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Frågor i fokus för RBU Stockholm under valåret 2022
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.

!

PÅVERKANSARBETE

RBU Stockholm arbetar brett med 
påverkansfrågor men under 
valåret 2022 kommer vi fokusera 
extra mycket på tre frågor: 
●  Ta bort kostnad på hjälpmedel
●  Ta bort taket på 500 resor med 

färdtjänsten (samt färdtjänst-
frågor i allmänhet)

●  Transition, från barn till vuxen i 
sjukvården

Upphandling av elrullstolar för  
inomhusbruk
RBU har svarat på en remiss om upp-
handling av elrullstolar för inomhusan-
vändning. Där framförde föreningen vikten 
av att titta på flera tillverkare och inte 
endast Permobil som Region Stockholm 
länge samarbetat med.

Järvaveckan
RBU är med i en referensgrupp för att 
göra Järvaveckan 2022 mer tillgänglig. 
Arbetet startade i februari med möten 
med Global Village som är arrangör för 
Järvaveckan. Det har tidigare år varit 
stora brister i tillgängligheten med teknik 
som försvårat att ta sig fram, nivåskillna-
der och mycket annat. 

Hjälpmedel
Arbetet med att få bort de avgifter som 
införts på vissa hjälpmedel fortsätter. Till 
exempel måste man nu betala hela kost-
naden för tyngdtäcken även om läkare 
eller habilitering förespråkar det. För 
elrullstol betalar man 500 kronor per år 
och specialmuggar och specialbestick till 
måltider måste man stå för helt själv.

RBU agerar tillsammans med Rh-
gruppen (fem föreningar i samverkan) i 
frågan och försöker visa politiker och 
tjänstemän vilka negativa effekter avgif-
terna får. Den genomsnittliga personen 
som använder olika hjälpmedel betalar 
2 000–3 000 kr per år för sina hjälpme-
del. Det är en hög kostnad för en grupp 
människor där många redan lever med 
knappa resurser.

BOSSE råd, stöd & kunskapscenter
BOSSE råd, stöd och kunskapscenter är 
en verksamhet för ungdomar och vuxna 
med fysisk funktionsnedsättning där man 
kan få hjälp och stöd inom många områ-
den. Det kan vara assistans, bostadsan-
passning, ansökningar, utbildningar, 
temakvällar i viktiga ämnen, samtalsstöd 
och mycket annat. Region Stockholm 
samt vissa kommuner har avtal med 
BOSSE. Nu har Region Stockholm, som 
är den enskilt största samarbetspartnern, 
tagit beslut om att samarbetet med 
BOSSE ska avslutas per den 31 december 
2023. Verksamheten ska ersättas av kun-
skap och stöd på de framtida fyra SMO-
vårdcentralerna (särskilt medicinskt 
omhändertagande) i länet.

RBU Stockholm är mycket tveksamma 

till om dessa vårdcentraler kommer ha tid 
och resurser att ta emot alla de som idag 
får hjälp av BOSSE samt om de har kun-
skap inom alla de områden som BOSSE 
hjälper till med.

Nyligen skickades en debattartikel till 
media underskriven av ett antal funktions-
hinderorganisationer. Debattartikeln finns 
inom kort att läsa på RBU Stockholms 
hemsida: stockholm.rbu.se/ 

Färdtjänst
Även i färdtjänstfrågan arbetar RBU till-
sammans med Rh-gruppen. Just nu 
pågår intervjuer med samtliga partier i 
regionen utom med SD som DHR och 
Neuroförbundet vill hålla utanför. RBU, 
RTP-S och Reumatikerförbundet kommer 
dock själva intervjua SD om hjälpmedel 
och färdtjänst för att få svar från samtliga 
partier i regionen. 

Det saknas idag 1 000 bilar inom färd-
tjänsten. Det beror dels på att flera åkare 
har fått lägga ner sin verksamhet under 
pandemin och dels på att bilar som körs i 
färdtjänst får vara max sex år gamla. 
Detta har givit ett underskott på bilar.●

JESSICA STJERNSTRÖMSVT:s programledare för Järvaveckan 2021.

Färdtjänsten har underskott på bilar.  FOTO: WIKIPEDIA CC
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Stockholms habiliteringsenhet
Stadshagen Ett komplement till ditt habiliteringscenter

”Tillsammans med  
andra blir det både  

roligare och lättare att nå 
de uppsatta målen”

”Med leken i fokus övar  
vi på det barnet kan ha 

nytta av i vardagen”

 

 

 

  

 

På vår hemsida hittar du mer information:
https://habiliteringsenheten.stockholm 

Vi behöver dig!
Har du intresse för eller kunskap 
inom en specifik fråga eller påver-
kansarbete i stort? Vill du dela med 
dig av din kunskap, dina idéer eller 
din tid? Kontakta då Jessica Stjern-
ström på jessica.stjernstrom@
stockholm.rbu.se

Färdtjänsten har underskott på bilar.  FOTO: WIKIPEDIA CC RBU vill få bort avgiften på hjälpmedel.  
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