Att arbeta intressepolitiskt
i den lokala föreningen

I

ntressepolitik är något som sker både på riksnivå
och lokalt. Det är riksdagen och regeringen som
ansvarar för stora frågor som förändringar i socialtjänstlagen eller skollagen eller om utredningar kring
sjukvårdsstrukturer. Men många av de beslut som berör
vår vardag och påverkar oss varje dag fattas främst på
kommunal och regional nivå.
Skola, socialtjänst och sjukvård beslutas alla av kommunen respektive regionen. Inom kommun- och regionspolitik har politikerna närmare till sina väljare och de
är därför ofta måna om att hålla sig väl med väljare och
kommun/regioninvånarna. Oftast är dessa politiker både
glada och intresserade av att få kontakt. Som kommun-

Tips!
HUR
•
•
•
•
•
•

Arbeta för att etablera långsiktigt goda relationer
med förvaltning och lokalpolitikerna.
Sök samverkan och samarbete i stället för konfrontation.
Delta på nämndmöten och fullmäktigemöten.
Boka in möten med lokalpolitiker för att berätta
för dem om situationen för elever med NPF.
Skriv medborgarförslag eller motionsunderlag
för politiker.
Kontakta anhörigkonsulenten i kommunen och
berätta att ni finns.

SDAG & REGERING
RIK
Ansvarar för stora
frågor som förändringar i socialtjänstlagen eller skollagen osv.

politiker har man otroligt mycket ärenden och ämnen att
sätta sig in i och de uppskattar ofta att få hjälp med att
förstå en situation eller verksamhet.
Ta vara på denna möjlighet och försök skapa en
konstruktiv dialog mellan politikerna i kommunen/regionen och Attention. Erbjud material som hjälper dem att
förstå hur situationen ser ut. Man också erbjuda att skriva
underlag för förslag eller motioner. Se de förtroendevalda
som personer som gör sitt bästa om de inte uppenbart
bevisar motsatsen.
Här är konkreta tips på hur vi kan arbeta med påverkansarbete i våra lokalföreningar.

SAMVERKAN

•
•
•
•
•

Många kommuner har funktionshinderråd. Fråga
om ni kan vara med där.
Delta i lokala nätverk.
Finns inget lokalt nätverk, ta initiativ till att skapa
ett. När flera går samman kan man dela upp
uppgifter och får en starkare röst lokalt.
Vid samarbeten och samverkan: var noga med
att inte de stämmer överens med Attentions
intressepolitiska program.
Gör ni gemensamma uttalanden eller har
gemensamma kravlistor, stäm av att de synkar
med Attentions vision och mål som vi arbetar
för inom hela organisationen. De finns att läsa i
det intressepolitiska programmet

MUN & REGION
KOM
Ansvarar för beslut
som berör skola,
socialtjänst och sjukvård osv.

Attentions intressepolitiska program
hittar ni på attention.se

Valfokus 2022

I

nför valet 2022 har vi tagit fram
några punkter som vi lyfter lite
extra i vårt intressepolitiska arbete.

Livstidsperspektiv på NPF
•
•
•

Tidiga insatser till barn och unga
•
•
•
•

VI VILL:

Att hjälp och stöd sätts in snabbt på den nivå som
behövs.
Att vård- och stöd ges i sammanhållna kedjor med
en helhetssyn på barnens behov.
Att det genomförs ett kunskapslyft inom barnhälsovården och socialtjänsten som ger personalen ökade
kunskaper om NPF-diagnoserna.
Att arbetsförhållanden inom BUP ses över och
förbättras för att minska personalomsättningen och
säkra bemanningen.

Rätt till en fungerande skolgång
•
•
•
•
•

VI VILL:

Att elever med NPF ska få adekvat stöd, förståelse
och anpassning i skolan och under fritiden.
Att skollagen ändras så att skolorna inte kan neka
elever på grund av organisatoriska och ekonomiska
svårigheter.
Att statistiken förbättras, så att den visar hur det
går för elever med funktionsnedsättning och vilka
brister som måste rättas till.
Att det får konsekvenser när skolhuvudmannens inte
följer skollagagen.
Att elevhälsan byggs ut så att den får reella möjligheter att arbeta förebyggande, stödja lärarna i att
arbeta inkluderande och utgöra en första linje vid
mindre allvarliga tillstånd.
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•

VI VILL:

Att insatser från vård och stöd ska utgå från nationella
kunskapsstöd och aktuell forskning.
Att vård-, stöd-, och habiliteringsinsatser ska erbjudas oberoende av ålder och bostadsort samt utformas
tillsammans med individen.
Att det ska genomföras ett kunskapslyft som når all
personal i behov av ökad NPF-kunskap.
Att vårdgarantin även omfattar neuropsykiatriska
utredningar.

Öppna arbetsmarknaden för fler
personer med NPF
•
•
•
•

VI VILL:

Att studie- och yrkesrådgivningen förbättras med
målet bättre matchning till ”rätt person på rätt plats”.
Att skyddet mot diskriminering förstärks så att ingen
ska uteslutas enbart på grund av sin diagnos.
Att arbetsgivarnas skyldighet att arbeta för ökad
mångfald förtydligas.
Att de arbetsmarknadspolitiska stöden reformeras så
att de ökar möjligheten till ett hållbart arbetsliv där
man får jobba efter sin förmåga.

Utifrån valfokusområdena kan ni fundera på följande
Regionpolitiken

Hur är vården är uppbyggd i er region, dvs. vilka vårdenheter finns det inom er förenings geografiska område?
Finns det resurser för tidiga insatser inom BUP? Vilka gör
för NPF-utredningar för vuxna och äldre? Är det långa
väntetider för att få hjälp? Finns det tillräcklig kompetens
kring NPF? Följer man nationella råd och riktlinjer?

Ta reda på hur vården är organiserad i
ert område och välj ut den nämnde eller
de regionpolitiker som driver relevanta
vårdfrågor. Beskriv de problem som ni
upplever men lyft också det ni ser som
eventuella lösningar.

Kommunpolitiken

Skolan och socialtjänsten ingår båda i kommunens
politikområde.
Utbildningsnämnden är den del av kommunen som
ansvarar för att fatta beslut kring skolan. Ansvaret för
hjälp- och stödinsatser från socialtjänsten ligger som regel
på socialnämnden.
Be er/era kommuner beskriva vilka nämnder
de inrättat och deras ansvarsområden och
prioritera vilka ni ska ta kontakt med.

Tips!
Det är tyvärr ofta så att det är
många områden inom kommunens
ansvarsområden som kan behöva förbättras och utvecklas, så i ert påverkansarbete
vill vi tipsa om att försöka bryta ner problemen i mindre delar och jobba för att försöka
förändra en del, ett mål, i taget. Det gör
också att det är lättare att se resultat.

Kommunpolitikerna har stort mandat kring beslut kopplade till skola, socialtjänst och omsorg så det är en bra
idé är att försöka ha goda relationer med politikerna som
sitter i denna nämnd.
Boka in möten med dem och informera om
Attention och NPF. Ge dem material från
Attention och beskriv situationen för personer med NPF och deras anhöriga ser ut
utifrån er kommun men kom ihåg att också
försöka presentera förslag på lösningar som
skulle göra situationen bättre.
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På attention.se kan du ta del av
hela valplattformen
i

