Barnpartiet
1.

Hur ser Barnpartiet på vår (NPF-familjernas) situation?

Situationen för dessa individer och familjer är diskriminerande, ohållbar och oacceptabel.
Genom att inte ge den stöttning som behövs går samhället miste om värdefull kompetens
och individer stöts ut ur samhället. Vi känner väl till detta utanförskap som, ofta genom
okunskap och resursbrister, startar redan på förskolan fortsätter upp genom hela skolgången
och återfinns även för individer i vuxen ålder. NPF-kompetens behövs i alla verksamheter
och på alla nivåer.
2.
Vad vill ni göra, inom det arbete som omfattar oss, om ni vinner
riksdagsvalet/landstingsvalet/kommunvalet?
NPF-kompetens behövs i alla verksamheter och på alla nivåer och Barnpartiet vill gå in på
alla fronter för att lösa upp den rådande diskrimineringen för denna grupp människor i
samhället. Vi ser gruppen som högst kapabla när det gäller att bidra till Sveriges välfärd, bara
de ges möjlighet, och vi anser därför att hela samhället skulle vinna på att resurser läggs på
att stötta dem. För att göra det behövs en total systemförändring på alla nivåer. Vår
målsättning är att stärka lagar, rättigheter och riktlinjer samt stifta nya tydliga lagar med lika
tydliga riktlinjer. Människor ska inte behöva kämpa för det som är deras mänskliga
rättigheter. Det finns pengar och resurser och vi i Barnpartiet har viljan och kunskapen att
använda oss av dessa så att ”människan i balans” får vara lika viktig som en ”budget i
balans".
Barnpartiet vill arbeta för att:
-

-

alla FN:s konventioner ska bli svensk lag. På så vis skulle bland annat förskolor, skolor och
fritidsverksamhet kunna anmälas till t.ex. DO och NPF-ombudet. Idag är det enbart
högskolor, universitet och arbetsplatser som ryms under diskrimineringslagen. Detta gör
att förskolor och skolor kan bryta mot skollagen utan att det är möjligt att anmäla dem
till DO.
arbetande på kommunal-, landstings-, region- och riksdagsnivå beaktar NPF-problematik
när de fattar sina beslut. Vi vill även ha ett NPF-ombud och ett nytt NPF-departement i
riksdagen. Instanser för NPF-ombudet ska även finna på kommunal och landstingsnivå,
men staten ska vara arbetsgivare.

-

en metod utformas så att socialtjänstlagens utövare, både via SoL och LSS, blir bättre på
att fånga upp NPF-familjer i behov av stöd samt att utbudet av stöd och praktisk hjälp
utökas. Vi vet att behovet för yttre hjälp av samhället är enormt stort för dessa familjer.

-

redan när en NPF-utredning påbörjas ska en kontaktperson, så kallad lots, knytas till
familjen. Denne ska bistå med allt det den enskilde individen, samt familjen, behöver för
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att fungera optimalt. På så vis skapar vi fler arbeten samt avlastar föräldrarna som då får
större möjligheter att själva orka arbeta i högre utsträckning än de gör i nuläget. Lotsen
skall fungera som en länk mellan olika instanser och myndigheter såsom BUP, HAB,
socialtjänsten (med både SoL- och LSS-handläggare), skola, psykologer med flera.
-

en insats görs så att NPF-utbildning ses över i alla led. För att exempelvis jobba som LSShandläggare bör det ingå ett års praktik i någon verksamhet där NPF-problematik finns.
Vidare behövs ett obligatorium av NPF-utbildning från stadsministern/finansministern
och genom alla led – t.ex. förvaltningschefer, myndighetschefer, skolchefer, socialchefer,
tjänstemän, politiker, förskolepersonal, lärare, fritidspedagog, avlösare.

3.
Hur vill Barnpartiet påverka situationen för barn med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar inom vård, skola, omsorg?
Barnpartiet vill att alla som jobbar inom vård, skola och omsorg ser den enskilda individen
och är flexibla och kompetenta nog att använda sig av alla verktyg som finns – att samhället
går från stuprörstänk till att samarbeta tillsammans. Ett mål är att, genom utbildning, det ska
finnas likvärdig kompetens inom alla berörda verksamheter samt att dessa ska finnas inom
rimligt avstånd för de som behöver deras kompetens.
Barnpartiet vill arbeta för att:
-

alla skolor och olika utbildningsformer ska bedrivas i statlig regi och på så sätt säkerställa
för en bra och likvärdig utbildning i hela Sverige.

-

prioritera denna grupp genom att öronmärka ekonomiska resurser till verksamheter
såsom förskola, skola och fritidsverksamhet, vård och omsorg så att dessa kan höja sin
NPF-kompetens.

-

utbildning ska gå från att vara en plikt till att ses som en rättighet. Alternativ till skola
som utbildningsform ska finnas – det är individen det handlar om. Alla utbildningsformer
bör ha samma ekonomiska och juridiska förutsättningar, såväl som resurser, lagar och
regler, men ska aldrig få vara vinstdrivande verksamheter. Detta gäller även förskola och
fritidsverksamhet.

-

ett tak för hur många barn det ska få finnas i grupper inom förskola, skola och
fritidsverksamhet ska införas, baserat på vetenskapliga grunder. Där ingår även alla barn
som har NPF och behöver speciellt små grupper för att fungera.

-

alla förskolor ska ha en resursavdelning där personalen har utbildning eller motsvarande
NPF-kompetens.
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-

det på alla grund- och gymnasieskolor samt på högskolor/universitet ska finnas särskilda
undervisningsgrupper där personalen har utbildning eller motsvarande NPF-kompetens.

-

varje elev ska ha rätt till en elevassistent på heltid när det är tal om integrering i vanlig
klass. Det skall vara det individuella behovet som styr och denna rättighet ska skrivas in i
skollagen.

-

professionella samhällsinstanser, exempelvis Habilitering, BUP och liknande, ska ingå
som ett verktyg inom skola och fritidsverksamhet.

-

praktiska hjälpmedel ges till de barn som har motoriska svårigheter, något vi vet är
vanligt i NPF-gruppen.

-

skolgymnastiken ska anpassas så att individer med NPF får bättre förutsättningar för att
delta och klara av ämnet. Vi behöver lära av länder som lyckats åstadkomma detta, som
ett exempel finns vissa danska skolor där det är hög lärartäthet och få elever i
gruppen/klassen.

4.
Vad vill ni ändra på så att även personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar ska omfattas av välfärdssamhället?
Det här är en viktig punkt för Barnpartiet – ingen ska behöva kämpa för att få de rättigheter
som borde vara en självklarhet. För att säkerställa att även NPF-gruppens individer omfattas
av välfärdssamhället arbetar Barnpartiet för att:
-

NPF-kompetens ska finnas i alla verksamheter och på alla nivåer.

-

vårdbidragsersättningen ska höjas och kraven för att få rätt till vårdbidrag ska sänkas.

-

arbetsförmedlingen ska få ökade resurser öronmärkta för insatser som främjar denna
grupp.

-

företag som skapar arbetstillfällen för individer med NPF ska ges ökade bidrag – på så
sätt ges privata och offentliga företag möjligheten att upptäcka att dessa personer är att
se som en tillgång.

-

föräldrar till barn med NPF ska garanteras ett extra års föräldraledighet. Dessa dagar ska
kunna användas oavsett barnets ålder.

-

en statlig subvention ska möjliggöra två till fyra timmars mindre tjänstgöring per dag för
föräldrar till barn med NPF - med full lön. Barnpartiet anser att alla vinner på föräldrar
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som kan fortsätta arbeta och det är därför bättre att subventionera arbetssituationen än
att senare betala för långtidssjukskrivna föräldrar.
-

alla som jobbar i verksamheter, på alla nivåer, ser den enskilda människan och är flexibla
och kompetenta nog att använda sig av alla verktyg som finns – att vi går från
stuprörstänk till att sammarbeta tillsammans. Vi vet att många som har NPF inte får det
stöd de har rätt till. Detta vill vi ändra på genom att en lots knyts den enskilda individen.
Likvärdig bra kompetens på alla NPF-utredningsteam och Habilitering i Sverige och att
det ska finnas tillgängligt för alla inom rimligt avstånd.

-

bra vård ska vara en självklar rättighet oavsett den vårdsökande individens ålder. NPFkompentens ska finnas även i den somatiska vården. Behandlingsformer, inklusive
medicinering, ska på samma sätt vara en självklarhet oavsett ålder samt ska bygga på
vetenskapliga grunder.

-

de beslut som fattas av Försäkringskassan ska utgå från alla relevanta dokument som
finns från alla olika professionella instanser och inte enbart från sina egna läkares åsikter.

-

alla människor som behöver det, oavsett ålder, får en professionell NPF-utredning.

