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19 SAMORDNAD OPINIONSBILDNING
Beslut i Plenum

Förbundsstyrelsens förslag:
- Att Neuroförbundet att fokusera och kraftsamla den samordnad
opinionsbildning på två nivåer:
Nivå 1. Varje år produceras en Neurorapport inklusive kampanj,
progressiva förslag, aktiv bevakning, aktivt reagerar, samverka med
föreningslivet samt med andra förbund vars medlemmar berörs inom
utvalda områden.
Fokusområden inom Nivå 1 är:
1.
2.

Neurosjukvård och forskning
Rehabilitering

Nivå 2. Bevaka och informera Neuroförbundets föreningsliv och
medlemmar. Försöka samverka med andra förbundet vars medlemmar berörs
inom utvalda områden.
Fokusområden inom Nivå 2 är:
•
•
•
•

Hjälpmedel
Arbetsmarknad
LSS
Insatser och rättigheter inom Socialtjänstlagen och
Socialförsäkringsbalken
• Transport
• Tillgänglighet

- Att Neuroförbundet även tydligt ska definiera, inom utvalda
opinionsområden, vilka rättigheter våra medlemmar har eller bör ha rätt
till.
- Att Neuroförbundets styrelse föreslår att föreningslivet utser en person i
varje förening som har ansvar för opinionsbildning och som ingår i
Neuroförbundet nätverk för opinionsbildning. Neuroförbundet kansli är
koordinator för nätverket.
Förslag som efter diskussion på åsiktstorget fått stöd från många ombud och
därmed går till omröstning
- Att Att-sats 4 måste sålunda lyda: Att Neuroförbundets styrelse föreslår
att föreningslivet och länsförbund utser en persson i varje
föreningen/länsförbund som ansvar för opinionsbildning och som ingår i
Neuroförbundets nätverk för opinionsbildning. Neuroförbundet
Norrköping och Finspång

Förslag som efter diskussion på åsiktstorget fått stöd från ett fåtal ombud och
därmed inte går till omröstning
- Att transportfrågor flyttas upp till nivå 1, ansvar hos regering för
jämlikhet. Medelpad
- Att föreningslivet ska kunna utse en till två personer i varje förening som
har ansvar för opinionsbildning. Nynäshamn
- Att Neuroförbundet även aktivt arbetar för att bilda opinion på nivå 2.
Malmö
- Att transportfrågor flyttas upp till nivå 1. Skellefteå och Piteå
- Att inom fokusområde transport specifikt lyfta fram färdtjänst och
parkeringstillstånd. Opinionsbilda för lika bedömning och enhetlig taxa
över hela Sverige. Skellefteå och Piteå
- Att Neuroförbundet driver på att hästunderstödd terapi inom neurologisk
rehabilitering omfattas av högkostnadsskyddet (15,16 och 17)
- Att Neuroförbundet utöver rehabilitering också arbetar med folkhälsa med
fokus på fysisk aktivitet på lika villkor (18)
- Att Neuroförbundet arbetar för intensivrehabveckor med hästunderstödd
terapi vid Söderåsens Forsgård som ett alternativ till Valjeviken, Vintersol
eller annan intensivrehabilitering. (18)
- Att låt Högkostnads skyddet träda in. använd redan befintliga lokaler som
finns hos våra kunniga Fysioterapeuter Detta är en investering för alla
parter! (19)

- Att få den rehab/träning vi behöver inom primärvården. Att vi är
människor vi som är neurologiskt sjuka, att kunna leva med ett sådant bra
liv som möjligt (20)
- Att förbundet får i uppdrag att genomföra ett intensivt arbete för att se till
att även sista länken i rehabiliteringskedjan fungerar. (21)
- Att kongressen bifaller motionen och avslag till styrelsens förslag till
beslut. Kalmar
- Att elrullstolar ska klassas som ett basalt hjälpmedel och omfattas av
jourreparationer, som sängar och liftar gör. Alltså repareras inom 5
timmar. I nuläget är det samma tekniker som reparerar sängar och liftar.
(22)
- Att kongressen beslutar att arbetet måste fortsätta kontinuerligt för att
förbättra, inte försämra villkoren för hjälpmedel. (23)
- Att kongressen beslutar att förbundet verkar för att hjälpmedel och
service är en angelägenhet där lika villkor ska gälla för hela landet. (23)
- Att förbundet får i uppdrag att jobba vidare för att nå målet och få
flexjobbsmodellen sjösatt. (24)
- Att förbundet beslutar att arbeta med frågan om utökad assistans, även
efter 65 år. (25)
- Att kongressen ger förbundsstyrelsen i uppdrag att driva frågan om att
LSS lagsstiftningen ska tolkas som det var tänkt när lagstiftningen en
gång beslöts. (26)
- Att Neuroförbundet ska arbeta med att påverka så att det blir fler platser
avsedda för personer med rullstol på X 2000-tågen. (27)
- Att kongressen beslutar att förbundsstyrelsen driver frågan så att bilstöd
blir ett reellt stöd för de grupper av våra medlemmar som har behovet. (28
och 29)
- Att Neuroförbundet ska verka för att vi inte behöver ringa först till
bostadsanpassning innan vi väljer vår bostad. (30)
- Att Neuroförbundet ska arbeta med den här frågan för att få till ett mer
flexibelt system i publika lokaler. (31)
- Att Neuroförbundet ska inventera hur den fysiska och kommunikativa
tillgängligheten hos polisen ser ut idag. (32)
- Att Neuroförbundet ska verka för att påverka detaljhandeln att efterfölja
lagen. (33)
- Att Neuroförbundet ska skapa en utbildning riktad till medlemmarna och
allmänheten om jämställdhet inom gruppen funktionshindrade. (34)
- Att förbundet skaffar sig en bild av hur läget är och agerar för att personer
med nedsatt eller ingen arbetsförmåga ska få bättre möjligheter att ha en
acceptabel privatekonomi. (35)

