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Påverkansfrågor – det här 
jobbar vi med just nu

PÅVERKANSARBETE

Kollektivtrafik, hjälpmedel och 
skola är några av de påverkans-
frågor som RBU Stockholm 
arbetat med den senaste tiden. 
TEXT: JESSICA STJERNSTRÖM

Projekt: levnadsvanor och hälsa
Under våren 2021 deltog RBU Stockholm i 
en undersökning om levnadsvanor och 
hälsa för personer med funktionsnedsätt-
ning. Undersökningen gjordes av Region 
Stockholm som nu ska testa den insats 
som kan bli aktuell. RBU Stockholm är en 
av de föreningar som ska delta i testet. 
Målet med insatsen är att ge råd om hur 
man förbättrar sina levnadsvanor och sin 
hälsa men också konkret och praktisk 
hjälp i form av exempelvis träning.

Kollektivtrafikplan för 2050
Just nu är det en remiss ute om hur kollek-
tivtrafiken ska se ut år 2050. Nyligen hölls 
det andra remissmötet, av två, där man 
ska formulera ett gemensamt remissvar 
från funktionshinderföreningarna i Stock-
holms län. Redan vid första remissmötet 
före sommaren framförde RBU Stockholm 
vikten av att ta med personer med funk-
tionsvariationer redan i planeringsarbetet. 
Det räcker inte att ta med den kompeten-
sen i remissarbetet utan den måste fram 
tidigare i processen. Detta bland annat för 
att undvika misstag som lätt kunnat und-
vikas. Ett exempel är hissarna i den 
nybyggda stationen vid Odenplan som är 

för små för stora rullstolar och därmed 
tvingar de med stora hjälpmedel att ta en 
omväg via annan station.

RBU Stockholm har också motsatt sig 
förslaget att ta bort tågvärdar som ska fin-
nas till hands för den som behöver hjälp 
med till exempel ramp in i tåget eller led-
sagning. Att ta bort tågvärdarna ger en 
inlåsningseffekt för de som inte klarar sig 
utan hjälp att hitta eller ta sig in eller ut ur 
en tågvagn. Det kräver att man kan pla-
nera sin resa långt i förväg för att få hjälp. 
Detta i kombination med det begränsade 
antalet fritidsresor i färdtjänsten begrän-
sar livet för många. Även om möjligheten 
finns att söka extra fritidsresor är det 
många som får avslag på den ansökan 
och hänvisas till den ordinarie kollektiv- 
trafiken.

Fokusfrågor på riksförbundet
RBU:s riksförbund kommer inom kort ta 
beslut om vilka frågor man ska fokusera 
på inför valet 2022. De frågor som väljs ut 
kommer RBU Stockholm lyfta i de olika 
sammanhang föreningen finns represen-
terade, exempelvis inom Funktionsrätt 
Stockholms län och Rh-gruppen. RBU 
Stockholm och RBU:s riksförbund har ett 
nära samarbete i påverkansfrågor.

Skola
En kommande viktig fråga för RBU Stock-
holm är skolan. Alla har rätt till en bra skol-
gång oavsett skolform eller behov. Flera 
Rh-skolor i länet läggs eller har lagts ner 

och eleverna hänvisas till att gå integrerat 
vilket inte passar alla. Möjligheterna att 
välja minskar när Rh-skolorna blir färre.

Det finns stadsdelar inom Stockholms 
stad som funderar på att ta hem de elever 
som går i en Rh-skola i annan stadsdel 
eller annan kommun. Istället vill man 
erbjuda dem plats i den skola som ligger 
närmast barnets hem. Det kan vara en 
skola utan Rh-klass, utan kompetens som 
kan behövas eller lokaler som inte är till-
gängliga. Vissa insatser kan göras för att 
öka den fysiska tillgängligheten men 
många skolor ligger i gamla lokaler som är 
svåra att anpassa fullt ut.

Hjälpmedel
För en tid sedan införde Region Stockholm 
avgift på vissa hjälpmedel. Under hösten 
2021 kommer Region Stockholm presen-
tera en konsekvensanalys om vilken 
påverkan avgifterna fått. Det är oklart 
exakt vad analysen kommer omfatta men 
för RBU är det viktigt att det tydligt blir 
belyst hur detta påverkat de enskilda per-
sonernas ekonomi, hur många som tving-
ats lämna tillbaka hjälpmedel för att de 
inte har råd och hur det i sin tur påverkat 
deras levnadsvillkor och hälsa. Hur slår det 
mot en person som tvingas lämna tillbaka 
ett träningshjälpmedel och därmed inte 
kan fortsätta träna? Hur slår det mot den 
som inte längre kan delta i friluftsliv eller 
fortsätta med sin hobby? ●

På den här sidan berättar vi om 
vilka påverkansfrågor RBU Stock-
holm arbetar med just nu. Det är 
oftast frågor inom region och 
kommun men kan någon gång vara 

frågor som rör ett större geografiskt 
område. Det är både nya frågor och 
sådant vi arbetat med tidigare som på 
nytt blivit aktuellt.

!

RBU säger nej till avgifter för hjälpmedel. 

RBU Stockholm är med och lämnar remiss 

om framtidens kollektivtrafik.
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