
 
 

 
Förslag till verksamhetsplan för RBU Västmanland 2023  
 
RBU Västmanland bedriver sedan 60 år tillbaka en ideell föreningsverksamhet som riktar sig till barn och 
unga, syskon och föräldrar i familjer med någon form av rörelsehinder. Vi anordnar kurser, föreläsningar, 
familjeträffar, resor, läger, familjebad, festligheter, idrotts- och kulturarrangemang. 
Vi arbetar aktivt med att lyfta fram våra medlemmars frågor på olika sätt via brukarråd för habilitering och 
hjälpmedel, genom uppvaktningar av politiker, debattartiklar mm. Verksamhet för barn och ungdomar med 
olika former av rörelsehinder och deras syskon och familjer är fokus för RBU Västmanland. All verksamhet 
är fri från alkohol och droger.  
 
När vi arrangerar friidrottstävlingar och läger involverar vi ungdomar till exempel i cafeterian och som 
funktionärer. Vi deltar på olika barn- och ungdomstävlingar samt läger både i Sverige och i andra länder, 
något som vi vet skapar en extra härlig vi-känsla och socialgemenskap för våra medlemmar, det fantastiska 
som just idrottande och föreningsliv kan bidra med. 
 
Vi bedriver ett nära samarbete med bland andra Studieförbundet Vuxenskolan, Sektionen VRS HS - 
Hästsport för alla i Västerås Ryttarsällskap, RBU Västerås, RBU Södermanland, IFK Västerås, Västerås 
Slalomklubb, Vedbobacken, Parasport Västmanland, 7H Paraalpint och FUB Västerås. RBU Västmanland är 
också medlem i Funktionsrätt Västmanland och hyr en kanslilokal i Eriksborg via dem.   
 
Sedan flera år tillbaka arbetar vi aktivt med integrationsfrågor och rekryterar medlemmar bland människor 
som är nya i Sverige, via personliga möten, information till skolor och sociala medier. Vi engagerar oss för 
att hitta och stödja barn och unga med funktionsnedsättningar som finns i asylprocessen, uppehållstillstånd 
enligt EU:s massflyktsdirektiv eller är nyanlända och erbjuder dem att delta i vår verksamhet även om de 
inte skulle ha ekonomisk möjlighet. 
 
Tillsammans med sektionen VRS HS - Hästsport för alla i Västerås Ryttarsällskap anordnar vi ridning på 
söndagar på Rocklunda ridskola, där barn och unga med funktionsnedsättning inkluderas med andra unga 
på ett fantastiskt sätt. Det arrangeras klubbmästerskap, besök till hästtävlingar, dagridläger, teorilektioner 
och utflykter där möjligheter ges att bland annat åka häst och vagn, prova på ponnytrav samt körning och 
ridning med ardennerhästar. 
 
Sedan drygt 25 år tillbaka arrangerar vi tillsammans med RBU Västerås sex träningslägerveckor per år i 
Västerås. Två veckor i samband med sportlovet, två veckor på sommarlovet och två veckor i samband med 
höstlovet. Träningen är så kallad Konduktiv pedagogik, med specialutbildade så kallade konduktorer från 
Ungern. Det är en träningsform som guidar personer som lever med olika neurologiska 
funktionsnedsättningar till en bättre utveckling av funktioner. En konduktor lär individerna att lära känna 
och utveckla sin kropp och sina möjligheter. KP-träningen utgår alltid från varje individs personliga 
förutsättningar. Rörelse, kommunikation, kognitiv och social utveckling är i fokus. Med ett förbättrat 
rörelsemönster stimuleras utveckling och inlärning utifrån livets olika aspekter. De tränande är indelade i 
olika åldersgrupper och några tränar individuellt. Alla deltagande medlemmar betalar en egenavgift. 
 
Tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan och RBU Västerås arrangerar vi en gång i veckan musiklek 
för barn och unga med flerfunktionsnedsättningar och kommunikationssvårigheter. Tillsammans med en 
musikledare sjunger de, umgås och kommunicerar genom musiken. Tillsammans med Studieförbundet 
Vuxenskolan har vi under 2022 haft några uppskattade prova på-tillfällen med rullstolsdans och vi planerar 
för en fortsättning.  
 



På torsdagar träffas vår bowlingsektion på Bellevue för att träna och spela tillsammans. De är väldigt aktiva 
och antalet medlemmar som önskar vara med i bowlingen är stort. Vi anordnar klubbmästerskap och åker 
även iväg på tävlingar såsom SM, DM och Action Jubal. 
 
I samverkan med RBU Västerås har vi har vi Framerunning och friidrottsverksamhet där barn, unga och 
vuxna tränar och tävlar ihop minst en gång i veckan. På sommaren håller vi till på Arosvallen och på 
vinterhalvåret sker träningen i friidrottshallen. Vi har flera FrameRunners till låns för träning och tävling. 
Några kör tävlingsrullstol, vi har löpare med rörelsehinder och en del hoppar längd och stöter kula. 
 
Under år 2021 startade vi igång Frame Fotboll tillsammans med IFK Västerås, vilket resulterat i att Västerås 
första Frame Fotbollslag har bildats. Frame Fotboll är fotboll där spelarna använder sig av en Frame 
(Gåstol/Rullator) för att stötta sin rörelseförmåga och balans. Denna satsning är ett samarbete med IFK 
Västerås, RBU Västerås, Parasport Västmanland och IFAH, med stöd av Allmänna Arvsfonden. En satsning 
och samarbete vi kommer fortsätta med även under år 2023. 
 
Vi kommer även att arrangera prova på No Fall i Mimerhallen på Rocklunda under år 2023. No Fall är en 
skena med 4 selar som ger alla oavsett balans eller funktionsförmåga möjlighet att känna glädjen av att 
kunna åka skridskor. RBU har varit med och bidragit ekonomiskt för att No Fall skulle bli verklighet. Det 
kommer kombineras med skridskoåkning på frames skates. RBU äger två FrameRunners som går att göra 
om för skridskoåkning.  
 
Tillsammans med en lokal aktör, Momo Bentrari, erbjuder vi styrketräningsverksamhet enligt TheraSuit-
metoden på Bellevue. Det är en metod som visat sig vara mycket effektiv för personer med CP-skador och 
andra liknande rörelsehinder. RBU ha införskaffat therasuit-dräkter i tre olika storlekar som effektiviserar 
styrketräningen och subventionerar träningskostnaden för att den sak kunna nyttjas av fler.  
 
Under år 2023 planerar vi att tillsammans med Västerås Cable Park att starta arbetet för att möjliggöra 
Wakeboard åkning för alla, samt möjlighet att åka sitwake i Västerås. Vi vill också undersöka möjligheten att 
sprida detta även till Fagersta Cable Park.  
 
Förra säsongen gjordes en nysatsning inom alpint och utförsåkning på Vedbobacken i Västerås, med målet 
att göra skidåkning tillgängligt för alla. Tillsammans med RBU Västerås hyr vi en container där det finns 
skicarts, sit-skis och biskis för utlåning till medlemmar och prova på vid familjedagar. Två nya biskis har 
köpts in vilka levererades i slutet av årets säsong.  
 
Alla barn har rätt till en bra barndom. Alla har rätt att mötas med respekt och få möjlighet till att utvecklas. 
Det kan tyckas vara en självklarhet men för personer med funktionsnedsättning är det inte alltid det. 
Trots att FN:s barnkonvention tydligt säger att ”barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt 
och anständigt liv och hjälp att delta i samhället på lika villkor”, utsätts barn i Sverige dagligen för orättvisor. 
På RBU arbetar vi för ett rättvist samhälle där varje barn ska kunna uppnå sin fulla potential. Vi arbetar helt 
enkelt för rätten att varje individ ska kunna maximera sitt liv. Vår målsättning inom RBU Västmanland är att 
göra allt möjligt! 
 
Medlemsträffar: 
januari  Julgransplundring Medborgarhuset, Tillberga 
feb/mars  Medåkarutbildning Vedbobacken 
19 mars  Familjedag Vedbobacken, prova på skidåkning 
feb/mars  Frameskating och No Fall-skridskoåkning Mimerhallen, Västerås 
Jan-april  Framefotboll med IFK Västerås  
april  Föreläsning om nya LSS-lagstiftningen 
Mars/april  prova på para-boule 
Feb-april  prova på rullstolsdans 
26 mars  Årsmöte Steam Hotel 
april  Påskaktivitet med äggjakt 
april/maj  Prova på frisbee-golf, Fagersta 
5 maj  Jubileumsfest i Kokpunkten, RBU Västmanland 60 år! 
18 maj  Prova på ridning, Rocklunda 
26-28 maj  RBU Kongress, Uppsala 
juni  Familjedag på Västerås Motorstadion 



juli/aug  Familjedag Eskilstunaparken 
 
aug-dec  Framefotboll med IFK Västerås 
2 september  RBU-dag på Kolmården  
sept/okt  Familjedag Miniature Kingdom, Kungsör 
sept/okt  Temakväll om skolan  
okt  Halloweendisco 
okt/nov  Mammalyx/pappalyx 
nov  föreläsningskväll    
nov/dec  Prova på para-curling, Sala 
24-26 nov  Göteborg Open, barn- och ungdomstävling 
dec  julmys med pyssel och musik  
 
Bowling  torsdagar kl 17-19 Bellevue 
januari   Bowlingstart   
april   Bowlingavslutning i Bellevuehallen 
maj    Svenska Mästerskapet i Bowling     
aug   Bowling start 
nov  Action Jubal  
nov  Halloween tävling    
dec  Bowlingavslutning med julklappslek 
 
Racerunning/friidrott lör kl 15-17.00 (sommarträning Arosvallen lör 10-11.30) 
18-19 februari  Inomhus-SM i parafriidrott, Malmö   
maj  MälarSerien deltävling 1, Sätra 
1 juni  Vårruset Lögarängen Västerås 
juni  MälarSerien deltävling 2, Norrtälje 
19-26 juli  Internationellt RaceRunningläger i Köpenhamn (buss) 
28-30 juli  SM parafriidrott, Söderhamn 
augusti   MälarSerien deltävling 3, Västerås 
september  MälarSerien deltävling 4, Eskilstuna 
oktober  Tunaspelen, Eskilstuna     
november  Göteborg Open (buss) 
 
Pedagogisk rörelseträning 
V 8-9   KP-läger Eriksborg 
V 29-30  KP-läger Eriksborg  
V 43-44  KP-läger Eriksborg 
 
Återkommande verksamhet varje vecka: 
Musiklek, Lysgränd 1, torsdagar 17.30-19.00 – digitalt och fysiskt  
Therasuit-träning, Bellevue 
RBU-ridning, Rocklunda, söndagar kl. 8.00-10.00 
Friidrott lördagar kl 15-16 i Westinghouse Arena sept-maj, kl 10-11.30 på Arosvallen maj-augusti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

RBU VÄSTMANLAND 
 
Budget för verksamhetsåret 2023 
 

Intäkter 

Medlemsavgifter (182  medlemsfamiljer x 220 kr*)    40 000 
Bidrag  Regionbidrag .    76 000 
  Regionbidrag ungdomsorganisation   36 000 

Hyresbidrag kansli    25 000 
     
Fonder, gåvor,  lotterier        3 000 
         SUMMA KRONOR    180 000 
 
 
Utgifter                          
Kansliverksamhet  
 - telefon, porto, förbrukningsmaterial, medlemsblad mm       16 000 
- hyra lokal Eriksborg      35 000 
Arvoden, traktamenten och reseersättningar för förtroendevalda   15 000 
Mötesverksamhet 
 - medlemsaktiviteter, underhållning, annonser, hyror, läger mm    35 000 
Jubileumsårsfirande      13 000 
Studieverksamhet  
 - cirklar, material, kurser, kursledare, reseersättningar        10 000 
Ungdomsverksamhet, prova på, rörelseträning mm                             30 000 
Informationsverksamhet på svenska och andra språk        
 (litteratur, utställningsmaterial, tröjor mm)            10 000 
Övrigt (uppvaktningar, KO-träffar, kongress mm)      16 000 
 
       
  SUMMA KRONOR  180 000 

 
  

* 220 kr är summan vi får behålla. Medlemsavgiften för 2023 är 400 kr/familj minus Riksförbundets avgift 180 
kr/familj.  
 

 
 
 
 
 
 
 


