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Motion om regional verksamhet till Neuros kongress 2021 
Enskild motion Christina Tapper, Neuro Västerås 
 
Från 1993 - 1997 genomförde NHR ett projekt med ombudsmän i två regioner. En i 
Mälardalen bestående av Västmanland, Södermanland och Uppsala län och en i 
Norr bestående av Västerbotten och Norrbotten. Man anställde två ombudsmän i 
vardera region.  
 
Projektet utvecklade föreningslivet på alla nivåer. Man bildade nya lokalföreningar, 
utvecklade gott samarbete med politiken, påverkade rehabiliteringsfrågorna positivt, 
skapade samarbete mellan föreningarna i regionen och mycket, mycket mer.  
 
Med det projektet var NHR före sin tid och tyvärr tillät inte ekonomin då en 
fortsättning.  
 
2020 inleddes ett nytt liknande projekt i södra Sverige. En projektledare är anställd. 
Geografiskt omfattar det 6 län, dvs hela södra Sverige. Projektet arbetar med 16 
lokalföreningar och 4 länsförbund. 3 sjukvårdsregioner finns inom projektområdet.  
 
På liknande sätt som i förra projektet utvecklas nu föreningslivet i det pågående 
projektet. Föreningarna uttrycker att dom har fått mer energi och att dom vågar mer. 
Aktivitetsnivån har höjts betydligt. Projektledaren har hjälpt föreningarna att få igång 
en omfattande digital verksamhet vilket har stor betydelse i den här tiden när fysiska 
möten inte kunnat genomföras.  
 
Jämförelsen mellan de två projekten visar samma väldigt goda resultat. Den här 
modellen vore bra att använda för att utveckla föreningslivet i hela vårt land. 
 
Yrkande 

• Att göra projektet i Södra Sverige permanent. 
• Att utveckla regioner med samma arbetssätt över hela landet. 
• Att förbundsstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för genomförandet. 

 
Länsförbundet i Västmanland har givit motionen sitt stöd, 2021-03-14 
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Motion om Föreningsutvecklare 
Neuro Umebygden 
 
1993 års beslut, vid extrakongressen I Sunne, om att inrätta regionombudsmän på 
försök på några platser I Sverige, fick till följd en stark ökning av antalet 
lokalföreningar och en vitalisering av föreningslivet och påverkansarbetet i de län 
som fick del av det. Som mest uppgick antalet lokalföreningar till 106 st. För 
Västerbottens del ökade antalet föreningar från tre till sju st.  Sedan det avskaffades 
har antalet föreningar i Västerbotten minskat till fyra, och de kämpar alla för att hålla 
sig vid liv. Vi ser en liknande utveckling i hela landet, med ett antal lokalföreningar nu 
på ett 70-tal.  
 
Vi tror att ett livaktigt föreningsliv är viktigt för att behålla och värva fler medlemmar 
och skapa mötesplatser både fysiskt och digitalt, men också för att kunna bedriva 
intressepolitisk påverkan. Vi är många gånger ganska få personer, eldsjälar, som bär 
upp en lokal styrelse och många gånger skulle det vara betydelsefullt med stöd från 
förbundet för att hitta på aktiviteter, sköta styrelseadministration, diskutera strategier 
för överlevnad, bedriva intressepolitisk påverkan, utbyta information, bidra till 
samarbete inom och utom förbundet, värva medlemmar, stödja och uppmuntra till 
fortsatt arbete.  
 
Vid 2017 års kongress antogs motion om att under mandatperioden fram till 2021 års 
kongress på försök införa regionala ombudsmän, som fick benämningen Förenings-
utvecklare. Försöket med en föreningsutvecklare stationerad i Skåne och som servar 
lokalföreningarna i Götaland har hittills fallit väl ut. Vi anser att tiden nu är inne för att 
återinföra regionala ombudsmän i hela Sverige. 3-4 personer, bosatta i olika delar av 
landet, skulle kunna täcka av landets yta och detta torde vara den enskilt bästa 
satsningen vi kunde göra för att bromsa nedgången av antalet föreningar, vända 
medlemstrenden uppåt, och stärka möjligheten att driva lokalt påverkansarbete.   
 
Yrkande 
Vi hemställer  

• att förbundet under kommande mandatperiod 2021-2025 inför 
Föreningsutvecklare i hela landet.  

 
Motionen antagen vid Neuro Umebygdens årsmöte, 2021-03-27 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 06 och 20 
Föredragande i förbundsstyrelsen: Johan Gunnarson, Lise Lidbäck 
 
Motion om regional verksamhet till Neuros kongress 2021 samt  
Motion om Föreningsutvecklare 
Motionerna behandlar regional verksamhet och behovet av att utveckla föreningslivet 
i hela vårt land genom införande av föreningsutvecklare. Motionärerna refererar till de 
goda resultaten från förbundets regionala verksamhet på 1990-talet och från det 
pågående försöksprojektet med föreningsutvecklare i södra Sverige. 
 
Vårt föreningsliv som i dag består av geografiska, intresse och diagnosföreningar 
samt länsförbund ser väldigt olika ut. På flera platser fungerar det mycket bra medan 
andra har det betydligt svårare.  
 
Förbundsstyrelsen är införstådd med de svårigheter som finns inom vårt föreningsliv 
och har under den senaste kongressperioden via den arbetsgrupp som arbetet med 
organisation och medlemskap identifierat ett antal områden som behöver utredas och 
stärkas inför framtiden.  
 
Genom det sedan ett år pågående försöksprojektet med föreningsutvecklare i södra 
Sverige så har förbundsstyrelsen även kunnat se en utveckling bland de berörda 
föreningar och länsförbund inte minst via det arbete som gjorts för att påbörja 
digitalisering av föreningslivet. 
 
Förbundsstyrelsen är medveten om behovet av stöd och utveckling av vårt förenings-
liv och har därför föreslagit förbundskongressen att besluta om en organisations-
översyn. Förbundsstyrelsen vill därför inte föregripa en sådan översyn utan väljer att 
skicka med dessa frågor till detta arbete. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundskongressen 

• Att därmed anse motionen besvarad.   

 


