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Mikaelas bakgrund

• Förtroendevald i evl. församlingen sedan 1990-talet 
-> värdegrund, samverkan med samhället

• Lärarutbildare 
-> långsiktig (indirekt) påverkan

• Kommun- och regionpolitiker 
-> realpolitik, formella beslutsprocesser
-> värdegrund, strategier och handlingsplaner
-> att påverka under beredningsprocessen
-> invånarmöten, höranden, informella människomöten 



Olika sätt att påverka lokalt

• Formellt
• Informellt

Enskilda beslut, kurser, 
finansiering

• Direkt
• Indirekt

Värderingar, attityder i 
närsamhället

• Kortsiktigt
• Långsiktigt



Formella vägar
• Rådet för personer med funktionsnedsättning/hinder

• DUV-medlem?
• Tipsa, be om regelbunden kontakt

• Invånarinitiativ
• Skriv själv eller tillsammans initiativ om stadens verksamhet eller tjänster 

du/ni utnyttjar -> behandlas av tjänsteman, nämnd, styrelse, fullmäktige, 
beroende på ärende. 

• Söka ändring
• Då beslut upplevs vara fattade på fel grunder -> ge möjlighet till ”självrättelse”

• Besvär
• Sista utväg -> kräver ofta experthjälp, t.ex. från FDUV



Informella vägar eller ”Synas och höras”
• Tala med, ring, skriv till:

• Medlemmarna i rådet för personer med funktionsnedsättning
• Tjänstemännen i kommunen
• Förtroendevalda i nämnder, stadsstyrelsen, fullmäktige

• Synlighet i samhället
• God verksamhet ger på sikt ett bra ”bränd”
• Samarbete med olika aktörer/organisationer (t.ex. idrott, teater, kultur)
• Lär känna nya bekanta
• Orka upprepa rätt begrepp om och om igen!

• Synlighet i media
• Tidningar
• Sociala medier
OBS! Också en risk...



Direkt eller indirekt

• För direkt påverkan: Försök ha koll på vad som direkt påverkas var. 
• Tjänstemän
• Nämnder
• Styrelse
• Fullmäktige
Tips: Be någon förtroendevald komma och berätta vad som bestäms var i er 
kommun. 

• Indirekt: viktigast att få många människor med och väcka förståelse. 
Det ger långsiktiga resultat. 



Lokalt påverkansarbete

Diskutera: 
Hur fungerar det i din kommun?

Vilka exempel har du av fungerande påverkansarbete?

Är lokalt påverkansarbete
-> En rättighet
-> En möjlighet
-> En skyldighet?


