Enkel beskrivning av hur man kan påverka via
det politiska systemet i ett landsting
Gemensamt
Det finns särskilda val till riksdag, kommun och till landsting (samt
kyrkoval och val till EU)
Gemensamt för alla partier är att det politiska arbetet är organiserat.
Politiker väljs i demokratiska val inom en valkrets och det finns flera
valkretsar inom en kommun. Ett landsting omfattar flera kommuner.
Flera valkretsar utgör ett distrikt och partiet har en distriktsstyrelse
som håller samman partiets politiker och det politiska arbetet, från
både kommuner och landsting i det distriktet. Varje år har man en
distriktsstämma.
Distriktsstämman utser vilka av partiets politiker som representeras
vid den nationella kongressen, som hålls varje år. Kristdemokraterna
kallar sin nationella kongress för Riksstinget. Det är partistyrelsen i
ett parti som arrangerar de nationella kongresserna/Rikstinget.
Ofta arbetar partierna med olika arbetsgrupper, inom olika teman.
Dessa kan vara sammansatta på olika sätt med politiker inom distriktet.
En enskild politiker eller en arbetsgrupp kan lägga fram politiska
förslag till distriktsstämman. Då skriver man en motion. Den kan
gälla det lokala arbetet men det kan också vara ett förslag som, om
det antas vid distriktsstämman, går vidare till den nationella kongressen.
Detta var en kort beskrivning av ett partis interna arbete och hur
man kan arbeta för att vissa frågor kan bli partiets frågor att driva.
Nyckelord: Valkrets, distriktsstämma, kongress/rikstinget,
partistyrelse, motion

www.anhoriga.se

Specifikt landstingspolitiskt arbete
Val till landstinget sker på
motsvarande sätt inom olika
valkretsar och vissa politiker blir
valda till att ingå i det partiets
landstingsgrupp. I landstingsgruppen finns även de landstingsråd som blivit utsedda.
Denna grupp möts flera gånger
per år.
Beroende på hur många
röster ett parti har, så är
partiet representerat vid
landstingsfullmäktige (LF) med
en eller flera politiker. LF hålls
flera gånger per år.
Landstingspolitiker arbetar i
olika arbetsgrupper och driver
sina olika frågor dels inom partiet, som beskrivits ovan, men
också genom att agera politiskt
inom landstingets organisation.
Det, eller de, partier som
innehar majoritet arbetar
fram sina förslag. Dessa
presenteras och beslutas
i landstingsstyrelsen. I
landstingstyrelsen finns även
politiker med från minoriteten
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(oppositionen) och de har möjlighet att lämna sina synpunkter på
olika förslag.
Det, eller de partier som är i minoritet kan lämna förslag till landstingsfullmäktige. Man skriver då en motion i den fråga man vill
driva.
Utöver att skriva en motion så kan företrädare för minoriteten agera
enskilt eller tillsammans genom att skriva en interpellation, som
lämnas in till landstingsfullmäktige. En interpellation är ofta ett påpekande eller fråga kring den politik som majoriteten bedriver.
En enskild politiker i minoriteten kan också lämna in en enkel fråga.
På det sättet kan olika politiska frågor debatteras och ifrågasättas
mellan partierna.
Nyckelord: landstingsgrupp, landstingsråd, landstingsfullmäktige,
landstingstyrelsen
majoritet, minoritet/opposition, motion, interpellation, enkel fråga.

Förklaringar
Motion: Skriftligt förslag till beslut som skickas in till landstingsfullmäktige från en enskild person eller en grupp av personer som man
söker bifall för.
Interpellation: Interpellation är en fråga i fullmäktige (kommun eller
landsting (eller annan folkvald församling) från en enskild ledamot
till kommunal- eller landstingsrådet eller till en förtroendevald med
direkt politiskt ansvar för ett visst område. Till skillnad från en enkel
fråga får andra ledamöter delta i debatten.
Interpellationen är en fråga som kräver ett utförligare svar. Just
därför får kommunal-/landstingsrådet två veckor på sig att besvara
frågan, ofta igenom tillsatta expertkommittéer.

Pensionärsorganisationer
Kontakt för information
och samarbete kan ske med
pensionärsorganisationerna
lokalt i varje kommun
och län. De två största
pensionärsorganisationerna
är Pensionärernas riksorganisation, PRO och Svenska
Pensionärsförbundet, SPF.
Tillsammans finns det drygt 1,3
miljoner pensionärer som är
organiserade i olika föreningar i
Sverige.

Förslag på hur Du kan
göra
1. Fundera på vem eller vilka
politiker du vill ska agera
i den anhörigfråga eller
anhörigförslag du vill föra
fram.
2. Ta kontakt. (Telefon,
brev/mail, bjud in dig till
ett av deras möten, bjud
politiken till dig/er).
3. Presentera det material
och det budskap du/ni har.
4. Utvärdera resultatet av
mötet. Blev det något
beslutat om hur man
kunde gå vidare?

Enkel fråga: ”Enkel fråga” är ungefär samma sak som en interpellation i politiken. Skillnaderna är två:
1. En enkel fråga innebär att det bara är frågeställaren som får
ta ordet i debatten.
2. En enkel fråga kan lämnas in till landstingsfullmäktige
senare än en interpellation (2 veckor).

Tips: Ett tydligt budskap med
bra underlag har störst chans att
bejakas.

Övriga vägar att påverka eller föra fram sina synpunkter och
önskemål

Utan anhöriga som vårdar och
stödjer stannar Sverige!

Medborgarförslag
Varje medborgare kan skriva ett brev eller skicka ett mail till
fullmäktige och lämna ett eller flera förslag. Detta förslag diarieförs
och kommer att tas upp på landstingsfullmäktige samt besvaras av
majoriteten.
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Motion
Landstingsfullmäktige/Kommunfullmäktige
X Landsting/kommun

Motion

X Landsting/kommun – en anhörigvänlig arbetsplats!
På nästan alla arbetsplatser finns det någon som vårdar eller hjälper en närstående. Det kan
vara en mamma med demenssjukdom, en son med funktionshinder eller en granne med
Parkinsons sjukdom. Många anhöriga har ibland svårt att fokusera på sina arbetsuppgifter,
stressen och oron över den närståendes välbefinnande kan lätt ta överhanden.
Enligt en rapport från Socialstyrelsen vårdar, hjälper eller stödjer närmare var femte person i
vuxen ålder en anhörig. Minst 900 000 av dessa är yrkesverksamma. Uppskattningsvis tvingas
100 000 personer att gå ner i tid eller säga upp sig helt till följd av anhörigomsorg.
Med små medel kan arbetsgivare underlätta för de medarbetare som tar hand om en
närstående. Mindre förändringar behöver inte medföra extra kostnader men det ökar
medarbetarens motivation, välbefinnande och effektivitet. Något som såväl arbetsgivare som
medarbetare och närstående vinner på.
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Arbetsgivare i den engelska motsvarigheten Employers for Carers har sett tydliga positiva
effekter hos de medarbetare som är yrkesverksamma anhöriga. Det handlar bland
annat om minskad stressrelaterad sjukfrånvaro, minskad personalomsättning och ökad
arbetstillfredsställelse.
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Regeringen beslutade i april 2012 att bevilja Nationellt kompetenscentrum anhöriga medel för
att i perioden 2012–2014,genomföra projektet Arbetsgivare för anhöriga.

Därför föreslår jag:
Att
X kommun/Landsting ansöker om att delta i projektet ”Arbetsgivare för anhöriga” som ett led i
vår målsättning att bli en riktigt bra arbetsgivare!

Landstingsnamn/Kommunnamn _______ Datum __________

Namn _____________________

Politiskt parti ________________
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Interpellation

Förslag till interpellation till landstings-/kommunfullmäktige
angående Anhörigprogram
Datum _________________

Anhöriga eller närstående är en stor resurs i vården eftersom de står patienten närmast. Detta är ett
mycket viktigt konstaterande i en god vård. Det märks särskilt inom äldrevård och palliativ vård men
är viktigt för alla i olika åldrar.
I dag utförs enligt olika beräkningar cirka två tredjedelar av alla vård av anhöriga oftast helt oavlönat.
Den insatsen är värd alla respekt. Det är viktigt att landstinget har genomtänkta strategier och metoder i kontakten med anhöriga.
Ett särskilt anhörigprogram skulle innebära att landstinget/ kommunen tar ett samlat grepp kring
bemötande av anhöriga och hur anhöriga kan tillvaratas som en resurs inom vården/omsorgen, och
även vilket stöd de behöver.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga landstingsstyrelsens/kommunstyrelsens ordförande
_________ (namn)_________

Anser du att anhöriga/närstående är viktiga i vården/omsorgen?
Kan fullmäktige besluta att ett uppdrag formuleras om hur ett anhörigprogram ska utformas och vad
det ska innehålla?
När kan vi räkna med att det förverkligas i vårt landsting/vår kommun?

Namn _____________________

Politiskt parti ________________

www.anhoriga.se

www.anhorigasriksforbund.se

Enkel fråga

Förslag till enkel fråga till landstingsfullmäktige/
kommunfullmäktige angående Anhörigprogram
Datum…………………….

Anhöriga eller närstående är en stor resurs i vården eftersom de står patienten närmast. Detta är
ett mycket viktigt konstaterande i en god vård. Det märks särskilt inom äldrevård och palliativ
vård men är viktigt för alla i olika åldrar.
I dag utförs enligt olika beräkningar cirka två tredjedelar av all vård av anhöriga oftast helt
oavlönat. Den insatsen är värd alla respekt. Det är viktigt att landstinget har genomtänkta
strategier och metoder i kontakten med anhöriga.
Ett särskilt anhörigprogram skulle innebära att landstinget/ kommunen tar ett samlat grepp
kring bemötande av anhöriga och hur anhöriga kan tillvaratas som en resurs inom vården/
omsorgen, och även vilket stöd de behöver.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga landstingsstyrelsens/kommunstyrelsens ordförande
_______ (namn) _______
Kan fullmäktige besluta att ett uppdrag formuleras om hur ett anhörigprogram ska utformas och
vad det ska innehålla?

Namn _____________________

Politiskt parti ________________
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Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Box 762
391 27 Kalmar
Telefon: 0480-41 80 20
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Anhörigas Riksförbund
Norrhultsvägen 44B
360 71 Norrhult
Telefon: 010-155 70 60
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