Neuroförbundets förbundskongress 2017
Redovisning av åtgärder m a a 2013 års bifallna kongressmotioner

Redovisning av åtgärder med anledning av 2013 års bifallna kongressmotioner
Neuroförbundets arbete under kongressperioden har styrts av beslut från kongressen och de
beslut som förbundsstyrelsen löpande har fattat. I detta dokument redovisas aktiviteter och
åtgärder i linje med viljan i de bifallna motionerna. Mera information om verksamheten finns i
Neuroförbundets årsredovisningar för åren 2013 – 2016.
Opinion
Motion 2, Servicekontor
Motionären yrkar att Neuroförbundet ska påtala de problem personer med
funktionsnedsättning kan ha i samband med olika myndighetskontakter.
Neuroförbundet har enligt kongressens beslut skickat en skrivelse till berörda myndigheter
om vikten av god och personlig service erbjuds till personer med funktionsnedsättning vid
myndighetskontakt.

Motion 3, Åldersdiskriminering
Motionären yrkar att Neuroförbundet ska verka för ett förbud mot åldersdiskriminering i
samhället.
Neuroförbundet har under kongressperioden fokuserat på åldersdiskriminering inom
socialtjänstlagen gällande LSS, assistans och bilstöd. Vid flera tillfällen, såväl i media som i
myndighetskontakt, har Neuroförbundet visat på hur människor med neurologisk diagnos
påverkas av denna åldersdiskriminering.
Motion 4, Handläggning av parkeringstillstånd
Motionären yrkar att Neuroförbundet ska ta initiativ till utbildning om olika diagnoser för
handläggare av parkeringstillstånd.
Det är många faktorer som styr förutsättningarna för personer med nedsatt funktionsförmåga
på grund av neurologisk diagnos, att förflytta sig och resa: olika lagar och regler, tillgång till
ändamålsenliga parkeringsplatser, bilstöd, hjälpmedel med mera. Neuroförbundet menar att i
dagsläget är regelverken större hinder för att få parkeringstillstånd än okunskap om vad olika
diagnoser innebär.
Neuroförbundet har från 2017 tilldelats en plats i Transportstyrelsens råd för
funktionshinderfrågor där transportfrågor av olika slag hanteras. Neuroförbundet verkar
också för att en samlad översyn av förflyttning och resor för personer med nedsatt
funktionsförmåga ska komma till stånd. I en sådan översyn måste villkor för
parkeringstillstånd ingå.
Motion 5, Förbundets deltagande i den offentliga debatten
Motionären yrkar att Neuroförbundet ska ta plats i den offentliga debatten när för
medlemmarna viktiga frågor debatteras samt ge underlag för läns- och lokalföreningar att
agera.
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Under kongressperioden har Neuroförbundet ökat sin närvaro i såväl media som i kontakter
med beslutsfattare. Det har skett på nationell-, läns- och lokal nivå.
Med hjälp av debattmallar som har skickats ut från förbundskansliet till föreningslivet har
Neuroförbundet skapat och/eller medverkat i debatter som LSS/assistans, patientlagen,
vårdkedjan, flexjobb, neurosjukvård, rehabilitering m.m.
Under år 2015 tog Neuroförbundet fram en kampanjplan för Neurorapport Rehabilitering som
fick ett bra genomslag och skapade många aktiviteter i föreningslivet. Erfarenheter från det
arbetet tar Neuroförbundet med sig in i kommande kongressperiod.

Motion 6, Våld i nära relationer
Motionären yrkar att Neuroförbundet ska lyfta problemet med våld i nära relationer, inte bara
våld mot kvinnor utan även mot barn, ungdomar och män.
Neuroförbundet har gjort en bedömning att Lika Unika inte kommer att lyfta och prioritera
denna fråga. Neuroförbundet tar därför själv upp frågan i relevanta sammanhang.
Rehabilitering
Motion 7, 8 och 9, Rehabilitering
Motionärerna yrkar att förbundet ska arbeta intensivt med rehabilitering samt verka för att
beslutsfattare får bättre kunskaper.
Förbundet bedriver fortlöpande arbete med att ge stöd till länsförbunden för att förbättra
tillgången till rehabilitering. 12 länsförbund har prövat en modell med arbetsgrupp samt
genomfört konferenser och rundabordssamtal med beslutsfattare. Arbetet är långsiktigt och
handlar om att informera om nyttan och behovet av rehabilitering samt att öka kunskapen om
rehabilitering.
Temat för Neurorapporten 2015 var rehabilitering. Rapporten åtföljdes av länsvisa
redovisningar av tillgången till rehabilitering med mera. Ett av rapportens viktigaste budskap
var värdet av individuell rehabiliteringsplan men få patienter har en sådan plan. Förbundet
har även uppvaktat riksdagspartiers representanter för att lyfta frågan om nödvändigheten av
en parlamentarisk utredning i frågan.
Tillgänglighet
Motion 10, Bristande tillgänglighet, studentbostäder
Motionären yrkar att både befintliga och nya studentbostäder ska vara tillgängliga.
Det råder brist på studentbostäder och andra små lägenheter. Neuroförbundet har följt
Boverkets nätverk för mindre bostäder och besvarat Boverkets remisser angående ändrade
byggregler avseende små lägenheter. Neuroförbundet menar att nytillskottet av bostäder
måste var tillgängligt och användbart.

Motion 11, Diskriminerande hissar
Motionären påtalar problem med särskilda ”handikapphissar” och yrkar att alla hissar ska
vara tillgängliga och kunna användas av alla.
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Byggreglerna innehåller regler för när hissar ska installeras och att de ska vara tillgängliga
och användbara. Då hissar inte finns eller krävs kan individuella anpassningar behövas eller
om man av andra skäl vill förbättra tillgängligheten, kan lågfartshissar installeras, så kallade
”handikapphissar”. Dessa är, som motionären påtalar, inte tillgängliga på samma sätt som
hissar.
Neuroförbundet har upprättat kontakt med Hissförbundet och bland annat påtalat de problem
utformningen av lågfartshissar medför. Neuroförbundet har också besvarat remissen
”Bostäder att bo kvar i” där förbundet ställt sig positivt till att stimulera installation av hissar.

Motion 12, Försämrad tillgänglighet, flygresor
Motionären upplever att flygets tillgänglighet försämrats och yrkar full tillgänglighet avseende
flygresor.
Neuroförbundet har tyvärr liknande erfarenhet av andra transportslag.
Neuroförbundet har från 2017 tilldelats en plats i Transportstyrelsens råd för
funktionshinderfrågor där transportfrågor av olika slag hanteras. Neuroförbundet verkar
också för att en samlad översyn av förflyttning och resor för personer med nedsatt
funktionsförmåga ska komma till stånd.
Swedavia äger och driver flygplatser i Sverige. De har, tagit fram en informationsfilm om att
resa med funktionsnedsättning. Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck medverkar i
filmen. Neuroförbundet ingå dessutom numera i Swedavias funktionshinderråd.

Motion 13, Ledsagning vid tågresor
Motion 14 och 15, Rullstolshissar, tågresor
Motionärerna påtalar olika problem förknippade med att åka tåg och yrkar full tillgänglighet
vid tågresor, inklusive ledsagarservice och rullstolshissar.
I tidskriften Reflex och på Neuroförbundets hemsida har effekterna av bristfällig ledsagning
och hissar som inte är i funktion belysts. Artikeln har använts som referens vid flera tillfällen
då kollektivtrafik och andra transporter behandlats. Ärenden till Neuroförbundets rättsombud
bekräftar också motionärernas problembeskrivning.
Neuroförbundet är representerat i SJ:s handikappråd där frågor kring tågresors tillgänglighet
behandlas. Neuroförbundet har från 2017 tilldelats en plats i Transportstyrelsens råd för
funktionshinderfrågor där transportfrågor av olika slag hanteras. Neuroförbundet verkar
också för att en samlad översyn av förflyttning och resor för personer med nedsatt
funktionsförmåga ska komma till stånd.

Motion 16, Handikapptoaletter
Motionären yrkar att Neuroförbundet ska arbeta för att öka kunskapen om vikten av
tillgängliga toaletter.
Neuroförbundet har tillsammans med andra funktionshinderorganisationer låtit göra en
undersökning av hur gällande byggregler överensstämmer med dagens förutsättningar för
personer med funktionsnedsättning. Förslag till modernisering av reglerna med tanke på
användning av rollator och moderna rullstolar, hjälp av assistenter med mera har tagits fram.
Rapporten har bland annat lämnats till Boverket.
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19 november är internationella toalettdagen då behovet av toaletter världen över
uppmärksammas. Både 2014 0ch 2016 uppmärksammade Neuroförbundet dagen på
neuroförbundet.se.

Motion 17, Ändring av Byggnorm
Motionären yrkar att Neuroförbundet ska verka för att tillgång till tillgängliga och användbara
parkeringsplatser i anslutning till bostäder regleras i Byggnormen.
Ändamålsenliga parkeringsplatser är en bland flera förutsättningar för att resande och
förflyttning ska fungera för personer med nedsatt rörelseförmåga. Olika insatser regleras i
olika lagar och föreskrifter.
Neuroförbundet har från 2017 tilldelats en plats i Transportstyrelsens råd för
funktionshinderfrågor där transportfrågor av olika slag hanteras. Neuroförbundet verkar
också för att en samlad översyn av förflyttning och resor för personer med nedsatt
funktionsförmåga ska komma till stånd. Tillgång till parkeringsplatser måste ingå i en sådan
översyn.
Färdtjänst
Motion 18 och 19, Färdtjänst – en riksangelägenhet
Motion 20, Färdtjänst
Motionärerna yrkar att färdtjänst ska vara en riksangelägenhet samt specificerar en rad
kvalitetskrav.
Neuroförbundet genomförde 2013 en medlemenkät om färdtjänst. Resultaten påvisade
svårigheter att använda färdtjänst för arbetsresor, att ta med elrullstol med mera. Enkäten
bekräftar den bild Neuroförbundets rättsombudsverksamhet ger. Enkätsvaren har också
legat till grund för olika kravspecifikationer. Neuroförbundet verkar dessutom för att en
samlad översyn av förflyttning och resor för personer med nedsatt funktionsförmåga ska
komma till stånd. I en sådan översyn måste färdtjänst ingå.
Färdtjänstrapporten har utgjort underlag för agerande tillsammans med Taxiförbundet, bland
annat i Almedalen och skrivelse till Näringsdepartementet.
Hjälpmedel
Motion 21 – 24, om hjälpmedel, hjälpmedelsservice och Neuroförbundets roll
Motionärerna yrkar att hjälpmedel och hjälpmedelsservice ska vara en riksangelägenhet
samt att Neuroförbundet ska vara en synlig aktör på hjälpmedelsområdet.
Neuroförbundet har genomfört medlemsenkäter vilka bland annat ligger till grund för
Neurorapporten 2017 om hjälpmedel. I rapporten formuleras kravet att personliga hjälpmedel
ska regleras i en rättighetslag samt vad som karakteriserar en väl fungerade
hjälpmedelsförsörjning. Neuroförbundet har också tagit fram en guide riktad till
hjälpmedelsanvändare. 2015 deltog Neuroförbundet på Hjultorget i Stockholm och 2017 på
Leva & Fungera i Göteborg.
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Verksamhet
Motion 25, Läger för barn som anhöriga
Motionären yrkar att Neuroförbundet ska anordna ett läger för barn och ungdomar som är
anhöriga.
Frågan om barn som anhöriga är angelägen. Eftersom Neuroförbundet inte har barn som
målgrupp har förbundet heller inte erfarenheter inom området. Frågan är känslig och
kontakter har därför tagits med specialister vilka avrått från aktiviteten bland annat eftersom
förbundet inte har möjlighet att följa upp de enskilda deltagarna.
Varje sommar genomför Neuroförbundet familjeläger där barn deltar tillsammans med sina
föräldrar och tid är avsatt särskilt för barnen.

Motion 27, Rättsombudsverksamhet
Motionären yrkar att möjligheterna att knyta rättsombud till läns- och lokalföreningar ses
över.
2014 behandlade förbundsstyrelsen frågan och beslöt att rättsombudsverksamheten även i
fortsättningen ska bedrivas från förbundskansliet. Skälen är bland annat att rättsombuden är
indelade efter olika lagområden, ärendena diarieförs centralt, behovet av fysiska möten är
litet och erfarenheterna kommer riksförbundets opinionsarbete till del. Samtidigt har
resurserna för att i samarbete med läns- och lokalföreningar informera om juridiska frågor
ökats.
Diagnosfrågor
Motion 31 och 32, Epilepsi bör vara en av Neuroförbundets Diagnoser
Motionärerna yrkar att eftersom epilepsi är en neurologisk sjukdom eller skada bör den vara
en av de diagnoser Neuroförbundet företräder.
Neuroförbundet har under kongressperioden byggt upp kompetens och skapat kontakter
med professioner och bland medlemmarna. Epilepsi finns med bland de diagnoser och
symptom medlemmarna kan ange som intresseområde. På hemsidan finns information och
möjlighet att kontakta diagnosstödjare. Neuroförbundet är representerat i arbetet med
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för epilepsi.

Motion 33, Sällsynta diagnoser
Motionären yrkar att sällsynta diagnoser ska betraktas som en egen diagnosgrupp.
Neuroförbundet har fortsatt att utveckla kommunikations- och informationsinsatser avseende
sällsynta diagnoser. Förbundet har kontakt med Förbundet för sällsynta diagnoser och har
bland annat bidragit till en enkätundersökning. På hemsidan finns en ”A till Ö”-lista med
exempel på sällsynta diagnoser.
Organisationsfrågor
Motion 34 och 35, Virtuella mötesrum på webben
Motionärerna yrkar att Neuroförbundet ska skapa eget virtuellt mötesrum på nätet eller hyra
in sig hos någon etablerad aktör.
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Neuroförbundet konstaterar att den tekniska utvecklingen går snabbt och idag finns bra och
billiga system att använda för möten av olika storlek, via datorer och telefoner.

Motion 36, Samordnade påverkanskampanjer
Motionären yrkar att Neuroförbundet ska ta ansvar församordnade påverkanskampanjer
genom exempelvis insändare som sprids via läns- och lokalföreningar.
Under kongressperioden har Neuroförbundet ökat sin närvaro i såväl media som i kontakter
med beslutsfattare. Det har skett på nationell-, läns- och lokal nivå.
Med hjälp av debattmallar som har skickats ut från förbundskansliet till föreningslivet har
Neuroförbundet skapat och/eller medverkat i debatter som LSS/assistans, patientlagen,
vårdkedjan, flexjobb, neurosjukvård, rehabilitering m.m.
Under år 2015 tog Neuroförbundet fram en kampanjplan för Neurorapport Rehabilitering som
fick ett bra genomslag och skapade många aktiviteter i föreningslivet. Erfarenheter från det
arbetet tar Neuroförbundet med sig i kommande kongressperiod.
Under kommande kongressperiod kommer föreningslivet få möjligheten att, via
minhälsokampanj.se, starta namninsamlingar och bjuda in till aktioner för att påverka
beslutsfattare. Ett viktigt steg i arbetet att samordna påverkanskampanjerna.

Motion 37, Neuroförbundet en lärande organisation
Motionären yrkar att kampanjer och projekt ska följas upp och utvärderas.
Neuroförbundet har löpande utvärderat arbetet inom intressepolitiska arbetet samt våra
kampanjer. Inspiration har hämtats från projekten som Neuroförbundet utvärderar i form av
uppföljningsmöten och enkäter. Positiva erfarenheter från utvärdering av kampanjen
Neurorapport Rehabilitering har gett lärdomar och inspiration till att vässa utvärderingarna av
kampanjarbetet ytterligare inom kommande kongressperiod.

Motion 39, Nationell arkiveringspolicy för att bevara förbundets historia
Motionären yrkar att Neuroförbundet ska ta fram en rikstäckande arkiveringspolicy.
Arbetet har påbörjats. Den nya kansliledningen kommer att ta tag i frågan och beakta både
historisk dokumentation och formella krav.
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