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KULTUR
Vinterns bästa 
utställningar

JULSPECIAL
Baka goda 
cupcakes 
och cake pops

STOCKHOLMS LÄN

RBU STOCKHOLMS AKTIVITETER2023!

Välkommen 
till Julias ateljé! 

KONSTNÄR MED KÄNSLA FÖR FÄRG
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LEDARE

 M in son har tur. Han har 
otroligt bra personliga 
assistenter, alla är 
killar som han själv 

valt och som har jobbat länge, några 
lite längre och några något kortare tid. 
Den som jobbat längst har jobbat i tio 
år vilket är helt fantastiskt. Att några 
arbetat så länge är oer-
hört tryggt för oss och 
särskilt för min son så-
klart. Assistenterna blir 
ju lite som familj men på 
ett lagom sätt för hur det 
än är, så är det ett jobb. I�dag är det få 
förunnat att ens hitta (bra) personliga 
assistenter. Jag vet många som sliter 
sitt hår, jagar nya assistenter, har stän-
diga luckor i sitt schema, som letar och 
som har ångest över en jäkligt jobbig 
situation.

Hur har det blivit såhär kan man 
fråga sig? Det här med personlig assis-
tans är ju en livsviktig fråga och där-
med är det också ett livsviktigt jobb. 
Att ha personlig assistans gör det möj-
ligt att vara en del i samhällsgemen-

skapen och att vara självbestämman-
de. Att vara fri att göra det man vill 
med sitt liv. 

PERSONLIG ASSISTANS ÄR inte vård, inte 
omsorg. Personlig assistans är ett ser-
viceyrke, en förutsättning för att kun-
na ha makt och kontroll i sitt liv och 

göra egna val utifrån sig 
själv. De assistenter 
man väljer att anställa 
är utvalda av en själv 
utifrån de krav man har 
på en assistent och de 

gör ett superviktigt jobb. Inte bara i 
sitt direkta arbete utan också ur ett 
samhällsperspektiv, man 
bidrar till ett jämlikare 
samhälle. 

Det är svårt att rekry-
tera assistenter i�dag. 
Yrket har fått en låg sta-
tus vilket är så otroligt 
ologiskt. Varför är det så? 
En anledning är att nivån 
på assistansersättningen 
höjs med ett lägre belopp 

Personlig assistans är inte vård 
— det är ett livsviktigt serviceyrke

RBU i 

Stockholms 

län bildades 

1954 och 

har idag 

cirka 1  600 

medlem-

mar. RBU är 

en förening för barn, ungdomar och unga vuxna med 

olika funktionsnedsättning och deras familjer. Genom 

föreningen kan man få kontakt med andra i liknande 

situation. RBU arrangerar aktiviteter och temakvällar/

föreläsningar samt arbetar med påverkansarbete.

varje år än vad lönerna stiger. För 
varje år blir glappet större. Det gör att 
man inte kan betala sina assistenter 
det man vill och önskar.  

DEN NYA REGERINGEN höjer assistanser-
sättningen med 1,5 procent under 
2023, vilket inte är i närheten av den 
nivån den borde höjas, och vi halkar 
efter ytterligare. Detta trots utlovade 
åtgärder innan valet. Det leder inte till 
någon bra utveckling. Det är inte mer 
än rimligt att nivån på assistansersätt-
ningen måste hålla samma nivå och 
takt som löneutvecklingen. Allt annat 
är en skam – en skam för alla assisten-

ter och en skam för alla 
med assistans! 

Utsikt ges ut av RBU Stockholms län 

och kommer ut med 4 nummer per år.

Redaktionsgrupp: 

Sabina Soldati, Elise Jeppsson 

och Jessica Stjernström
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Sabina Soldati

Redaktör 

Yrket har 
fått en låg 

status vilket är så 
otroligt ologiskt.

Tel: 08-650 58 12

E-post: kontakt@stockholm.rbu.se

Hemsida: www.stockholm.rbu.se

Följ oss även i sociala medier. Gilla RBU 

Stockholm på Facebook och Instagram, 

för att se nyheter och aktiviteter. 

Kansliet: Jessica Stjernström, kanslichef, 

Elise Jeppsson, medlemsansvarig, 

Therese Lagerman, samordnare för 

påverkansarbete, Elinore Brandén, fond-

handläggare och Annika Stridh, ekonomi.

Omslagsfoto: Elise Jeppsson
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INNEHÅLL

PROFILENPROFILEN

om tunnelbanans utbyggnad för 
det är väldigt intressant, menar 
Albin. 

Han lär sig om kollektivtrafi-
ken genom olika filmer och 
Wikipedia. 

 – På fritiden tycker jag om 
att läsa, jag är en riktig bokmal, 
säger Albin.    

Albin lärde sig läsa redan 
som treåring så han har redan 
hunnit med att läsa en hel del 
böcker. När han inte läser tyck-
er Albin om att spela Minecraft 
och andra spel via sitt Playsta-
tion. 

Albin och hans familj har 
varit medlemmar i RBU, men 

det var inte förrän i somras som han del-
tog på en aktivitet – katamaransegling. 

SOM MEDLEM I RBU Stockholm kan man 
ansöka om bidraget Guldkanten och det 
har Albin gjort. Han hade önskat att få gå 
på restaurangen Pinchos och blev över-
raskad av mamma och pappa med ett 
besök där. 

Mot slutet av intervjun kommer Albin 
på en sak som han vill berätta.

– Jag har dubbat serier på fritiden, den 
senaste var en Netflix-serie som heter 
Team Zenko Go, säger Albin. 

TEXT: ELISE JEPPSON

FOTO: PRIVAT

 U tsikts RBU-profil 
är 10-åriga Albin 
Persson som bor 
med sin mamma 

Karin i Bagarmossen och sin 
pappa Janne på Södermalm. 

Albin, som går i årskurs 3 i 
Skanskvarnsskolan, berättar 
om det bästa med skolan.

– Mina favoritämnen är SO, 
slöjd och NO. Inom SO är det 
historia som jag är mest in-
tresserad av, säger Albin. 

Det råder ingen tvekan om 
att Albin kan sin historia. Han 
ber om att få ett par frågor och 
svarar rätt på alla. Det är frågor 
om årtal för olika krig och 
kungars regentperioder och det är fak-
tiskt oklart om en vuxen hade kunnat 
svara på alla frågor.

– Jag lyssnar på Historierummet i P4. 
Det är ett historieprogram för barn i 
åldern 9–13, berättar Albin. 

VIDARE BERÄTTAR ALBIN att de ofta kom-
binerar olika ämnen i skolan.

– Just nu jobbar vi med bild och NO 
då vi skriver faktatexter och ritar av 
kända byggnadsverk.

Förutom historia har Albin ett stort 
intresse för kollektivtrafiken, speciellt 
tunnelbanesystemet. 

– Jag tycker om att ta reda på saker 

”Jag är en riktig bokmal”

Julia har en 
egen ateljé

Anna har skrivit 
sju böcker

Så laddar RBU 
inför 2023

Drömmen om
ett kollektiv

Debatt: Livet 
ska inte vara 
över vid 18

Bjud på 
hembakat i jul

Kultur i vinter-
mörkret 

2023 års 
aktiviteter

Nyheter från 
funkisvärlden
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Albin 
Persson
Ålder: 10 år.
Familj: Mamma Karin 
och pappa Janne.
Bor: Hos mamma i 
Bagarmossen och hos 
pappa på Södermalm.
Skola: Årskurs 3 i 
Skanskvarnsskolan.
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Ett av Albins 
specialintressen 
är Stockholms 
tunnelbana. 

21

Som den 
kreativa 

person jag är 
saknar jag för-
mågan att teck-
na, måla och 
skriva något 
oerhört.

Jessica Smaaland 
skriver krönika

Jag försökte muta
brevbäraren
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Julia Snees bor i Huddinge söder 
om Stockholm. Ett av hennes 
stora intressen är att måla. Följ 
med när RBU Stockholm besöker 
hennes ateljé. 

TEXT & FOTO: ELISE JEPPSSON

Ateljén är i en friggebod som ligger på 
tomten till Julias föräldrahem, även det 
i Huddinge. Interiören är sparsam och 
hela friggeboden är inplastad från golv 
till tak så att det ska vara möjligt att 
släppa loss kreativiteten utan att be-
höva tänka på att det blir färg överallt. I 
ateljén finns bara verktyg, målardukar 
och en stor mängd tavlor som Julia har 
målat de senaste åren. Det är färgspra-
kande verk som livar upp och sticker 
ut, med starka färger och former. 

– Jag har haft tillgång till ateljén i 
något år, men jag har målat professio-
nellt sedan gymnasietiden, berättar 
Julia.

I ÅR HAR hon, tillsammans med sin 
mamma, deltagit i den lokala konst-
rundan. Alla deltagare i rundan ordnar 
en egen vernissage hemma hos sig 
eller på sin tomt. Sedan åker besökar-
na runt på dessa och har ofta möjlighet 
att köpa tavlor och andra konsthant-
verk.

– På grund av pandemin ägde den 
första konstrundan rum i våras, men vi 
håller redan på att planera för nästa år. 
Så från och med nu kommer det att 
vara ett årligt event, säger Julia.

Det är lite kyligt i ateljén så vi fort-
sätter intervjun i köket där hundarna 
Leffe och Alma och katten Sune strö-
var omkring. På väggar, bord och i 

stort sett vart man än tittar i huset så 
ser man olika typer av kreativa verk 
som tavlor, quiltade dukar och filtar. 
Det är en inspirerande miljö och att 
Julia kommer från en kreativ familj 
är det ingen tvekan om, men hon är 
självlärd inom sitt område. 

– Jag skulle ha gått en målarkurs 
förra sommaren, men den blev inställd 
på grund av corona. Annars googlar jag 
och tittar på Youtube-filmer för att bli 
inspirerad och lära mig nya tekniker, 
säger Julia.

JULIA ANVÄNDER FRAMFÖR ALLT akryl-
färg och målardukar när hon målar. 
Sen är hon kreativ och har skapat en 
hel del egna uppfinningsrika målar-
redskap som till exempel en vadderad 
stekspade. Andra redskap är penslar i 

olika storlekar, rollers och bollar av 
skumgummi.

– Genom en stödhandske som jag 
fäster redskapen i får jag bättre stabili-
tet när jag målar, berättar Julia.

Till vardags går Julia på den dagliga 
verksamheten Nytida i Västertorp där 
hon får utlopp för sin kreativa sida. 
Den dagliga verksamheten erbjuder 
skapandegrupper och många aktivite-
ter inom musik. Deltagarna får bland 
annat skapa egna låtar. 

– Jag brukar göra om låtar som jag 
gillar, jag väljer ut en låt och ändrar 
texten, berättar Julia.

UNDER SOMRARNA ÅKER Julia gärna till 
familjens gemensamma landställe i 
Garsås som ligger mellan Rättvik och 
Mora. 

– Eftersom jag har ett eget hus med 
nyrenoverat kök på tomten så har jag 
möjlighet att spendera mycket tid där. 
Ibland händer det att jag ordnar spon-
tana vernissager, säger Julia.  

I oktober arrangerade RBU Stock-
holm en målarworkshop i samarbete 
med ABF Stockholm där Julia deltog. 
Hon höll i ett av passen där hon berät-
tade om sitt konstnärskap och gav tips 
till de andra deltagarna om vad som är 
bra att tänka på när man målar. Julia 
har även hållit kurs på RgRh*-gymna-
siet i Stockholm och på sin dagliga 
verksamhet Nytida.

Missa inte Julias tips i faktarutan 
om du är intresserad av att själv börja 
måla. Och kika gärna in på hennes 
Instagram-konto för att se hennes 
verk i urval @juliaskonst_paradis. 
*Rghg=riksgymnasium för rörelsehindrade.

Välkommen in  
i Julias ateljé

Julia Snees
Ålder: 25 år.
Bor: En trerumslägenhet  
i Huddinge.
Gör: Dagliga verksam-
heten Nytida i i Västertorp.

INTERVJU

Julia målar helst med akrylfärg på målarduk.
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FEM TIPS FRÅN JULIA TILL DIG SOM VILL KOMMA IGÅNG OCH MÅLA

1 Köp målardukar, lite fär-
ger, och några penslar 

och prova dig fram för att 
hitta en personlig teknik du 
är bekväm med.

2Sök på 
Youtube, 

där kan man 
hitta mängder av 
inspiration.

3 Tänk lite utanför boxen, 
man kan hitta andra red-

skap än just penslar att måla 
med. Till exempel rollers, och 
diverse köksredskap.

4 Kolla upp hjälpmedel som du 
kan behöva utifrån dina behov. 

Själv använder jag fixeringshandske, 
samt vadderar penselskaft med 
skumgummi för att få bättre grepp.

5 Det finns 
inga 

begräns-
ningar, allt är 
möjligt!

Genom 
en stöd-

handske som jag 
fäster redskapen 
i får jag bättre 
stabilitet när jag 
målar.

FEM TIPS FRÅN JU

Julias ateljé är fylld av 

färgstarka konstverk.
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FOTO: EVA LINDBLAD/
1001BILD.SE

Anna Pella började 

skriva dagbok när 

Agnes föddes. Idag har 

hon skrivit sju böcker. 



VI INSPIRERAS AV

Det började för 19 år sedan när en 
sjuksköterska på IVA, där nyfödda 
Agnes vårdades, frågade Anna Pella 
om hon skrev dagbok. Det blev 

 

TEXT: JESSICA STJERNSTRÖM

– Jag satt bara och tittade på monito-
rerna och på Agnes och förmådde 
inget annat, säger Anna som på sköter-
skans uppmaning började skriva ner 
allt som hände i en dagbok. 

– När Agnes blir stor kommer hon 
vilja veta vad hon har varit med om, sa 
sköterskan till mig och i efterhand har 
jag förstått att det var hennes sätt att få 
mig att göra något annat än att stirra 
på alla maskiner som Agnes var kopp-
lad till.

AGNES FÖDDES MED en CP-skada och 
hela hennes första sommar tillbringa-
de familjen på sjukhus och läget var 
allvarligt. Redan från start var det 
ovisst om Agnes skulle överleva. Hon 
slutade andas flera gånger om dagen 
och familjen fick själva föreslå att Ag-
nes skulle få en trakeostomi, en så 
kallad track, i halsen för att få hjälp att 
andas. I efterhand har de läst i Agnes 
journaler att läkarna var motvilliga till 
detta för att de inte tyckte att Agnes 
hade tillräckligt hög livskvalitet. När 

Agnes var fyra år och man tagit bort 
tracken fick hon en svår lunginflam-
mation. Läkarna frågade om föräld-
rarna var säkra på att de ville att de 
skulle göra allt för Agnes. Många gång-
er har familjen läst mellan raderna att 
läkarna inte tyckt att man ska försöka 
rädda Agnes liv.

NÄR AGNES VAR sex år skrev DN en 
artikel om familjen Pella.

– Artikeln fick mig att inse hur vik-
tigt det var att berätta om mina erfa-
renheter. Då föddes den första tanken 
att skriva böcker men först flera år 
senare kom idén att göra något med 
dagböckerna jag skrev när Agnes låg 
på IVA som nyfödd.

Sagt och gjort, 2017 kom den första 

Agnes inspirerade  
Anna att bli författare

Under den här vinjetten upp- 
märksammar vi personer och 
initiativ som vi inspireras av 
och som vi gärna tipsar om.  

boken, ”När du ler stannar tiden” som 
beskriver de 13 första åren i Agnes liv. 
SVT hörde av sig och familjen var med i 
tv-programmet ”När livet vänder”. 
I�dag föreläser Anna för yrkesverksam-
ma inom vård och omsorg, anhöriga 
och på skolor, ofta tillsammans med 
funkismamman Lotta Frecon, där de 
delar med sig av erfarenheter om vilka 
utmaningar och möjligheter som finns 
för att kunna skapa ett gott liv för hela 
familjen. 

– För mig är det viktigt att ge om-
givningen förståelse för varför vi för-
äldrar ibland är så påstridiga och kan 
uppfattas som jobbiga.

ANNAS SENASTE BOK heter ”Väntesorg” 
och beskriver Agnes tonår. Den handlar 
mycket om framtiden som familjen inte 
har vågat tro på men som är här nu.

Mellan de två vuxenböckerna har 
Anna skrivit fem barnböcker.

– Jag har alltid saknat barnböcker 
att läsa för och med syskonen. Böcker 
som handlar om livet med ett syskon 
med funktionsnedsättning. Ämnet 
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Anna Pella
  Bor med sin man Anders och döttrarna  
Ida, 17, och Stina, 14, i ett 1700-talshus i 
Åkersberga. Äldsta dottern Agnes, 19, bor  
i ett kollektiv tio minuter från sina föräldrar.  
I familjen finns också två katter och en hund.

  Anna arbetar som frilansjournalist, före-
läsare och författare.

  Läs mer på: www.nardulerstannartiden.se, 
www.vantesorg.se, www.funkisfamiljen.se, 
www.gottlivforalla.se

FOTO: EVA LINDBLAD/1001BILD.SE

För mig är det viktigt 
att ge omgivningen 

förståelse för varför vi 
föräldrar ibland är så på-
stridiga och kan uppfattas 
som jobbiga.

Agnes  
och Anna.

>>



8  Utsikt   Nr 4  2022

HAR SKRIVIT TVÅ VUXENBÖCKER OCH FEM BARNBÖCKER
Anna Pella har skrivit sju böcker. 
Två för vuxna och fem för barn. 
De två vuxenböckerna heter  
”När du ler stannar tiden” – om  
de 13 första åren i Agnes liv och 
”Väntesorg” – om Agnes tonår.

De fem barnböckerna hand-
lar om Vide samt syskonen Mio 
och Tintin. Mio har en sällsynt 
diagnos. De heter ”Operation 
slutstirrat” – om bemötande, 
”Operation rädda sommarlovet” 

– om ovisshet, ”Operation 
dödsviktigt” – om sorg när 
någon dör, ”Operation vän  
i nöd” – om utsatthet och  
”Operation framtiden” – om  
att bli vuxen.

Anna Pella bor med man och två av döttrarna i ett 1700-talstorp i Åkersberga. Äldsta dottern Agnes bor i ett assistanskollektiv i närheten. 
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verkar behövas och det saknas kun-
skap i många verksamheter.

Annas barnböcker har inspirerat en 
teatergrupp och pjäsen ”Operation 
slutstirrat” har premiär i början av 
december på den nya tillgängliga tea-
terscenen Telefonfabriken i Häger-
sten. Efter premiären ska den spelas på 
skolor i hela landet.

NÄR AGNES KOM till familjen förändra-
des både livet och Anna.

– Den jag är idag är inte den jag var 
för 20 år sedan. När jag växte upp tog 
jag livet med en klackspark. Jag skulle 
ut i världen och det var mycket JAG 
hela tiden, berättar hon. 

– När vi blev gravida tänkte jag att 
vårt barn skulle hänga med på alla 

äventyr, ut i världen. Jag fick omvär-
dera allt. I�dag är jag en mycket lugnare 
person och det har min man Anders en 
stor del i. När det har svajat har han 
varit min trygga punkt.

Det har varit många år av oro och 
kriser som varit nära att ta Agnes ifrån 
dem. Många år i ett ovanligt föräldra-
skap som tagit på krafterna men trots 
att framtiden fortfarande är oviss för-
söker nu Anna och Anders släppa lite 

på kontrollen och låta Agnes frigöra 
sig som vilken tonåring som helst.

SEDAN ETT ÅR tillbaka bor Agnes, som 
idag är 19 år, i ett assistanskollektiv tio 
minuter från sina föräldrar och syskon. 

– Den här boendeformen passar 
Agnes perfekt. Alla äter middag till-
sammans varje kväll och huset är fyllt 
av skratt och skoj, samtidigt som hon 
har sina egna personliga assistenter.

Anna tror att det blir en tredje bok 
om Agnes. De två första vuxenböck-
erna tycker hon känns som en trilogi 
så det behövs en tredje bok som ska 
berätta om Agnes liv som vuxen. En tid 
i Agnes liv som inte varit självklar att 
hon skulle få uppleva men som hon 
lever här och nu.�

När vi blev gravida 
tänkte jag att vårt 

barn skulle hänga med på 
alla äventyr, ut i världen. 
Jag fick omvärdera allt.

VI INSPIRERAS AV

>>



RBU laddar inför 2023
På den här sidan berättar vi om vilka påverkansfrågor RBU 
Stockholm 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 – en viktig kugge 
i funktionshinderrörelsen
Inför valet var aktiviteten hög från hela funktionshin-
derrörelsen och man arbetade hårt med många vik-
tiga sakfrågor. Vid möten med och utfrågningar av 
partier framförde man vilka frågor som var viktiga för 
våra medlemmar. Nu efter valet har arbetet minskat i 
väntan på att nya nämnder ska tillsättas. De nya 
nämnderna börjar arbeta vid årsskiftet och då kom-
mer aktiviteten öka både från politiskt håll och från 
funktionshinder-rörelsens håll.

PÅVERKANSARBETE

Digitala betallösningar eller kontanter?
Funktionsrätt Stockholm, där RBU är medlem, driver 
frågan om vikten av att behålla kontanter för den som 

inte kan hantera digitala betallös-
ningar. Man undersöker också 

hur man kan förenkla mobilt 
Bank-ID för våra grupper. 
Länsstyrelsen ansvarar för 
att det finns både digitala och 
kontantlösningar som funge-

rar för alla. RBU bevakar frå-
gan aktivt.
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Det är första steget till förändring.

Ge fler barn möjlighet att berätta. Swish: 9015041 | Plusgiro: 90 15 04-1
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Planering inför 2023
RBU Stockholm är mitt i arbetet att formulera de vikti-
gaste frågorna att arbeta med under 2023. Fören-
ingen sätter agendan för det man ska lägga mest tid 
och engagemang på men håller också dörren öppen 
för frågor som dyker upp under året som kräver vårt 
engagemang. RBU är en viktig kugge i funktionshin-
derrörelsen och vår röst och våra åsikter måste höras 
tydligt fram till varje politiker och varje tjänsteman.

Gör funktionshinderkonventionen till lag
Den 3 december hölls en manifestation på Medborgarplatsen. Temat för 
manifestationen var ”Alla har rätt att maxa livet!”. RBU arrangerade 
manifestationen på Internationella funktionshinderdagen och samlade 
medlemmar både från RBU och många andra föreningar. RBU:s för-
bundsordförande Johan Klinthammar och RBU Stockholms ordförande 
Carina Pahl Skärlind höll tal. JESSICA STJERNSTRÖM

RBU Stockholms 
ordförande Carina 

Pahl Skärlind höll tal 
på manifestationen. 
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REPORTAGE

Helena Schramm Hedelin berättar 
om planen på ett hus fyllt av 
glädje, aktiviteter och en me-
ningsfull vardag för fyra unga som 
ska ta klivet ut i vuxenlivet. I 
centrum för planerna på boendet, 
som har arbetsnamnet Glädjen, 
står dottern Claudia och hennes 
vänner. 

TEXT: JESSICA STJERNSTRÖM

FOTO: PRIVAT

– Det här har blivit min livsuppgift. 
När jag tänker på visionen om ett kol-
lektivt boende för min dotter och tre av 
hennes vänner känner jag en stor tack-
samhet att få vara ett redskap i det.

 Planen är att de ska köpa en villa 
med fyra sovrum där de fyra vännerna 
hyr var sitt rum och del i vardagsrum 
och kök. Det ska vara ett kompisgäng 
som har så mycket gemensamt att de 
vill bo ihop och ha aktiviteter tillsam-
mans. Grunden ska helt enkelt vara att 
dela hus med personer man vill umgås 
med.

Alla som bor där ska ha sina egna 
personliga assistenter, anställda av 
respektive assistansbolag, och assis-
tenterna ska samverka och hjälpa till 
att arrangera aktiviteter som de som 
bor där vill göra. Ungdomarna ska ha 
en meningsfull och stimulerande var-
dag och fritid. Helena ska till en början 

vara samordnare av huset, en slags 
ordförande i arbetslaget, men i förläng-
ningen ska det fungera utan henne.

– Jag kommer inte finnas med för 
evigt och då måste allt fungera och 
rulla på även utan mig. 

ÄVEN OM DET finns gemensamma so-
ciala ytor i huset ska alla ha tillräckligt 
stora egna rum för att rymma både 
sovdel och en liten umgängesdel. Om 
man har besök ska man kunna välja att 
umgås i sitt eget rum och inte vara 
hänvisad till de gemensamma ytorna.

Redan när Claudia var liten började 
oron om vad som ska hända när hon blir 
stor och ska flytta hemifrån. Mer kon-

Helena drömmer om att
Claudia och Helena på favoritutflyktsmålet Kolmården.
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>>

t skapa ett kollektiv 

Helena  
Schramm Hedelin
Bor: Med man och 21-åriga tvillingtjejer  
i Vallentuna.
Arbete: Helena arbetade tidigare som fors-
kare i arkeologi och osteologi men är idag 
lärare på högstadiet.
Aktuell: Helena är moderator på RBU 
Stockholms tematräff om att flytta hemifrån 
den 19 februari 2023.
Övrigt: Helena är också återkommande 
skribent i Utsikt, där hon skriver träffsäkra 
krönikor och kåserier.

Jag kommer inte  
finnas med för  

evigt och då måste allt 
fungera och rulla på även 
utan mig.

kreta tankar om olika boendeformer 
dök upp hos Helena när Claudia var 13 
år och Helena fick kontakt med en för-
äldragrupp i Vallentuna som var boll-
plank till kommunen i just boendefrå-
gor. Gruppens uppgift var att få 
kommunen att se vilka behov som fanns 
och anpassa sina planer utifrån det. Att 
få beslutsfattare och tjänstemän att ha 
god framförhållning istället för att bli 

tagna på sängen när ungdomarna blivit 
vuxna och ska flytta hemifrån.

Planerna för Claudias kommande 
boende har växt fram utifrån tre 
grundprinciper. För det första ska 
Claudia själv välja vem eller vilka hon 
vill bo med. Hon ska också välja vilka 
som ska vara hennes personliga assis-
tenter och hon ska kunna ha en aktiv 
fritid. Tre helt rimliga krav för vem 
som helst men som för en person i 
Claudias situation inte är självklara.

– Vem skulle acceptera att bli hop-
föst med främlingar, att inte få välja 
vilka man ska bo tillsammans med 
säger Helena med betoning på ordet 
vem. Claudia kommer aldrig kunna 

bilda egen familj och då är det extra 
viktigt att hon kan välja vilka hon ska 
bo tillsammans med.

HELENA HAR ALLTID själv fått leta upp 
information om vilka boendeformer 
som finns och hur de fungerar. Hon 
har besökt, och till och med arbetat 
inom, olika boendeformer för att lära 
sig om för- och nackdelar. Familjen har 
inte fått någon som helst vägledning 
eller tips från kommunen. Ingenting.

– Jag hade önskat att kommunen 
och LSS-handläggaren hade frågat vad 
som passar vår dotter bäst, säger He-
lena, och sedan erbjuda ett samtal för 
att berätta vad de kan göra för Claudia 

Claudia och Helena på sommarsemester på den tyska ön Rügen.
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när det är dags för henne att lämna 
boet. Vi hade verkligen velat få den 
frågan.

Under åren har Helena tänkt på både 
serviceboende, gruppbostad i olika 
former och boende i egen lägenhet. 
Även om Claudia är social och vill bo 
tillsammans med andra kände hon att 
den typ av gruppbostad som kommunen 
kunde erbjuda inte var rätt. Claudia är 
uppvuxen i en aktiv familj och gillar att 
göra saker och hon ska kunna ha en 
aktiv fritid även när hon flyttar hemi-
från. Det upplever Helena inte att kom-
munens gruppbostad möjliggör.

Det är mycket att tänka på när en 
ung vuxen ska flytta hemifrån. Många 
saker kan vara svåra att ta tag i men för 
Helena är inte kampen för en aktiv 
fritid för dottern och var hon ska bo det 
svåraste.

– Det svåraste är att våga släppa 
taget. Jag måste lära mig att lita på att 
saker och ting fungerar utan att jag är 
med och styr upp det säger hon. Det är 
svårt men jag måste i förlängningen 
göra det.

HELENAS RÅD TILL andra föräldrar vars 
barn närmar sig åldern att flytta hemi-
från är att följa sitt hjärta så långt det 
går. Att ta reda på vad just deras barn 
vill och behöver istället för att utgå 
från det kommunen har att erbjuda 
och välja utifrån det. 

Det är ett stort steg för alla 
unga vuxna när det är dags 
att flytta hemifrån. För unga 
med funktionsnedsättning 
kan det steget kännas ännu 
större. Det är så mycket som 
ska fungera i en ny bostad: 
tillgänglighet, stöd, social 
samvaro, ekonomi och inte 
minst att kunna släppa taget 
från båda håll.

RBU Stockholm bjuder in 

till en träff för att prata om 
möjligheter och svårigheter 
med att flytta hemifrån. För-
sta timmen får vi lyssna på 
några personer som berättar 
om olika boendealternativ: 
gruppbostad, boendege-
menskap, kollektiv, egen 
bostad med personliga 
assistenter med mera. Däref-
ter får du tillfälle att prata 
med andra unga vuxna och 

föräldrar och dela planer, 
drömmar och önskningar.

Mötet är öppet för anhö-
riga, unga vuxna, tonåringar 
och personliga assistenter. 
Även om det inte är läge att 
flytta hemifrån än på länge 
så kan det vara intressant att 
få tips och idéer för framti-
den.

Fika finns till självkostnads-
pris.

HUR GÖR MAN NÄR MAN FLYTTAR HEMIFRÅN?  
En tematräff om att flytta hem när man flyttar bort

Välkommen den 19 februari  
kl 14–16 på St Göransgatan 
82 A, Kungsholmen.
Anmälan vill vi ha senast  
den 16 februari till kontakt@
stockholm.rbu.se 
Uppge antal deltagare samt 
eventuella allergier.
Du behöver inte vara medlem  
i RBU – alla är välkomna.

Varmt välkomna!

REPORTAGE

Claudia och Helena under ett besök på ett museum i Berlin.

>>
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 S verige har satt en ldersgr ns p
livsavg rande medicin f r oss 
som lever med sjukdomen SMA 

nder 
som Storbritannien, Frankrike, Tysk-
land, Nederl nderna och Bulgarien ges 

ras mycket l lder ska inte av-
g ra tillg ng till sjukv r b de 
diskriminerande och skr mmande oe-

Sedan ett antal år finns godkända 
och effektiva läkemedel med bevisad 
bromsande effekt för sjukdomen SMA. 
Läkemedel som skulle förlänga och 
förbättra våra liv. Men regionernas 
expertråd, NT-rådet (Rådet för nya 
terapier), anser att medicinerna är för 
dyra. De lägger skulden på vad de an-
ser är läkemedelsbolagens höga priser. 
Och ansvariga politiker gör inget åt 
saken, fast de vet hur detta godtyckliga 
system drabbar oss. 

Vi som lever med SMA står inför det 
faktum att våra nervceller i hjärna och 
ryggmärg obönhörligen bryts ned. 
Våra muskler försvagas och förtvinar. 
Vi vet vad framtiden innebär. Det är 
bara en fråga om tid. Att inte längre 
kunna äta själv. Att inte längre kunna 
krama om sina barn. Att till slut inte 
kunna andas. Utan behandling kan vi 
bara vänta på en för tidig död. 

OM DU HADE turen att vara under 18 när 
behandlingarna introducerades i Sve-
rige så har du möjlighet till behand-
ling livet ut. Inte för att yngre är mer 
mottagliga för behandling, utan en-
bart för att minimera kostnader. Det 
har NT-rådet själva uttryckt i sin re-
kommendation, som samtliga sjuk-
vårdsregioner följer. Denna rekom-
mendation går inte att få prövad 
juridiskt eller att överklaga. Det hela 

är en ekonomisk avvägning utan ve-
tenskaplig grund. 

SÅ GODTYCKLIGT ÄR det system som 
bestämmer över liv och död. 

Men att det är en fråga om pengar 
visar att det också går att prioritera 
annorlunda. Mänsk-
ligare. Det är andra 
länder ett bevis på. 

För oss med SMA 
finns det idag två 
mediciner och ytter-
ligare ett läkemedel 
är på väg. En verklig-
het som för endast 
fem år sedan var 
otänkbar. Läkeme-
delsindustrin har 
gjort otroliga landvin-
ningar för att lindra 
och bromsa ett sjuk-
domsförlopp som 
ansågs obotligt. Det är 

en utveckling som borde hyllas, inte 
hämmas. På EU-nivå har man även 
vidtagit åtgärder för att öka möjlighe-
ten att ta fram läkemedel för sällsynta 
sjukdomar. Dessvärre motverkar det 
svenska systemet nu de insatser som 
görs i hela EU.  

Jag finner det oacceptabelt och 
djupt oetiskt att ålder ska vara det 
avgörande argumentet för varför jag 
och andra i min situation nekas livsav-
görande behandling. Familjer splittras 
när ena barnet får behandling medan 
andra barnet, som är över 18 år, förblir 
utan. 

NÄR RIKSDAGEN I våras röstade om 
nödvändigheten att se över särläkeme-
dels-systemet svarade sju riksdagspar-
tier att något behöver göras. Det var 
bara Socialdemokraterna som sa nej. 
Med en ny regering på plats hoppas vi 
inte bara att politikerna står fast vid 
sitt ord, vi kräver handling. Det räcker 
inte med att utrycka sympatier. Det 
krävs konkreta åtgärder och ett system 
som står upp för och säkerställer jäm-
lik vård. På riktigt. 

Och tiden är 
knapp. Det finns liv 
att rädda. 

Pernilla Becker

Ordförande, 

Nätverket för spinal 

muskelatrofi (NSMA)

”Livet ska inte 
vara över vid 18”

OM NSMA 
Nätverket för Spinal 
Muskelatrofi (NSMA) före-
träder en grupp människor som har en gene-
tisk neuromuskulär sjukdom där motoriska 
nervceller i hjärnan och ryggmärgen bryts 
ner. Det leder successivt till muskelförtvining 
(atrofi) och muskelsvaghet.
Mer info: NSMA.nu , allaräknas.se

Jag finner det 
oacceptabelt och 

djupt oetiskt att ålder ska 
vara det avgörande argu-
mentet för varför jag och 
andra i min situation nekas 
livsavgörande behandling.

DEBATT

k
a

FOTO: GUSTAV GRÄLL
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JULSPECIAL

Cake pops 
med julsmaker
INGREDIENSER:
8 muffins (från tidigare receptet)
100 gram creme cheese 
300 gram vit choklad
300 gram mörk choklad/mjölkchoklad 
Träpinnar, till exempel grillpinnar i trä
20 st polkagrisar 20
Strössel

GÖR SÅ HÄR:
1. Kör muffins i en matberedare så att det blir 

smulor av det.
2. Rör ner creme cheese så att allt blandas väl
3. Gör små bollar (cirka 3 cm i diameter) av 

smeten och lägg på ett fat.
4. Klipp till grillpinnarna i lagom storlek.
5. Krossa polkagrisgodisarna i en mortel eller 

liknande.
6. Smält den vita chokladen och mjölkchokla-

den i varsitt vattenbad.
7. Sätt i grillpinnarna i bollarna så att de blir 

som klubbor.
8. Täck bollarna i den smälta chokladen och 

dekorera med strössel eller kross av polka-
gris.

INGREDIENSER:
100 g smör
2 ägg
2 dl socker
2 tsk vaniljsocker 
2 tsk bakpulver 
1 msk kardemumma 
2 msk kanel
3 dl vetemjöl 
1,25 dl mjölk
6 pepparkakor 
Muffinsformar 12 st

TOPPING:
200 gram cream cheese 
4 dl florsocker 
30 st polkagrisar 

Bjud på hembakat i jul!

Cupcakes med julsmaker 
GÖR SÅ HÄR:
1. Sätt ugnen på 200 grader.
2. Sätt ut muffinsformarna på en smord plåt (för att de 

inte ska åka runt på plåten).
3. Smält smöret.
4. Krossa pepparkakor till fina smulor.
5. Vispa ägg och socker.
6. Blanda mjöl, vaniljsocker, bakpulver, kardemumma, 

kanel och de krossade pepparkakorna.
7. Häll i de torra ingredienserna, smöret och mjölken i ägg-

blandningen .
8. Fördela smeten i de tolv formarna, fyll dem till hälften.
9. Ställ in i ugnen i 15 minuter, kika då och då på färgen 

som ska vara gyllenbrun.
10.Ta ut muffinsarna och låt svalna.
11. Krossa polkagrisgodisarna i en mortel eller liknande.
12.Rör ihop creme cheese, florsocker och krosset av pol-

kagrisgodis till en lagom fast smet.
13.Häll toppingen i en spritspåse och spritsa valfritt möns-

ter på muffinsarna.
14. Dekorera eventuellt med strössel eller godis.
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Chokladfigurer
INGREDIENSER:
Valfri choklad
Godisdekorationer 
nötter eller strössel

GÖR SÅ HÄR: 
1. Lägg ett bakplåtspapper på 

en plåt.
2. Smält chokladen i vattenbad. 

3. Lägg ut pepparkaks-
formar på plåten.

4. Häll i chokladen 
i formarna. 

5. Dekorera chokladen medan 
den är smält.

6. Låt svalna och ta ur 
chokladen ur formarna.
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Lys upp vintermörkret med 
Magisk konst i storformat,  
fordonshistoria och dockteater  
– vintern bjuder på spännande 
kultur för liten och stor.

TEXT: ELINORE BRANDÉN

Moderna museets utställning  
”De tio största”
MUSEUM Fram till den 8 januari kan 
man avnjuta Hilma af Klints tio största 
målningar i en utställning på Moderna 
museet.  Dessa jätteverk skapade hon 
under fyrtio intensiva dagar i början av 
nittonhundratalet. Vare sig man är 
fascinerad av det faktum att hennes 
uppdragsgivare i detta fall var ande-
världen eller om man gillar att försvin-
na in i hennes magiska färg- och möns-
tervärld, så är det en utställning väl 
värd att se. Också barn ner till de allra 

minsta har stor behållning av målning-
arna som är som egna världar att för-
trollas av. 
Adress: Moderna Museet,  
Skeppsholmen, Stockholm.  
Huvudentré: Exercisplan 4.

Zero City – I Backspegeln  
på Tekniska museet
MUSEUM På Tekniska museet 
pågår nu utställningen 
Zero City – I Backspe-
geln. En dröm för alla 
fordonsentusiaster, 
men också en lära i 
bilsamhällets fram-
växande, vad bilarna 
löste för problem och 
vilka problem de skapa-
de. Här får du se Sveriges 

första bil, ett gäng lyxåk men också 
cyklar och andra historiska föremål ur 
Sveriges forndonshistoria. Utställ-
ningen är öppen till den 31 december. 
Adress: Tekniska museet, Museivägen�7, 
Norra Djurgården, Stockholm.

Barnjakten – klurig frågetävling  
på egen hand på Nobel  

Prize Museum
MUSEUM I barnjakten 

på Nobel Prize Mu-
seum kan alla barn 
utmanas i en klu-
rig frågetävling 
om Nobelpriset. 
Exempel på frågor 

är: ”Vem skrev 
Djungelboken” och 

”Vad uppfann Alfred 

FOTO: TEKNISKA MUSEET

Magnus Erenius och Ida Steén i Husdjursföreställningen på Marionetteatern, Kulturhuset Stadsteatern.

KULTUR

FOTO: MARKUS GÅRDER/MODERNA MUSEET



 kultur

1897

20,5

 rullade den första 
bilen, Leon Bollée, på 

Stockholms gator. 
Den finns att se på 
Tekniska museet 

Zero City.

24
 böcker skrev 
Gunilla Wolde 
om Totte och 

Emma.

meter lång kan 
kaskeloten bli. 

Den är världens 
största 
rovdjur. 

Nobel?” Alla svar finns att hitta inne i 
museet, så det gäller att vara nyfiken 
och uppmärksam hela tiden! 
Adress: Nobel Prize museum, 
Stor-torget 2, Gamla stan.

Husdjursföreställningen – Marionett-
teatern på Kulturhuset Stadsteatern
TEATER Fram till den 18 februari går 
det att se Marionetteaterns fina ”Hus-
djursföreställningen” i regi av 
Helena Nilsson. Päls, fjädrar, 
sång och musik utlovas i 
den roliga och fantasifulla 
dockföreställning som 
passar bra för barn 
från 4 år.  
Adress: Marionetteatern 
på Kulturhuset Stads-
teatern, Sergels Torg.

”Kaskeloten – världens största rovdjur” av Lennart Eng
Bilderbokskonstnären Lennart Eng har tagit ett fantastiskt 
grepp om den minst lika fantastiska Kaskeloten, vår tids 
största rovdjur. Det är en fröjd att följa med ner i det djupa 
havet i denna faktabok som är lika mycket ett konstverk. En 
perfekt julklapp för det vetgiriga barnet med fascinering för 
hav och stora djur. 

”Stora boken om Totte och Emma” av Gunilla Wolde
För er som liksom jag är född på sjuttiotalet är böckerna 
om Totte och Emma en resa i tiden. Och jag hoppar 
gärna på tåget tillbaka till dagis, plyschoveraller och 
pedagogiska berättelser om allt från kroppen till hur 
man bakar en sockerkaka. Jag har redan tvingat på alla 
mina barn böckerna om flickan och pojken i randiga 
tröjor och pottfrisyrer – och vi har läst dem tills pärmar-
na fallit samman. Så bra att Natur & Kultur nu ger ut en 
praktvolym med alla böcker samlade! En perfekt jul-
klapp till såväl de minsta som deras nostalgiska föräldrar.  

Böckerna om Dunne 
av Rose Lagercrantz,
illustrerade av Eva Eriksson
När min dotter Lovis var i bokslukar-
åldern läste hon böckerna om Dunne 
av Rose Lagercrantz om och om igen. 
Hon stod nästan inte ut att vänta 
mellan varje bokdel, så mellan bok 
nummer två och tre (om jag inte 
minns fel) mejlade Lovis pappa för-
fattaren och frågade hur länge det 
skulle dröja tills nästa bok kom. Rose 
svarade vänligt och det lyckligtvis 
inte dröjde jättelänge innan nästa 
bok kom.  

Nu när minstingen här hemma är 
åtta år och slukar enklare kapitel-
böcker i en rasande fart var det un-
derbart att få plocka fram (hela!) 
denna älskade bokserie igen. 

Böckerna om Dunne och bästisen 
Ella Frida finns i sju delar och be-
handlar alla de stora känslorna på ett 
otroligt fint och lättläst sätt: Kärlek, 
vänskap, avundsjuka, längtan. 

Sätt i händerna på din bokslukare! 
Första delen i serien heter ”Mitt 
lyckliga liv”.

Några hårda & platta julklappstips

KULTUR

Missa inte Hilma af Klint 

på Moderna museet!
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Tematräff om att flytta hemifrån
Söndag 19 februari kl 14–16
Hur går det till att flytta hemifrån och 
vilka alternativa boendeformer finns? 
För föräldrar/anhöriga, tonåringar och 
unga vuxna med funktionsnedsättning. 
Även för er med barn i yngre tonåren 
som vill veta mer om olika alternativ. 
Fika till självkostnadspris.

Prova på friidrott på Bosön 
Söndag 12 februari kl 13–16
Ingen förkunskap krävs. Vi har ingen 
övre åldersgräns men du ska ha fyllt 9 
år. Kom och testa olika friidrottsgre-
nar inomhus med vana instruktörer. 

Skidveckor i Romme
Vecka 10 och 11 arrangerar RBU Stock-
holm två kortveckor, söndag–torsdag, 
med skidåkning i Romme. Funktionell 
skidskola tar hand om de som ska åka 
bi-ski. Anmälningstiden har gått ut 
men i mån av plats tar vi emot anmäl-
ningar senare. Denna aktivitet ersätter 
den skidvecka RBU Stockholm haft i 
Åre i många år.

Rörelseträning med häst 
Under sportlov, påsklov och höstlov 
kommer vi fortsätta erbjuda flera 
grupper rörelseträning med häst på 
stall Kungsgården på Ekerö. Deltagar-
na får prova på att rida och lära sig att 
sköta om hästen.  

Prova-på-dag med yoga
Under en helgdag kom-
mer vi att erbjuda yoga. 
Övningarna kan göras 
ståendes, sittandes 
eller liggandes och 
fokus kommer ligga på 
andning, avslappning 
och välbefinnande.  

Årsmöte
Den 29 mars håller RBU 
Stockholm årsmöte. Alla 

2023 blir ett år med mängder av 
AKTIVITETER 2023

Niklas 
Rohdborn.

RBU-dag på Lida friluftsgård
En dag för hela familjen med ”Skogs-
mulles hjulspår”, grillning, kanot-
paddling och utelek.

Familjedag på Samstorps gård
En heldag på Gräddö utanför Norrtäl-
je. Vi åker på safari och träffar muff-
lonfår, dovhjort, kronhjort, vildsvin 
och visenter på nära håll. Gemensam 
lunch, minigolf för den som vill och 
glass till barnen.

Bonde för en dag – helgläger
På Fallängetorp utanför Sala kan du 
prova på att vara bonde för en dag. Det 
blir aktiviteter och övernattning i lant-
lig miljö. Du får lära dig om livet på en 
gård och hjälpa till att mata djuren. 
Gården har kor, grisar, hästar och får. 
Omnejden bjuder på äventyr, bad-
platser och loppisar.  

Ridläger i Vansbro
Vi fortsätter arrangera ridläger i Vans-
bro i Uppsälje. Det blir en vecka med 
ridning, stallaktiviteter och sociala 
aktiviteter. Barnen/ungdomarna får 

Bodyflight är en spännande aktivitet.

medlemmar är välkomna. En formell 
kallelse skickas ut till alla medlemmar 
per mail/post i februari.

Bodyflight
I bodyflight flyger du i en lufttunnel,  
är helt viktlös och svävar ensam eller 
med en instruktör. Tryggt, härligt och 
spännande. Vi bjuder på fika. 

Målarworkshop
En kreativ dag där du får prova olika 
stilar och material, i samarbete med 
ABF Stockholm. Vi upprepar höstens 
succé med Birgitta Kari som work-
shop-ledare. Vi bjuder på fika.  

E-sportevent
Till skillnad från 2022 då vi hade ett 
flertal e-sportträffar kommer vi ha ett 
större e-sportevent 2023. Förhopp-
ningsvis kommer vi även att erbjuda 
möjligheten att prova VR-utrustning. 

Rulle-Mulle
Under vår, sommar och tidig höst vill vi 
bjuda in till en mullegrupp där vi un-
der ett par tillfällen utforskar och lär 
oss mer om djur och natur. Vi lär oss 
göra upp eld, pratar överlevnadskun-
skap, har naturbingo, grillar och fikar. 

Rullstolsskola  
med Niklas Rodhborn
Niklas Rohdborn har tidigare varit 
med som ledare på vår parkour-dag på 

Dalarö. Under en dag kommer 
han visa och stötta dig som 

vill lära dig manövrera din 
rullstol. Träningen an-
passas utifrån dina be-
hov. 

Segling med Skota hem
En populär och rolig akti-

vitet som vi haft i många år. 
Testa segeljolle tillsammans med 

en instruktör eller följ med på en tur 
med den större segelbåten. 
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spännande aktiviteter

Följ med på läger till Fallängetorp. 

Det blir ett större e-sportevent 2023.

ridlektioner varje dag och hjälper till 
att sköta hästarna.

Skansen för alla
I augusti arrangeras Skansen för alla. 
Dagen arrangeras tillsammans med 
Skansen, FUB, Autism- och Asperger-
föreningen, Svenska down-föreningen 
med flera.  

Fiske- och friluftsdag Tranvik 
Friluftsdag med fiske och båttur vid 
Tranvik utanför Norrtälje. Dagen ar-
rangeras i samarbete med SFFF, Sveri-
ges funktionshindrades frilufts- och 
fiskeförening, som har en tillgänglig båt 
där man kommer ombord med rullstol.

Parkour 
Aktivitetsdag för hela familjen vid 
parkourparken på Dalarö. 
Utöver parkour spelar vi 
spel, badar och grillar. 

Segelflyg
En familjedag med 
segelflygning tillsam-
mans med Uppsala 

flygklubb. Tillsammans med en ruti-
nerad flyglärare flyger man ett tvåsit-
sigt segelflygplan som dras upp av ett 
motordrivet flygplan och sedan kopp-
las loss.

Föreläsning med Aron Andersson
Nästa höst bjuder vi in till föreläsning 
och frågestund med Aron Andersson. 
Han är en av Sveriges mest anlitade 
föreläsare. Det blir fika och möjlighet 
att umgås med andra medlemmar. 

Äventyrsbad
En lördagskväll bokar vi hela Vilunda-
badet i Upplands Väsby med äventyrs-
bad, terapibassäng och  motionsbassäng. 

Slottsmusen och historieväskan 
på Livrustkammaren

Rundvandring med 
slottsmusen för de 

yngre barnen som 
letar möss som 

gömmer sig i 
utställningen. 
För tonåring-
arna blir det 

besök i basutställningen med historie-
väskan.

Gocart
Vi kommer boka en förmiddag för hela 
familjen på Stockholm gocart. Vi kör 
race, fikar och umgås.

Halloweenfest
Hela familjen är välkommen på hallo-
weenfest med underhållning för barn 
och unga, mycket gott att äta och hal-
loweenpyssel.

RYGGMÄRGSBRÅCKS-
GRUPPEN
Friluftsaktivitet
Under våren arrangeras en frilufts-
aktivitet i Stockholmsområdet.

Stadsvandring och julmarknad
Gruppen inbjuder till stadsvandring 
och julmarknad i Sigtuna.

Föräldrakväll
En kväll då gruppen delar erfarenhe-
ter, umgås och äter mat tillsammans. 

CP/FLERFUNKTIONS-
NEDSÄTTNINGSGRUPPEN
Familjeläger Herrfallet
En vecka i juli hålls familjevecka på 
Herrfallet, en fritidsanläggning invid 
Hjälmaren utanför Arboga. En vecka 
fylld av lek, samvaro, grillkväll och 
annat roligt.

AKTIVITETERNA LIGGER i en preliminär 
tidsordning under året men det kan ske 
justeringar. Håll utkik i nyhetsbrev, på 
RBU Stockholms hemsida och på sociala 
medier efter just dina favoriter. Vi behöver 
hjälp vid några aktiviteter. Vill du hjälpa 
oss så har du och din familj en garanterad 
plats på just den aktiviteten. Hör av dig!

Aktiviteterna vänder sig till medlem-
mar i RBU Stockholm. Är du inte redan 
medlem blir du enkelt 
det via vår hemsida 
rbu.se/bli-medlem. 
Fota QR-koden så 
kommer du direkt till 
medlemssidan.
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NOTISER

Försäkringskassan bryter mot LSS 
och barnkonventionen
Nyligen lanserade RBU:s riks-

förbund en kampanj som kriti-

serar Försäkringskassans (FK) 

hantering vid ansökningar om 

statlig personlig assistans. 

RBU uppmanar FK att följa de 

lagar som finns för att värna 

om barn och ungdomars rätt 

till personlig assistans.

RBU kräver att regeringen tar 

tag i myndigheten och ser till 

att den blir en myndighet som 

hjälper istället för stjälper.

RBU:s förbundsordförande 

Johan Klinthammar anser att 

FK medvetet bryter mot lagen, 

både mot LSS och mot barn-

konventionen.

Funktionsrättsbyrån ger stöd och råd
Funktionsrätt Sverige driver Funk-

tionsrättsbyrån dit vuxna med 

funktionsnedsättning, och deras 

anhöriga, kan vända sig för stöd 

och råd om att tillvarata sina rät-

tigheter. Verksamheten är ett tre-

årigt arvsfondprojekt. Kunskapen 

man får utifrån de frågor som 

ställs samlas i en databas utan 

personuppgifter. Utifrån databa-

sen kan sedan Funktionsrätt lära 

sig mer om strukturella hinder för 

tillgång till rättigheter och bedriva 

intressepolitisk strukturpåverkan.

Funktionsrättbyråns två rådgi-

vare har kompetens inom socialt 

arbete och juridik. De kan infor-

mera om rättigheter, hjälpa till att 

prioritera problem, ge stöd i att 

förstå beslut om dokument från 

myndigheter och hänvisa till andra 

för som kan ge mer hjälp. De har 

inte möjlighet att träffa den som 

söker råd och heller inte följa med 

på möten med till exempel myn-

digheter. Fritidsnatet.se ger information 
om aktiviteter i Stockholm
Fotboll, 4H-gårdar 

och målning, disco, 

läger och dans. På 

fritidsnatet.se har 

man samlat informa-

tion om aktiviteter 

inom Stockholms län för dig 

som har funktionsnedsättning. 

Du kan söka efter aktiviteter 

kommunvis, utifrån typ av 

aktiviteter, din funk-

tionsnedsättning eller 

dina intressen. Här 

finns parasport, kultur 

och kurser, aktiviteter 

utomhus och inom-

hus, för små grupper, individu-

ellt eller i lag. Fritidsnätet är ett 

samarbete mellan de flesta av 

länets kommuner.

Särskola blir anpassad skola
Från 2 juli 2023 försvinner namnet 

särskola och ersätts med anpas-

sad skola. Grundsärskola och 

gymnasiesärskola byter till anpas-

sad grundskola respektive anpas-

sad gymnasieskola. 

Samma sak gäller vuxenutbild-

ning som byter från ”kommunal 

vuxenutbildning som särskild 

utbildning” till ”kommunal vuxen-

utbildning som anpassad utbild-

ning”.

Ändringarna kommer med 

anledning av ändringar i skollagen 

(2010:800) som träder i kraft vid 

halvårsskiftet 2023.

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 

ANNONS
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 D et har egentligen aldrig 
varit någon big deal för 
mig, det här med SMA. Att 
inte kunna gå och vara 

beroende av andra för att klara min 
vardag är ju det naturliga för mig. Någ-
ra direkta funderingar kring min funk-
tionalitet minns jag inte att jag hade 
som barn. Det var först när jag kom 
upp i tonåren som jag frågade vad 
orden spinal muskelatrofi egentligen 
betydde. Sedan var det inte så mycket 
mer med det.

Det dröjde ytterligare några år inn-
an jag sökte upp mer information på 
nätet, mest av nyfikenhet. Jag var väl 
runt 20 år då. Jag minns fortfarande 
känslan när jag läste på Socialstyrel-
sens hemsida att personer med SMA 
typ 2 KAN överleva till vuxen ålder. 
Jag stirrade på orden. Jag som precis 
hade blivit vuxen. Levde jag på över-
tid?! Varför hade ingen sagt något?! 
Jag kände mig grundlurad.

Jag sansade mig ganska snart. Jag 
var ju inte död än och jag hade ett liv 
att leva. Universitetsstudier att kla-
ra. Och varför skulle min nye neuro-
log ens nämna för mig att det inte 
skulle vara några problem för mig 
om jag skulle vilja skaffa barn en 
vacker dag ifall jag skulle dö om en 
vecka?

OCH LIVET TUFFADE på. Jag pluggade, 
flyttade hemifrån, började jobba och 
gav mig ut på äventyrsresor. Skaffade 
dock inga barn. Inte på grund av SMA, 

utan för att jag helt enkelt inte tycker 
att barn är särskilt roliga.

Med åren har jag förvisso blivit 
svagare. Oftast går det så långsamt att 
jag hinner vänja mig med tanken innan 
jag är där. Att inte längre orka lyfta 
gaffeln till munnen, och behöva assis-
tans när jag äter, var till exempel inte 
fullt så jobbigt som jag trodde tio år 
tidigare. Det var mest skönt att slippa 
kämpa. Men jag ska inte sticka under 
stol med att viss funktionalitet är job-
bigare än andra att förlora. Som den 
kreativa person jag är saknar jag för-
mågan att teckna, måla och skriva 
något oerhört.

JAG HAR ALLTSÅ lärt mig att leva med 
mina funktionsförändringar, och ve-
tenskapen om jag kanske inte kommer 
leva tills jag är 100. Det har ju liksom 
varit enda alternativet när det inte 
funnits någon stoppmedicin. Jag hade 
därför otroligt svårt att tro det när en 
gammal assistent (som sedan blev 
läkare) skickade mig en länk och sa att 
det var på gång. Och nu tio år senare 
finns det inte bara en, utan tre olika 
mediciner.

Jag skulle alltså kunna återfå funk-

tionalitet, istället för att tappa. Jag 
kommer knappast börja knalla om-
kring, vilket jag inte vill. Men jag skul-
le kunna teckna och måla igen. Äta 
själv. Kanske lyfta ett glas och skåla 
med mina vänner utan att behöva en 
assistent bredvid mig. Andas bättre 
och orka mer. Kanske till och kunna ge 
någon en kram. Det kanske verkar vara 
småsaker men för mig är det stort. 
Otroligt stort. Plötsligt blir det som så 
länge bara var ett faktum omöjligt att 
acceptera längre.

Men jag är tydligen för gammal för 
att det ska vara värt det. Medicinen ges 
bara till personer under 18 år. 

Jessica Smaaland

Jag skulle kunna 
teckna och måla igen

Jag sansade 
mig ganska snart. 

Jag var ju inte död än och 
jag hade ett liv att leva. 

TRE TIPS FRÅN JESSICA SMAALAND

1Reseinfluensern Cory Lee, en kille 
med SMA som besökt 40 länder. 

Följ honom på curbfreewithcorylee.com 
och @Curbfreecorylee på Instagram.

KRÖNIKA

Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jessica Smaaland
Ålder: 43.
Bor: Stockholm.
Gör: Politisk sekreterare på STIL.

2Vetekuddar, 
räddaren 

dessa kalla 
månader.

3Tony’s 
choklad, 

speciellt salted 
caramel.
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STOCKHOLMS LÄN

ORDFÖRANDE

Carina Pahl Skärlind

carina.pahl.skarlind@

gmail.com

VICE ORDFÖRANDE 

Sabina Soldati

sabsol76@gmail.com

KASSÖR

Robert Metz

robert@metzdata.nu

LEDAMÖTER

Therese Lagerman

therese.lagerman

@stockholm.rbu.se 

Ewa Wodzynska,

ewawodzynska84

@gmail.com

Daria Mazurina, 

mazurina.d.a@gmail.com

Agnes Serfözö

agnes@ramp.nu

ERSÄTTARE

Maria Fagerquist

maria.fagerquist

@gmail.com

Thomas Muller

thomasfranzmuller

@gmail.com

Mica Slätt

mica_hemma

@hotmail.com

Jessica Stjernström

kanslichef och ombuds-

man 75%, 0766-471450, 

jessica.stjernstrom

@stockholm.rbu.se

Elise Jeppsson

medlemsansvarig 100 %, 

0766-471451, 

elise.jeppsson@stock-

holm.rbu.se

Therese Lagerman, 

samordnare 

påverkansarbete 20 %, 

0766-471452, 

therese.lagerman@

stockholm.rbu.se

Annika Stridh

ekonomi 15%,

annika.stridh@stock-

holm.rbu.se

Elinore Brandén

fondhandläggare 15 %, 

elinorebranden

@hotmail.com

STYRELSE

KANSLI

Utsikt

I RBU:s medlemstidning Utsikt berättar vi om 

sådant som berör och kan hjälpa våra medlem-

mar. Den når, förutom våra medlemmar, även 

handläggare, beslutsfattare och verksamheter 

inom region Stockholm. Förutom att ge tips om 

ämnen eller personer du skulle vilja att vi inter-

vjuar har du möjlighet att skriva en krönika eller 

vara RBU-profil i tidningen. 

En krönika är en kortare text där skribenten 

(författaren) ges utrymme att utrycka sina egna 

tankar och reflektioner kring saker. Krönikan ska 

ha en koppling till funkisvärlden, dvs händelser 

eller personer som själva har eller har anhöriga 

med funktionsnedsättning.

Att vara RBU-profil betyder att vi gör ett person-

porträtt av en av våra medlemmar där vi berättar 

om hens vardag, intressen och drömmar.

Påverkansarbete

RBU Stockholm arbetar med påverkansarbete 

både inom Region Stockholm och länets kom-

muner. Vi försöker påverka politiker och tjänste-

män inför beslut om exempelvis transportfrågor 

(såsom rullstolstaxi,) skolfrågor, hjälpmedel och 

fritid.

Vi skapar opinion och förändring genom att 

skriva debattartiklar, genomför aktioner, manifes-

tationer och demonstrationer, vi medverkar i olika 

råd på kommunal och regional nivå. 

Aktiviteter

Varje år genomför RBU Stockholm en mängd akti-

viteter såsom läger, utflykter, pyssel, musik och 

mycket annat. Har du förslag på en aktivitet? Vill 

du vara med och arrangera en aktivitet? Vi tar 

gärna emot idéer på nya roliga saker att kunna 

erbjuda våra medlemmar.  

Har du idéer på reportage eller personer vi 

borde intervjua för Utsikt, förslag på aktiviteter 

eller vill engagera dig i påverkansarbete? Kontakta 

oss på kontakt@stockholm.rbu.se eller ring 

08-650 58 12

VILL DU KONTAKTA NÅGON?
Om du önskar komma i kontakt med någon i föreningen, exempelvis en annan 

förälder, går det bra att ringa eller skriva till Jessica Stjernström eller Elise 

Jeppsson på kansliet så förmedlar de kontakten åt dig. Se telefonnummer och 

e-postadresser ovan.

FÖLJ RBU I SOCIALA MEDIER!
Gilla RBU Stockholm på Facebook och Instagram 

för att se nyheter och aktiviteter

KONTAKT

HITTA DIN PLATS I RBU



Leka när du vill!
Och inte bara när dina föräldrar har tid. 
Din personliga assistans ska vara din. 
STIL finns för dig och din familj hela vägen.

www.stil.se



KÅSERI

 H ar ni jagat en postbil nå-
gon gång? Alltså verkli-
gen jagat. Sprungit efter 
den när den rullar i väg 

från den just tömda brevlådan – och 
försökt muta brevbäraren med kex-
choklad för att hon ska ta emot brevet 
som MÅSTE få en poststämpel just 
i�dag. Inte?

Men någon mer än jag måste väl ha 
fått sin chef att stämma träff med sty-
relseordföranden för att skriva under 
mystiska papper om skidresor och 
sommarläger på en tom bensinstation 
klockan elva på kvällen? Nähä, inte det 
heller? Då antar jag att ni inte heller 
har ropat ”Radiohjälpen!” i sömnen 
eller i feberdimma dikterat en redovis-
ning över telefon till en förstående 
handläggare på en minnesfond? Eller 
ihärdigt ringt på en dörr på Strandvä-
gen som ni trott tillhört ett kansli, men 
som visat sig vara ett privat boende. 
Och svettig iklädd träningskläder 
överlämnat det där brevet, som brev-
bäraren vägrade ta emot. Fast jag er-
bjöd henne kexchoklad!

OM ALLT DETTA känns obekant för er så 
antar jag att era almanackor inte är 
proppfyllda med datum som har sam-
ma viktighetsgrad som julafton? 
Om ni nu undrar vem denna galna 
människa är som plötsligt skriver ett 
kåseri i Utsikt, så ska jag berätta att jag 
är RBU i Stockholms läns fondhand-
läggare sedan arton år. Detta innebär 
att jag söker pengar till föreningens 
läger, resor och aktiviteter hos 
minnes- och stipendiefonder och 
andra typer av stiftelser.

I detta arbete ingår det som sagt att 

ha en mängd datum lika inpräntade i 
ryggmärgen och kalendern som krist-
na högtider. Det ingår också att vara 
strukturerad, vara ute i god tid, slåss 
med nya digitala system, förhålla sig 
till stadgar omöjliga att rucka på, ta 
höjd för Postnords oberäknelighet, 
räkna ut aktivitetsbudgetar, redovisa 
beviljade bidrag samt att mejlatackera 
RBU:s kanslichef, ekonomiansvariga 
och ordförande och avkräva olika möj-
liga och omöjliga papper och under-
skrifter (som ibland kräver mystiska 
möten i natten).

Men mina vänner, i detta arbete 
ingår även och framförallt en fin kon-
takt med nya och gamla generösa fon-
der och stiftelser som liksom vi tycker 
att det viktigaste som finns är att barn 

och unga med funktionsvariationer 
och deras familjer får mötas under 
roliga, utmanande och anpassade for-
mer, att ha den tacksamma uppgiften 
att formulera ansökningar om RBU:s 
viktiga arbete – och att ta emot glada 
besked om beviljade pengar, som möj-
liggör aktiviteter.

JA, OCH SÅ ingår det också att då och 
då få hjärtat i halsgropen. Och att i de 
fallen vara flexibel. För när en fond 
eller stiftelse som vi sökt pengar från 
varje år, samma datum, plötsligt utan 
förvarning byter ansökningsdag så 
gäller det att vara lösningsbenägen. 
Och erkänn att det skulle få vem som 
helst att kränga på sig joggingdres-
sen, kuta efter släden, och muta tom-
ten med kexchoklad om julafton 
plötsligt och helt utan förvarning 
bytte dag till, säg den 19 december? 
God jul på er! 

 Elinore Brandén

Åsikterna i texten är skribentens egna.

Har du försökt muta en brevbärare?

Ja, och så ingår det 
också att då och då 

få hjärtat i halsgropen. 
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