
• Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och 

Ungdomar (RBU) startade 1955 och har 

ca 11 000 medlemmar i Sverige

• I RBU samlas barn och unga med 

funktionsnedsättning, deras föräldrar, syskon och 

alla andra som vill vara medlemmar

• RBU:s vision: Ett rättvist samhälle och ett utvecklande 

liv för barn och unga med rörelsehinder



RBU i Stockholms län

• RBU Stockholm är en ideell förening för familjer, med barn och 

ungdomar med rörelse- och andra funktionsnedsättningar, boende 

inom Stockholms län. Föreningen har ca 650 familjer.

• Här kan familjer träffas för gemensamma aktiviteter och ge stöd och 

råd till varandra



Diagnosgrupper inom RBU

• Inom RBU finns tio diagnosgrupper

ADHD, CP, Flerhandikapp, Hydrocefalus, Kortväxta, 

Muskelsjuka, Osteigenis Imperfecta (OI), Plexusskada, 

Prader Willie syndrom (PWS), Ryggmärgsbråck. 

• För varje diagnosgrupp finns ett eller flera kontakt-

ombud som kan stödja och ge råd till familjer. 

Kontaktombuden är själva föräldrar till barn med den 

diagnosen. 



Medlemskap i RBU Stockholm

• RBU Stockholms medlemstidning Utsikt skickas hem 

fyra ggr per år och riksförbundets medlemstidning Rörelse

skickas hem ca 6 ggr per år 

• Digitala nyhetsbrev varje månad med inbjudningar till olika 

aktiviteter både för barn och föräldrar

• Stöd och gemenskap från andra som förstår dig

• Tillgång till RBU:s förbundsjurist

• Möjlighet att teckna Unik försäkring

• Möjlighet att påverka och förändra din och andras situation

Medlemsavgiften är 350 kr per familj och år



Vad gör vi?

• Påverkansarbete

• Sociala aktiviteter

• Föreläsningar och 

temakvällar

• Föräldrakvällar

• Råd och stöd



Sociala aktiviteter

• Sommar- och vinterläger

• Musikläger

• Familjehelger

• Utflykter

• Aktiviteter på museum och 

andra intressanta platser

• Äventyrsbad

• Temakvällar

• … och mycket, mycket mer



Vinterkul

• En lördag i januari får 

barn och ungdomar med 

rörelsehinder prova på att 

åka sitski, biski eller 

skicart med en instruktör i 

Flottsbro. 

• Man kan också prova på 

att åka skridskokälke, 

pimpla fisk i sjön och att 

åka Zoom.

• Korvgrillning kring öppen 

eld står också på 

schemat.



Ett engagerat RBU

• Kontaktombud

• Styrelse

• Kommunala funktionshinderråd

• Samverkansråd inom SLL

• Nätverk

• Mor- och farföräldragrupp

• Aktivitetsfixare

• Ungdomsgrupp



Vi jobbar för..

• Ett rättvist samhälle

• Ett tillgängligt samhälle

• Rätt till fritidsaktiviteter

• Rätt till hjälpmedel

• Rätt till bra vård 

och skola

• Rätt till assistans



Var med och tyck till!

• Tycker du att habilitering är 

viktigt?

• Tycker du att färdtjänsten 

kunde fungera bättre?

• Vilken skola vill du välja?

RBU i Stockholms län arbetar 

för att förbättra möjligheterna 

för dig. 



Besök oss på nätet

• Besök vår hemsida – www.stockholm.rbu.se

- inbjudningar, information, tips

- kontaktuppgifter till kansli, styrelse och 

kontaktombud

• Var med och Gilla oss på Facebook
- tips på aktiviteter och vad som är på gång

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




Kontaktuppgifter

Vi hjälper gärna till - kontakta oss på: 

Tel: 08-650 58 12

Besöksadress: S:t Göransgatan 84, 3 tr.

kontakt@stockholm.rbu.se

www.stockholm.rbu.se

mailto:kontakt@stockholm.rbu.se



