ha. Sundbybergs kommun 
fortsätter att växa och funktionshindersrådet har 
en speciell grupp som arbetar med fysisk 
tillgänglighet och som är involverad i 
stadsplaneringen. 

Maria Ennefors är RBU:s representant i rådet. 
 
Bromma 
Rådet för funktionshinderfrågor i Bromma har 
under 2017 engagerat sig i planering av nya 



servicelägenheter och vikten av att det finns 
större lägenheter för personer med 
funktionsned-sättning. Man har också uttryckt sin 
oro över de personer som mister sina LSS-insatser 
från Försäkringskassan och att det kräver mer av 
stadsdelen för att de personerna ska få ett bra liv 
med adekvat omvårdnad. Rådet har också 
formulerat sina synpunkter på stadens program 
för tillgänglighet och skickat synpunkterna vidare 
till det centrala handikapprådet. 

Stadsdelens tjänstemän har haft stort fokus på 
tillgänglighet. De har bland annat haft tillgänglig-
hetspromenader i Blackeberg samt från 
tunnelbanestationen i Alvik till stadsdelens 
kontor. En karta finns nu på Stockholms stads 
hemsida. 
 
Annika Symreng är RBU:s representant i rådet. 
 
Sigtuna 
Tillgänglighetsrådet i Sigtuna har haft en orolig tid 
under 2017 med osämja i det politiska lägret. 
Man har inte haft så många möten så RBU har 
därför inte kunnat driva några frågor i rådet. 

Johnie Hjelm och Reinier Hjelm är RBU:s 
representanter i rådet. 
 
Idrottsnämnden i Stockholm 
RBU:s representant i rådet avgick under 2017 och 
har inte ersatts av någon annan. 
 
Södermalm 
För fjärde året genomförde rådet gemensamt 
med förvaltningen en tillgänglighetsinventering 
med hjälp av sommarjobbare med funktionsned-
sättning. Samtliga lokaler på stadsdelen är nu 
inventerade och protokoll/underlag för åtgärder 
finns. Nu återstår att nå ut till fler förvaltningar i 
Stockholm. Och för sjätte året i rad har rådet 
gemensamt med ca tio chefer vid förvaltningen 
haft en halvdagskonferens för att ta fram 
aktiviteter i enlighet med programmet för 
delaktighet. Rådet har också deltagit i att ta fram 
underlag för verksamhetsuppföljningar. Ett 
eftersatt område där det finns en stor 
förbättringspotential hur staden bättre kan 
identifiera den upplevda kvaliteten för de som 
faktiskt använder sig av verksamheterna. Rådet 
har under året valt att endast träffa den politiska 
majoriteten eftersom dialogen i regel blir mer 
fruktbar med dem som för tillfället har makten. 
Under nästa (val-) år kommer samtalen upptas 
med också oppositionen. 

Rickard Friberg är RBU:s representant i rådet. 
 
Norrmalm 
RBU:s representant i rådet, Malin Tjernell Prioset, 
avgick under 2017. 
 
Utbildningsnämnden Stockholm 
Rådet har valt att prioritera arbetet med ett fåtal 
frågor, dessa är framför allt hur väl elever med 
funktionsnedsättningar når målen i grundskolan 
jämfört med andra elever samt hur staden 
arbetar med inkludering (så att man inte bara är 
nöjd med en fysisk inkludering. Man har 
dessutom arbetat mycket aktivt för att komma 
med betydligt tidigare i beslutsprocessen (oavsett 
ärende) istället för att bara få lämna 
kommentarer i ett sent skede då det är svårt att 
påverka. Sen en tid tillbaka får man nu ta del av 
alla relevanta remisser och ärenden. 

Under året har man, utöver rådsmöten, haft en 
träff med hela utbildningsnämnden, en träff med 
skolborgarråd Olle Burell, samt en gemensam 
utbildning med alla utbildningsnämndens 
ledamöter. Utbildningen var en 40 minuters 
föredragning kring neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NPF) av Anna Borg, 
skolsamordnare på KIND. Hon gav en närmast 
heltäckande, och mycket bra sammanfattning av 
problem och styrkor med NPF med fokus på 
varför det är nödvändigt med tidiga insatser i 
skolan.  

Annika Stridh är RBU:s representant i rådet. 

Nacka  
RBU:s representant i rådet har lagt fram 
önskemål om att kommunen ska lägga ut info på 
sin hemsida om det är anpassat för personer med 
funktions-nedsättning på de dagliga 
verksamheter, träff-lokaler, särskolor, förskolor 
och skolor som kommunen listan på sin hemsida. 

Handikappforum i Nacka ska byta lokaler och RBU 
har, tillsammans med FUB, understrukit vikten av 
att dessa lokaler ska vara tillgängliga för personer 
med rullstol, både manuell och elrullstol. Om 
man väljer att flytta till lokaler som inte ligger på 
entréplan måste det finnas hiss som rymmer 
rullstol. 

Jenny Malvatrix och Carina Pahl Skärlind är RBU:s 
representanter i rådet.  
 

 



Aktiviteter för alla medlemmar 
 

En stor del av RBU:s aktiviteter vänder sig till 
föreningens alla medlemmar, oavsett diagnos och 
ålder. Under 2017 har följande 
diagnosövergripande aktiviteter arrangerats. 
 
Vinterkul  
Söndagen den 15 januari deltog cirka 40 barn och 
ungdomar med funktionsnedsättning samt deras 
föräldrar och syskon på Vinterkul i Flottsbro. 
Totalt var det cirka 140 deltagare under dagen. 
Barnen och ungdomarna med rörelsenedsättning 
fick prova på att åka alpint i form av sitski, skicart 
eller biski. Parallellt med utförsåkningen kunde 
deltagarna prova på vinterboccia och umgås vid 
grillen, där det bjöds på korv med bröd. Dagen 
arrangerades tillsammans med RG Aktiv rehabili-
tering, Parasport Stockholm, Friluftsfrämjandet, 
Unga rörelsehindrade, Stockholms stad, 
Huddinge kommun samt Flottsbro . 
 
Arrangörer från RBU var Jessica Stjernström och 
Anette Wällstedt från kansliet. 

Familjekväll på Tekniska museet  
Lördagen den 18 februari hade RBU Stockholm 
tillsammans med föreningen FUB och Autism och 
Aspergerföreningen en familjekväll på Tekniska 
museets utställning Mega Mind. Från RBU deltog 
cirka 20 familjer med barn och ungdomar med 
funktionsnedsättning samt deras syskon och 
föräldrar. Även mor- och farföräldrar var 
välkomna denna kväll. Totalt var det cirka 100 
deltagare som under ett par timmar fick prova på 
allt som Mega Mind hade att erbjuda. Museet var 
stängt för allmänheten och museets pedagoger 
fanns på plats för att berätta om de olika 
installationerna samt visa hur de fungerade. 
Senare under kvällen serverades wraps och fika.  

Arrangörer var Jessica Stjernström och Anette 
Wällstedt från kansliet. 
 
Ungdomskväll med make-up och middag 
Fredagen den 17 mars samlades tio ungdomar 
från 13 år och uppåt i RBU:s lokaler på S:t 
Göransgatan 82A, för att få en make-up av elever 
från Marieart School of makeup & Hair. 

Alla ungdomarna blev sminkade och fick även en 
fin håruppsättning. Efter mingel och fika gick hela 
gruppen ut och åt på en grekisk restaurang. 

Arrangör för kvällen var Sonia Hantman 

 

Träning för barn 7-10 år  
RBU har, tillsammans med Stockholms stad, 
startat en öppen verksamhet för barn med 
rörelsebegränsning i Skärholmens simhall. 
Klockan 16-17 varje torsdag är det drop-in för 
barn mellan 7-10 år där de kan prova på t ex 
rullstols-innebandy, dans, boccia, racerunning 
eller cirkelträning. Syftet är att erbjuda barn med 
rörelsebegränsning fysisk aktivitet utifrån sina 
egna förutsättningar samt att skapa en social 
träffpunkt där man kan lära känna nya kompisar. 

Arrangör från RBU Stockholm var Ina Åkerberg 
och Ewa Wodzynska.   
 
Lakritsfestival för ungdomar 
Lördagen den 1 april arrangerar RBU Stockholms   
ungdomsgrupp en aktivitet på lakritsfestivalen 
som hölls i Globen i Stockholm. Tio ungdomar 
med sina assistenter träffades utanför annexet på 
förmiddagen för att gå på festivalen tillsammans.  
Där fick man provsmaka lakrits, medverka i 
tävlingar och uppleva lakritsinspirerad 
underhållning. Dagen avslutades med gemensam 
lunch och fika.   
 
Arrangörer för dagen var Ina Åkerberg, Ewa 
Wodzynska och Linnea Bertlin. 
 

Privat visning på livrustkammaren  
På förmiddagen lördagen den 22 april fick tio 
RBU-familjer chansen att besöka livrustkamma-
ren. Museet var stängt för allmänheten och en av 
guiderna gav en privat visning enbart för RBU:s 
barn och ungdomar. Efteråt fick man gå runt själv 
och kika både på den vanliga utställningen samt 
den japanska utställningen Katanas. Där fick man 
känna på samurajsvärd och klä ut sig i ringbrynja.  
En trappa upp i museet fanns lekrum där de 
minsta kunde rita, klä ut sig eller prova en kunga-
krona. I en av slottets salar bjöds det på fika. 

Arrangör var Anette Wällstedt från RBU 
Stockholms kansli.  
 
Manifestation på första maj 
Söndagen den 1 maj träffades ett 50-tal 
ungdomar och vuxna utanför Norra Bantorget för 
att tillsammans tillverka plakat och skriva 
slagkraftiga texter om de pågående 
nedskärningarna i LSS.  

Arrangörer var Rickard Friberg och Therese 
Lagerman. 
 
 



Ungdomsgruppen på Gröna Lund 
Söndagen den 14 maj ordnade ungdomsgruppen i 
RBU Stockholm en gemensam aktivitet på Gröna 
Lund. Det var 14 förväntansfulla ungdomar 
mellan 13-17 som träffades utanför entrén innan 
öppning för att sedan åka karusell och umgås 
tillsammans hela dagen.  Klockan ett var det 
samling för gemensam lunch. Därefter åkte RBU-
ungdomarna både gamla och nya attraktioner 
och eftersom de blev insläppta i en egen kö med 
sina assistenter blev det både smidigt och många 
åk under dagen. 

Söndagen den 28 maj var det dags för ungdomar 
mellan 18-30 att bjudas in. Tio ungdomar med 
rörelsenedsättning träffades och utforskade 
Gröna Lunds attraktioner tillsammans med 
ungdomsgruppen. 

Arrangörer för dessa båda dagar var Ina 
Åkerberg, Linnea Bertlin och Ewa Wodzynska 
samt Anette Wällstedt från kansliet. 
 
Aktivitetsdag på Lida friluftsgård  
Lördagen den 27 maj bjöd ryggmärgsbråcks-
gruppen in alla RBU-familjer till en aktivitetsdag 
på Lida Friluftsgård i Tullinge.  Dagen var ett 
samarbete med föreningen Skogstur, som 
planerat en heldag fyllt med aktiviteter som 
föreläsning för vuxna; som handlade om friluftsliv 
och camping i naturen med rullstol, samt prova-
på aktiviteter som Geocoaching (modern 
orientering där man letar efter föremål med hjälp 
av GPS), kajakpaddling och minigolf. Den som 
ville kunde även ta det lugnt och bara njuta av en 
rolig dag i naturen tillsammans med andra 
familjer. På plats var även Naturskyddsföreningen 
som även de bidrog med ett par aktiviteter för 
mindre barn.    

Tio barn och elva vuxna samlades på Lida 
friluftsgård redan klockan 9.30 för att börja dagen 
med fika och information om vad som skulle 
hända under dagen.  Det fanns även en 
vattenskidskola som anordnade anpassade sätt 
att åka på vattnet själv eller med instruktör. T ex 
kunde man testa att åka på en flytande soffa eller 
åka på en vattenskida med en stol monterad på 
skidan. I övrigt var området delvis anpassat och 
handikapptoalett fanns. Flera av familjerna 
stannade även för att grilla korv på kvällen.  

Ansvarig för aktiviteten var Gerda Lindholm, 
kontaktombud för ryggmärgsbråcksgruppen. 
 

Segling 
På själva nationaldagen tisdagen den 6 juni 
arrangerade RBU en seglingsdag med föreningen 
Skota hem. Elva barn och ungdomar fick prova på 
att segla jolle eller större segelbåt i Saltsjöbaden. 
Skota Hems jollar och båtar är anpassade för 
personer med rörelsehinder och möjliggjorde för 
alla att få prova på att vara på sjön. Mellan 
båtturerna grillade man korv på Skota Hems 
veranda. På denna utflyktsdag deltog även tjugo 
vuxna som bestod av både föräldrar och 
assistenter.  

Arrangör för dagen var Sonia Hantman, ledamot i 
RBU Stockholms styrelse. 
 
Friluftsdag på Tranvik  
Söndagen den 27 augusti arrangerades en 
friluftsdag på Tranvik, i Roslagen, i samarbete 
med SFFF, Sveriges Funktionshindrades Frilufts 
och Fiskeriförening. Barn och ungdomar fick åka 
med föreningens anpassade båt ut och fiska eller 
bara njuta av en tur på sjön. Båten, som är 
anpassad för rullstolar, möjliggjorde för alla att 
åka med, oavsett funktionsnedsättning.  På land 
erbjöds tipspromenad, boule mm och vid grillen 
mättades hungriga magar. På denna 
heldagsutflykt i skärgården deltog 25 barn och 
ungdomar samt 34 vuxna.  

Arrangörer för denna dag var Stefan Swedenrose 
och Ove Hedlund, båda styrelseledamöter i RBU 
Stockholm 
 
Segelflyg  
Lördagen den 3 september fick tio barn och 
ungdomar prova att segelflyga på Sundbro 
flygfält utanför Uppsala. RBU Stockholm 
arrangerade dagen tillsammans med klubben 
Segelflygarna och under dagen fanns det två 
piloter, två segelflygplan samt ett motorplan 
tillgängliga för denna aktivitet. Alla barn och 
ungdomar på plats som ville prova fick möjlighet 
att flyga i cirka 30 minuter vardera. Även ett par 
syskon och föräldrar passade på att prova. 
Piloterna var duktiga på att instruera de unga 
flygarna och lärde ut vad alla spakar och rattar 
användes till. De barn som ville fick även lära sig 
att svänga och styra i luften. Under dagen blev 
det även fika och korvgrillning. 

Arrangör för dagen var Sonia Hantman, ledamot i 
RBU Stockholms styrelse. 
 
 



Familjekväll på Livrustkammaren 
Under höstlovet den 2 november var det återigen 
dags för ett besök på livrustkammaren. Nu blev 
det lite spöklikt med visningen ”en ruggig 
historia”. Även detta var en privat visning och 
totalt deltog ca 20 barn och 20 vuxna.  

Arrangör för kvällen var Annika Stridh från 
kansliet. 
 
Äventyrsbad  
Lördagen den 18 november hyrde föreningen, 
tillsammans med FUB, hela äventyrsbadet 
Vilunda i Upplands Väsby mellan klockan 18-21. 

Under kvällen fick deltog 15 RBU-familjer och fyra 
FUB-familjer. Stora och små åkte rutschkana och 
hade kul på äventyrsbadet med föräldrar, syskon 
och assistenter. På badet fanns en bubbelpool, en 
25-meters bassäng och två mindre pooler som 
höll 32 grader och i äventyrsbadet fanns även 
strömvirvlar. I kiosken kunde man köpa 
pannkakor, glass och fika.  
 
Arrangör för kvällen var Jessica Stjernström 
 
Teaterföreställningen Kanel och Kanin 
Lördagen den 2 december bjöds det på 
familjeföreställningen Kanel och Kanin och alla 
känslorna av teaterensemblen Tittut. Dagen var 
ett samarrangemang med Forum Funktions-
hinder, Autism- och Aspergerföreningen, FUB och 
svenska Downföreningen. Innan föreställningen 
bjöds det på fika till cirka 25 barn och 50 föräldrar 
och innan barnen gick hem fick de fiska i 
fiskdammen.  

Arrangör från RBU Stockholm var Anette 
Wällstedt och Annika Stridh. 
 
Manifestation på Norra Bantorget 
Söndagen den 3 december träffades cirka 15 
ungdomar och föräldrar för att tillverka plakat 
inför manifestationen på Norra Bantorget. 
Tillsammans fikade de och skrev slagkraftiga 
texter på lakan och skyltar för att ha på 
eftermiddagens manifestation. Efter fika och 
förberedelser gav de sig iväg för att manifestera.   
 
Arrangörer för dagen var Therese Lagerman från 
kansliet och Eva Hagblom.  
 

 

 

Aktiviteter för CP-gruppen  
 

Musikläger  
Under året arrangerades två musikläger på 
rekreationsanläggningen Mättinge utanför Trosa. 
Lägren var föräldrafria och vände sig till barn och 
ungdomar mellan 7-25 år. På båda lägren deltog 
totalt tolv barn samt deras assistenter. På lägret 
provar man olika instrument, sjunger allsång och 
på lördagskvällen ordnas det disco. Under 2017 
hölls lägren den 19-21 maj samt den 15-17 
september.  
 
Mor- och farföräldraträffar 
Inom RBU Stockholms CP-grupp finns en mor- och 
farföräldragrupp som träffas fyra gånger per år 
för att diskutera olika ämnen och träffa andra i 
liknande situation. Gruppen träffas i RBU 
Stockholms lokaler på S:t Göransgatan 82A. 
Under kvällen bjuds det på kaffe och smörgås och 
ofta är en föreläsare inbjuden att tala om ett 
aktuellt ämne. Under 2017 träffades gruppen 
måndagen den 27 februari, måndagen den 22 
maj, 25 september och 23 oktober.     

Arrangörer är Sally Lundin och Anita Gustavsson 
som är kontaktombud för gruppen. 
 
Valborg på Mättinge 
Helgen den 29 april – 1 maj bjöd CP-gruppen in 
till valborgsfirande på Mättinge. Sex familjer 
firade Valborg tillsammans och umgicks vid 
gemensamma middagar, bad i både pool och 
vedeldad badtunna och discodans. På 
Valborgsmässoafton åkte de vagn till 
valborgsmässoelden där de sjöng in våren.   

Arrangör för helgen var Jessica Ferdman, 
kontaktombud för CP-gruppen. 
 
Sommarvecka på Herrfallet 
Att åka till Herrfallet har blivit en populär 
tradition och som vanligt var det tio glada 
familjer som begav sig till Herrfallets konferens-
anläggning, belägen 15 km från Arboga. Tolv 
stugor hade bokats under v. 29, för tio familjer 
samt 12 st medföljande assistenter. Stugorna är 
handikapp-vänliga och rymmer tre rum med 
totalt sex bäddar. På området finns en barnvänlig 
sandstrand och gemensamhetsutrymmen som 
bastu och grillplatser.  
 
Under veckan gjorde man gemensamma 
aktiviteter som utflykter för hela familjen samt 
mamma- och pappakvällar i bastun.  



Detta var även ett bra tillfälle för syskon att 
träffas och umgås med andra med liknande 
erfarenheter.  
 
Arrangörer för veckan var Ann-Sofie Abramson 
och Jorunn Aase.  
 
Familjehelg till Kolmården 
Helgen den 5-6 augusti ordnade CP/Flerhandi-
kappgruppen en gemensam resa till Kolmården. 
Tretton familjer med 25 barn i varierande åldrar 
åkte iväg på en fullspäckad helg med safari, besök 
i delfinariet och mycket annat kul i parken. 
Familjerna bodde i nära anslutning till varandra 
på vildmarkshotellet så att det var enkelt för 
barn, syskon och vuxna att umgås. På hotellet 
finns både spa, pooler, lekrum och bio för barnen 
och på lördagskvällen blev det gemensam 
middag.  
 
Arrangör för helgen var Ann-Sofie Abramson och 
Jessica Ferdman, kontaktombud i CP-gruppen. 
 

Aktiviteter för RMB-gruppen  

Skärgårdskryssning  
Fredagen den 12 maj åkte sex familjer från 
ryggmärgsbråcksgruppen iväg på en 22-timmars 
skärgårdskryssning med helpension. Under resan 
fick de gott om tid att umgås, koppla av och 
utbyta tips och erfarenheter med varandra. 

Arrangör var Rita St Clair Maitland, 
kontaktombud i ryggmärgsbråcksgruppen 

Helg på Mättinge 
Den årliga hösthelgen för ryggmärgsbråcks-
gruppen planerades att hållas på Mättinge den 
22-24 september.  Alla barn, ungdomar och unga 
vuxna och deras familjer var inbjudna men denna 
gång blev det för få anmälda och helgen ställdes 
in.  

Arrangör var Rita St Clair Maitland, 
kontaktombud i ryggmärgsbråcksgruppen. 
 

Huddingegruppen 
 

Huddingegruppen består av familjen boende 
inom Huddinge kommun som har barn med 
rörelsehinder. Huddinge församling avsätter en 
del av sina kollektpengar till RBU för aktiviteter 
för målgruppen. Under 2017 hade gruppen ingen 
verksamhet så pengarna ligger i en pott inför 
kommande aktiviteter. 
 

Information, media och sociala 
medier 
 

RBU:s hemsida  
RBU:s riksförbund införde en ny webbplats under 
2016 och bytte då även webbplattform med nytt 
verktyg och leverantör. 

RBU Stockholms webbplats ligger, liksom övriga 
distriktsföreningar, under riksförbundets sida och 
arbetet med att uppdatera den nya webbplatsen 
är fortfarande under uppbyggnad.    

På webbplatsen finns aktuell information om 
föreningen samt nyheter och kommande 
aktiviteter. I kalendariet kan man följa vad som 
händer i föreningen månad för månad.  Här finns 
också alla medlemstidningar och årsredovisningar 
sparade digitalt sedan 2012. 
 
Utsikt  
RBU Stockholms medlemstidning Utsikt ges ut 
fyra gånger per år.  Tidningen skickas hem till ca 
650 medlemsfamiljer, länets samtliga habiliter-
ingar, barnsjukhus, RH-skolor och andra special-
skolor samt ett urval av personer på vissa 
kommuner och myndigheter. Texterna i Utsikt 
handlar främst om ämnen som engagerar och 
berör familjer med barn och unga med funktions-
nedsättningar. Vissa nummer har ett tema som 
kan röra skolan, assistansen, idrott eller fritids-
aktiviteter.  Reportage som speglar vardagen för 
RBU:s familjer blandas med fakta om diagnoser, 
kåserier, notiser och tips om hjälpmedel.  

Ett redaktionsråd bestående av två medarbetare 
på kansliet samt en extern redaktör träffas fyra 
gånger per år för att planera innehållet i 
tidningen. Sedan skrivs texterna huvudsakligen av 
kansliet samt ett par externa skribenter.  En 
formgivare är konsulterad att sammanställa 
texter, bilder och annonser samt skicka för tryck.  

Under 2017 har Utsikt utkommit med tre 
nummer istället för de normala fyra, då 
redaktören blev sjuk under våren och en ny 
tillsattes. I slutet av april gjordes ett extra tjockt 
dubbelnummer (nr 1-2) för att kompensera för 
att marsnumret uteblev.  Även nummer 4 blev 
extra tjockt med 32 sidor mot normala 28 sidor. 
Utsikt trycks i 1 100 exemplar på Åtta.45 Tryckeri 
och tidningen finns även att läsa digitalt på RBU 
Stockholms webbplats. 

Under året anlitades Sabina Soldati som ny 
redaktör för Utsikt. 



Digitala nyhetsbrev  
Under året har 13 nyhetsbrev skickats ut via mejl 
till de medlemmar som angett sin mejladress. I 
december 2017 skickades nyhetsbrevet ut till 660 
medlemmar. I nyhetsbrevet informeras främst 
om kommande aktiviteter samt andra nyheter i 
föreningen. Dessa digitala utskick ersätter helt de 
tidigare utskicken via post.  
 
Media 
Under året har föreningen synts med 
debattinlägg och krönikor i lokaltidningar som 
Metro och Mitt-i. I övrigt har RBU synts mycket i 
media under året där riksförbundet har drivit LSS-
frågan, där de pågående nedskärningarna i den 
personliga assistansen varit i fokus. Sedan 
september 2016 har RBU drivit kravet på ett 
nödstopp för indragna assistansbeslut där 
hundratals barn mist sin assistans eller inte fått 
sin ansökan om assistans beviljad.  

Vid en stor manifestation, initierad och planerad 
av RBU:s riksförbund, söndagen den 3 december 
samlades flera hundra människor på Norra 
Bantorget. Intresset från TV, radio och tidningar 
var stort. Samma dag och dagarna därefter syntes 
RBU:s representanter och medlemmar i både i 
Aktuellt och Rapport, radio och dagstidningar.  
Även i sociala medier blev det stor uppmärk-
samhet med debatter och intervjuer.   

Både TV, dagspress och radio har kontaktat 
föreningen för att få kontakt med barn och 
ungdomar med funktionsnedsättningar som vill 
delta i intervjuer eller vara med i olika program.  

Sociala medier 
Under 2017 har trafiken på RBU Stockholms 
Facebook-sida ökat både vad gäller publicerade 
inlägg och respons från både medlemmar och 
övriga intresserade.  I snitt görs ett inlägg i 
veckan med information om föreningens 
aktiviteter, debattinlägg, artiklar från 
medlemstidningen och tips på övriga intressanta 
artiklar i media mm.  

Till största delen har fokus legat på att sprida 
artiklar som handlat om de pågående neddrag-
ningarna i assistansen. Detta dels för att väcka 
debatt i LSS- och assistansfrågan och att upp-
märksamma allmänheten om vad som pågår. I 
slutet av året uppgick antalet personer som följer 
RBU Stockholms inlägg till 1 200 personer.  Även 
fler inlägg har gjorts på Instagram. Där främst 
ungdomsgruppen har lagt in bilder från 
aktiviteter.  

Skolor, forskning undersökningar 
Studenter från socialhögskolan och ett par 
gymnasium har tagit kontakt under året för att få 
veta mer om RBU samt göra studiebesök. Elever 
från olika skolor samt forskare har också sökt 
kontakt med kansliet för att få vidare kontakt 
med barn och unga med funktionsnedsättningar 
för intervjuer och lära sig mer om olika 
funktionsnedsättningar. 

Fonder och stiftelser  
Föreningens fondhandläggare, Elinore Brandén 
har sökt och redovisat fondmedel för att 
finansiera föreningens medlemsaktiviteter. Ett 
varmt tack till: Oscar Hirsch Minnesfond, 
Radiohjälpen, Åhlén-stiftelsen, HSN och 
Jerringfonden, för generösa bidrag. År 2017 
beviljades vi bland annat medel till den 
diagnosövergripande skidresan till Åre som är 
planerad till sportlovsveckan 2018, Musiklägren 
som hållits i samarbete med Valjeviken under 
2017. Det diagnosövergripande sommarlägret i 
Herrfallet och höstens aktivitetsdag i Tranvik. 
Tack vare generösa bidrag från ovanstående 
fonder och stiftelser får många medlemmar 
uppleva fina, spännande och utmanande 
upplevelser och aktiviteter. Tack än en gång!  
 

Tanzaniaprojektet 
 

Sedan 2013 driver RBU i Stockholms län ett 
projekt i Tanzania. Projektet, som heter RBU 
Barnhjälpen Tanzania, är ett internationellt 
samarbetsprojekt som ger stöd och hjälp till barn 
och unga med ryggmärgsbråck (rmb) och 
hydrocefalus (h) i Tanzania. Bidrag till projektet 
erhålls av SIDA/MyRight.   
 
Varje år drabbas över 5 000 barn i Tanzania av 
hydrocefalus. Det utvecklas, förutom som direkt 
följd av ryggmärgsbråck, vid obehandlad malaria, 
blödningar i hjärnan, tumörer och infektioner 
m.m. Barnet kan födas frisk och utveckla 
hydrocefalus senare.  

Kunskapen i Tanzania är bristfällig när det gäller 
vården runt rmb/h, vilket gör att många har svårt 
att över huvud taget överleva. Även fördomar 
och religiösa skäl medverkar till att barn t.o.m. 
lämnas att dö. Vårt mål är att nå och hjälpa dessa 
barns föräldrar samt verka för att barnen får 
adekvat vård. Vår samarbetspartner är 
föräldragruppen ASBAHT, Tanzanias RBU. 
 
 
 



Utveckling i projektet under 2017 
1. Två nya lokalföreningar har startat upp under 
ASBAHT. Nu har föreningen tio lokala grenar. 
2. Tre nya riksomfattande nätverksbyggen har 
startats för att utveckla och driva frågorna 
framåt:  
A. Inkontinens B. House of Hope C. Försäkringar 
för barn och vuxna med funktionsnedsättning 

Gruppen har rest till Tanzania för utveckling samt 
uppföljning av arbetet. Vi har: 
- jobbat med lokala styrelser och stöttat dem 
- närvarit på både årsmöte samt föräldramöten 
- träffat samtliga lokalföreningarnas ordförande 
- träffat familjer, unga samt gjort hembesök  
- besökt sjukhusavdelningar för ryggmärgsbråck    

  och hydrocefalus 
- besökt House of Hope i Dar es Salaam 
- skrivit artiklar i nr 2 och 3 av Utsikts tre nummer 
- Gjort insamlingar för egenavgiften som behövs 
för att kunna driva projektet 
- deltagit tillsammans med vår partner ASBAHT 
på African Workshop. 90 deltagare från 16 länder 
 
RBU Barnhjälpen Tanzania jobbar efter fyra 
huvudpunkter: 
1. Att stärka föräldra- och stödgrupper:  
        -    Strukturera och stödja ASBAHT 
2. Uppväxt och självständighet: 

- Starta tidigt med självkännedom och 
egenvård, allt efter ålder och kognitiv 
förmåga.  

- Stödja unga att ta plats i samhället 
 3. Kunskapsspridning och påverkningsarbete:  

- om vikten av kateterisering, tarmtömning 
och sårvård. 

- mot skolor, sjukhusinstanser, 
beslutsfattare och nyblivna föräldrar 

4. SHIP: 

- distribuering av koordinationsbok runt 
personen med rmb/hydrocefalus. 

- olika vårdinstanser antecknar i samma 
bok som handhas av personen med 
rmb/hydrocefalus för att underlätta 
kommunikationen mellan intressenterna 

- öka medvetandet hos medlemmarna om 
SHIP 

 
Arbetsgruppen har bestått av sex medlemmar 
från Ryggmärgsbråcksgruppen: Liiso Åkerberg, 
Ammi Sundqvist, Stefan Andersson, Gerda 
Lindholm, Ina Åkerberg och Ewa Wodzynska. 
 

2017 var sista året i denna period. 2018-2021 
kommer projektet fortsätta men då under RBU 
riks. Tanzaniagruppen tackar för fint stöd från 
RBU Stockholm under de drygt fyra år som varit. 
 

Samarbete med andra föreningar 
och aktörer 
 

ABF:s studiekommitté  
Under 2017 har RBU Stockholm ej varit med på 
något möte. 

HSO Stockholm  
Den 10 april deltog Rickard Friberg på HSO 
Stockholms årsmöte.  

HSO Stockholms län  
Den 15 maj höll HSO i Stockholms län årsmöte 
och Ewa Wodzynska var ordinarie ombud med 
Ina Åkerberg som ersättare 

BOSSE  
Två gånger per år bjuder BOSSE Råd & Stöd 
kunskapscenter in till nätverksträffar. Inbjudna är 
länsföreningarna för RBU, Neuroförbundet, 
Epilepsiföreningen, DHR samt RTP.  

Träffarna är informella och varje förening lyfter 
de frågor man vill diskutera eller samverka i.  

Möjlighetsinkubatorn 
Under 2017 var RBU på två möten med 
Möjlighetsinkubatorn. Vid det första mötet 
deltog Annika Stridh och Jessica Stjernström och 
vid det andra mötet deltog Therese Lagerman 
och Jessica Stjernström. Möjlighetsinkubatorn, 
som är ett Allmänna arvfondsprojekt för skapa 
arbetstillfällen för personer med 
funktionsvariationer.  

De vill ha vårt stöd för att söka ytterligare 

fondmedel för ett delprojekt ”PA-match” för att 

matcha ”brukare med personliga assistenter”. 

Det är inga assistansbolag involverade i projektet, 

däremot vill man söka stöd och kunskap från 

olika organisationer, som RBU, DHR etc.  

Under ett styrelsemöte den 7 november 
beslutades att RBU Stockholm ej ska vara med i 
projektet PA-match . 
 
RFSU  
 

RBU Stockholm deltar i RFSU:s Arvsfondsprojekt 
”Sex i rörelse”. Projektet är på tre år och ett 
samarbete mellan RFSU Stockholm, RBU 
Stockholm, Unga Rörelsehindrade Stockholm och  
 



Träffstugan. Fyra fredagar har gruppen samlats 
på S:t Göransgatan 82a för att ha en samtalscirkel 
för medlemmar mellan 15-25 år. Samtalscirkeln 
var en del av projektet vars syfte är att öka 
kunskap om sexualitet, sex, kärlek, relationer, 
ömsesidighet och om hur kroppen kan användas 
för njutning med hjälp av samtal kring dessa 
ämnen. 

Representant för RBU Stockholm är Eva 
Wodzsynska 
 
Stockholms stad / Idrottsförvaltningen  
Under året har samarbetet med Stockholms 
idrottsförvaltning fortlöpt med bl a prova-på 
tillfällen en gång i veckan för RBU Stockholms 
barn i ålder 7-10 år. Fokus har legat på 
rörelseglädje och aktiviteter som basket, 
innebandy, Racerunning och yoga. Prova på 
boxning och styrketräning har även anordnats. 
 
Referensgrupp Mega Mind  
Jessica Stjernström har suttit med referensgrupp 
på Mega Mind på Tekniska muséet. Gruppens 
uppdrag har varit att förfina och förbättra 
tillgängligheten på Mega Mind som invigdes 
under 2015.  
 
RBU riks kongress 
RBU:s kongress hölls 20 maj som en del av RBU-
dagarna som omfattade 19 – 21 maj. De hölls på 
Courtyard Marriot i Stockholm. Ordinarie ombud 
från RBU Stockholm var Rickard Friberg, Lill 
Hultman, Robert Metz, Annika Stridh och Ewa 
Wodzynska. Ersättare var Therese Lagerman, 
Marie Kringberg, Linnea Bertlin, Ove Hedlund 
och. Nathalie Komorowski. 

RBU riks arbetsgrupp ”Anhöriga som 
assistenter” 
RBU Riks har tillsatt en arbetsgrupp kring frågor 
"Anhöriga som assistenter" vilket förväntas bli ett 
ämne som kommer tas upp i kommande 
utredningar. Fyra personer ingår i arbetsgruppen  
Som har en referensgrupp på sju personer till sitt 
förfogande.  
Referensgruppen har bland annat tagit fram en 
enkät som gått ut till alla RBU:s medlemmar ang 
”anhöriga som assistenter”. 
 
RBU Stockholm representeras av Lill Hultman i 
arbetsgruppen och Robert Metz i 
referensgruppen. 
 
Rh-gruppen 
Sedan många år samarbetar RBU med 

Neuroförbundet, RTP, DHR samt 
Reumatikerföreningen i den s k Rh-gruppen. 
Gruppen träffas regelbundet och diskuterar 
gemensamma intressepolitiska frågor och där 
man har en samsyn agerar man tillsammans. Ewa 
Wodzynska har varit RBU:s representant i 
gruppen fram till hösten 2017 då Therese 
Lagerman tog över uppdraget. 

Primärvårdsprojekt  
Rickard Friberg deltar i projekt om upprättande 
av specialiserade vårdcentraler enligt 
Sörmlandsmodellen. Projektet sker i samarbete 
med Autism-Aspergerföreningens och FUB:s 
länsföreningar. 

Styrelsen för RBU i Stockholms län har  
härmed avgivit verksamhetsberättelse  

för verksamhetsåret 2017 
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ÅRSREDOVISNING FÖR RBU STOCKHOLMS LÄN

Allmänt om verksamheten 
 

Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU i Stockholms län bildades 1954 och är en ideell 
förening för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar. I Stockholms-föreningen finns idag 1 942 
medlemmar fördelat på 604 familjer. Här kan familjer träffas för aktiviteter och ge stöd och råd till varandra.  
 
Inom RBU ingår tio olika diagnosgrupper; ADHD, cerebral pares, flerhandikapp, hydrocefalus, kortväxthet, 
medfödd benskörhet, muskel-sjukdomar, Prader Willi syndrom, plexusskada och ryggmärgsbråck. Varje 
diagnosgrupp representeras av ett eller flera kontaktombud som själva är föräldrar till barn med 
funktionsnedsättningar. Till dem kan man vända sig med frågor om diagnosen samt få kontakt med, och stöd 
av, andra föräldrar som har barn med samma diagnos. 

RBU Stockholm jobbar på bred front med allt från intressepolitik till att ordna roliga aktiviteter. Allt ifrån 
utflykter och läger för barn och ungdomar till föreläsningar för föräldrar. Föreningen verkar för att barn och 
ungdomar med rörelsehinder och andra funktionsnedsättningar ska kunna delta i samhället på samma villkor 
som andra. 

På RBU Stockholms webb och sociala medier kan man läsa mer om vad som händer i föreningen och vilka 
aktiviteter som är på gång.   

• www.stockholm.rbu.se 

• facebook.com/rbustockholm 

• Instagram: rbustockholm 

RBU i Stockholms län 08-650 58 12 

St Göransgatan 84  Orgnr: 802008-6891 

112 38 Stockholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2017 

Främjande av ändamålet 

RBU Stockholms län har under verksamhetsåret 2017 genomfört aktiviteter, åtaganden och åtgärder i syfte 

att i enlighet med föreningen ändamål: § 1.2 (Stadgar för distriktsföreningar 2017), ”…förbättra villkoren för 

barn och unga med rörelsehinder…” samt vision: ”Ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och 

ungdomar med rörelsehinder”.  

Aktiviteter utgör en del av verksamhetsplanen och kan grovt delas in medlemsaktiviteter och aktiviteter för 

verksamhetsutveckling. De förra syftar till att skapa gemenskap och upplevelser för föreningens medlemmar 

och familjer. Medan de senare syftar till att sprida information internt och externt om RBU samt anger hur 

föreningen ska driva sitt politiska påverkansarbete.  

Åtaganden och åtgärder avser i första hand driften av föreningen, en ekonomi i balans, att kansliet fungerar 

och sköter sin administrativa åtaganden och ger den service medlemmarna efterfrågar.  

En av föreningens största utmaningar sista åren har varit att bromsa och på sikt vända den negativa 

utvecklingen med föreningens krympande medlemstal. En viktig uppgift har varit att verka för en mer 

inkluderande förening med fler engagerade medlemmar. För andra året i rad har en konferens för alla 

förtroendevalda men också andra med engagemang som rör RBUs verksamhet genomförts. 

Engagemangsgrupper har upprättats och under konferensen har samtliga medverkat i att ta fram förslag till 

aktiviteter för RBU Stockholms verksamhet kommande år. 

I takt med vikande medlemstal har föreningen ekonomi successivt försämrats. Under året har därför kansliet 

minskats med en halvtidstjänst. Även andra kostnader för i huvudsak kansliet drift har setts över. Föreningen 

har i nuläget en ekonomi i balans med ett visst överskott. Dock kommer arbetet med att se över föreningens 

fasta kostnader att fortsätta. 

Föreningen har för andra året genomfört en medlemsenkät med syfte att kartlägga medlemmarnas nöjdhet, 

förväntningar men också att förstå varför vi tappar medlemmar. Svaren har varit värdefulla och pekar på ett 

kraftigt underskott i nyrekryteringen. Vi har dock ännu inte lyckats nå ut till familjer med yngre barn med 

rörelsenedsättning på det sätt vi önskat. Det viktiga arbetet kvarstår.  

Enkäten har också gett oss en bättre uppfattning av vad medlemmarna anser om de aktiviteter som 

genomfört vilket idag ger oss ett bättre underlag för större träffsäkerhet och kontroll framöver.   

Kommunikation om styrelsens och kansliets arbete har förbättrats. Sociala medier utnyttjas avsevärt bättre än 

tidigare i att berätta om vad föreningen gör. Tidningen Utsikt är en viktig kanal för information om vad RBU 

uträttar. Tidningen har fortsatt goda läsarsiffror. Styrelsen skriver regelbundet en kortfattad redogörelse om 

vad föreningen gör vid medlemsutskick.  

RBU Stockholms län har genomfört en majoritet av planerade aktiviteter inom föreningens tre 

verksamhetsområden: politisk påverkan, sprida information och skapa gemenskap genom 

medlemsaktiviteter. Styrelsen har också tagit ansvar för föreningens ekonomi genom att anpassa kansliets 

kostym till dess förutsättningar samt sett över arbetsfördelning och organisation. Föreningen uträttar fortsatt 

mycket och står, trots vikande medlemstal, väl rustande för framtiden. Med fler medlemmar kommer RBU att 

kunna få mer uträttat, bli mer synliga och göra ett än större avtryck i samhället – till förmån för dess 

medlemmar.  

 

 

 

 



Bokslut 2017 

 
FLERÅRSÖVERSIKT  2017 2016 2015 

     

OMSÄTTNING  2 986 370 3 047 623 2 948 877 

BALANSOMSÄTTNING  2 780 469 2 464 804 2 152 186 

KASSALIKVIDITET  545 542 734 

SOLIDITET  81 81 86 
 

RESULTATRÄKNING   

   

Verksamhetens intäkter 2017 2016 

Medlemsavgifter 96 969 96 588 

Bidrag 2 247 446 2 218 196 

Nettoomsättning 380 258 443 522 

Övriga intäkter 261 697 289 317 

   

Summa intäkter 2 986 370 3 047 623 

   

Verksamhetens kostnader   

Övriga externa kostnader 1 434 896 1 479 356 

Personalkostnader 1 281 254 1 411 752 

   

Summa kostnader 2 716 150 2 891 108 

   

Verksamhetsresultat 270 220 156 515 

   

Finansiella poster   

Övriga ränteintäkter 6 536 3 752 

Räntekostnader -159 -165 

   

Summa finansiella poster 6 377 3 587 

   

Årets resultat 276 597 160 102 

   

BALANSRÄKNING   

   

Tillgångar 2017 2016 

   

Omsättningstillgångar   

Kundfordringar 26 751 17 906 

Förutbetalda kostnader   

och upplupna intäkter 81 982 58 585 

Övriga fordringar 66 992 97 958 

Kortfristiga placeringar 2 264 406 1 755 647 

Kassa och bank 340 338 534 708 

   

Summa omsättningstillgångar 2 780 469 2 464 804 

   

SUMMA TILLGÅNGAR 2 780 469 2 464 804 

   



   

Eget kapital och skulder   

   

Ändamålsbestämda medel 1 094 205 1 115 107 

Fritt eget kapital  1 171 837 895 240 

   

Summa eget kapital 2 266 042 2 010 347 

   

Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder 106 452 129 566 

Upplupna kostnader   

och förutbetalda intäkter 407 975 324 891 

   

Summa kortfristiga skulder 514 427 454 457 

   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 780 469 2 464 804 
 

Noter: 

Årsredovisningen har upprättats enligt BFNAR 2016:10, Årsredovisning i mindre företag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Styrelsen för RBU i Stockholms län har härmed avgivit årsredovisning för 
verksamhetsåret 2017 

 

 

 

 

Rickard Friberg    Lill Hultman 
Ordförande     Vice ordförande 
 
 
 
 
 
Robert Metz     Annika Stridh 
Kassör     Ledamot 
 
 
 
 

Sonia Hantman    Stefan Swedenrose 
Ledamot     Ledamot 
 
 

 
 
 
Ewa Wodzynska 
Ledamot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


