PÅVERKANSARBETE

Vi jobbar med frågor
Hjälpmedel, skola och upphandlingar. Det är några av de påverkansfrågor som RBU Stockholm
arbetar med just nu. Vissa frågor
driver vi som egen förening, andra
tillsammans med andra föreningar eller med RBU:s riksförbund. Samarbetet med riksförbundet sker främst kring frågor
som är eller utvecklas till att bli
en nationell fråga.
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På RBU Stockholms hemsida
www.stockholm.rbu.se finns information om aktuella frågor och sådant
som föreningen drivit tidigare. Där
kan man ta del av skrivelser, artiklar
och annat som rör påverkansarbetet.
Det som är aktuellt just nu är följande:
Hjälpmedel

Region Stockholm har beslutat att ta
ut avgift på vissa hjälpmedel samt ta
bort högkostnadsskyddet på hjälpmedel för personer över 18 år. RBU
har uppvaktat politiker och tjänstemän inom Region Stockholm för att
påtala vilken effekt beslutet får för en
redan utsatt grupp.
I dagarna skickar RBU, tillsammans
med Rh-gruppen*, en skrivelse till
Region Stockholm angående den konsekvensanalys som Region Stockholm
gjort med anledning
av förändringarna. I
skrivelsen
påtalas bland
annat att beslutet slår hårt
mot en grupp
som redan idag
lever med
knappa ekonomiska resurser.
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HÄR HITTAR DU MER INFO
www.stockholm.rbu.se På RBU Stockholms hemsida finns information om aktuella påverkansfrågor, skrivelser och artiklar
som berör vårt påverkansarbete.
Sociala medier På RBU Stockholms Facebooksida och Instagram finns också kort
information om vad som är på gång.
Kontakta oss! Hör du något som du reagerar på? Berätta det för oss! Vi hinner inte alltid se alla förslag eller beslut som tas i vår
region. Skicka ett mejl till therese.lagerman@
stockholm.rbu.se om det du tycker att RBU
bör veta om eller engagera sig i.

får Funktionsrätt Stockholms län,
paraplyorgan för länets funktionshinderföreningar, det på remiss. RBU
Stockholm är en av de föreningar som
får ta del av och komma med synpunkter på de förslag på kravspecifikationer som Region Stockholm har tagit
fram.
De upphandlingar som ligger närmast i tiden och är intressanta för RBU
Stockholm är upphandlingen av sittvagnar, gånghjälpmedel, hygienhjälpmedel samt träningshjälpmedel.
Håll ögon och öron öppna!

Skola

För barn med funktionsnedsättning är
rätten att välja skola begränsad. Det
fria skolvalet är ingen rättighet för
alla. Det finns endast ett fåtal Rh-skolor eller skolor med Rh-enheter.
Ännu svårare blir det när barnen
ska välja gymnasieskola. Antalet Rhgymnasium är få och för den som förutom sin rörelsenedsättning har en
intellektuell funktionsnedsättning är
valmöjligheterna ännu färre.
Ungdomar med funktionsnedsättning ska kunna välja utbildning på
samma villkor som alla andra men så
ser inte verkligheten ut. Många föräldrar kontaktar RBU Stockholm speciellt
inför det kommande gymnasievalet.
RBU Stockholm planerar
att samarbeta med
RBU:s riksförbund i
frågan.
Upphandlingar

Inom Region Stockholm pågår det löpande
upphandlingar av
tjänster och produkter.
När det är aktuellt med
en upphandling som
påverkar personer med
funktionsnedsättning

Det händer mycket inom funktionshinderområdet i vår region. Som förening engagerar vi oss i de frågor som
berör våra medlemmar mest och som
vi har resurser till. Det händer dock att
förslag och beslut går oss förbi och då
behöver vi hjälp av er. Hör ni ett rykte?
Har ni sett ett förslag som kommer
försämra för barn och ungdomar med
funktionsnedsättning eller kanske ett
beslut som redan är taget? Kontakta
oss och berätta. Om frågan ligger inom
ramen för RBU:s uppdrag och om vi
har resurser att engagera oss så tar vi
tag i frågan, antingen som enskild
förening eller i samarbete med andra
föreningar.
Therese Lagerman arbetar som
intressepolitisk ombudsman på RBU
Stockholm på 20 procent. Hon samordnar föreningens påverkansarbete
och är RBU Stockholms representant
vid samverkan med andra funktionshinderföreningar. Många inom RBU
Stockholms styrelse och engagerade
medlemmar deltar också i påverkansarbetet antingen med sin kunskap
eller med sin tid. ●
*Rh-gruppen består av RBU Stockholm,
Neuroförbundet Stockholm, Reumatikerförbundet Stockholm, Personskadeförbundet Stockholm samt DHR Stockholm.

som berör er

Upphandlingen av sittvagnar samt
hjälpmedel för gång, hygien och
träning är det som är aktuellt just
nu för RBU Stockholm.
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