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Motion 09 
 
Motion om ny organisationsstruktur för Neuroförbundet 
Neuro Stockholm 
 
Vi kan från föregående kongress se att det finns en oro för att förbundets 
demokratiska struktur äter upp våra tillgångar. I stället för att lappa på ett system som 
inte fungerar, så föreslår vi en ny organisationsstruktur. 
 
Inom Folkrörelsesverige finns en stark tradition av att dela in sig i lokalföreningar, 
som hör till ett distrikt, som är en del av ett en nationell organisation. Neuroförbundet 
har delarna i en sådan struktur, men använder dem inte. Modellen nedan visar hur 
det skulle kunna se ut. (det ska gå streck mellan Riks och Län och mellan Län och 
lokalföreningar). 
 
Riksförbundet 
Länsförbund/Distrikt Länsförbund Länsförbund 
Lokalförening Lokalf. Lokalf. Lokalf. Lokalf. Lokalf. 
 
Om Neuroförbundet antar en sådan modell, så skulle det få följande konsekvenser: 
Lokalföreningarna träffas vartannat år på distriktskonferenser. En konferens ligger 
omkring ett halvår före förbundskongressen och där utser lokalföreningarna 
tillsammans ombud för sitt distrikt, antar gemensamma motioner och nomineringar till 
kongressen. Antalet ombud ska vara proportionerligt utifrån antalet medlemmar i 
distriktet. Detta skulle kunna ge en kongress med kanske 50 till 60 ombud. 
 
Våra länsförbund är en viktig länk i det påverkansarbete som Neuroförbundet gör för 
våra medlemmars bästa när det gäller så viktiga områden som vård och 
rehabilitering. I vissa fall även kommunikationer. 
 
Alla våra länsförbund är tyvärr inte lika starka och om länsförbundet fallerar i en 
region så fallerar även det regionala påverkansarbetet. 
 
Vi behöver stärka banden mellan våra länsförbund och med riksförbundet, men för 
att det ska bli en gemensam effektiv påverkansapparat, så behöver vi att alla 
länsförbund är aktiva och fungerande. 
 
Förbundsstyrelsen har ett ansvar för att hela förbundet, i alla led, fungerar och vi 
föreslår därför att förbundsstyrelsen ägnar den kommande mandatperioden åt att 
inventera problemen i länsförbunden och erbjuda stöd för att stärka upp hela 
organisationen. 
 
Vi föreslår ingen ändring av begreppen som används inom Neuroförbundet, vi har 
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bara använt ordet distrikt, eftersom det är så det ser ut i andra delar av 
Folkrörelsesverige. 
 
Yrkande 

• Att kongressen ger förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram en modell för en ny 
organisering av Neuroförbundet, utifrån förslaget, till nästa kongress. 

 
• Att kongressen ger förbundsstyrelsen i uppdrag att stärka upp länsförbunden 

där det behövs. 
 

• Att kongressen skickar med detta till den föreningsöversyn som 
förbundsstyrelsen föreslår, för så vitt det förslaget antas av kongressen. 

 
Motionen antagen av Neuro Stockholm, 2021-03-25 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 09 
Föredragande i förbundsstyrelsen: Johanna Andersson, Petra Nilsson 
 
Motion om ny organisationsstruktur för Neuroförbundet 
Motionen handlar om att skapa en ny organisationsstruktur för att stärka Neuro inför 
framtiden. Motionären betonar att länsförbunden inom Neuro är en viktig länk i det 
påverkansarbete som Neuro bedriver men att stödinsatser och strukturförändringar 
behövs för att göra dessa mer effektiva. 

Förbundsstyrelsen är medveten om att föreningslivet inom Neuro ser väldigt olika ut 
runt om landet, där vissa föreningar och länsförbund fungerar bra medan andra har 
en betydligt svårare situation. 

I vårt framtida opinionsarbete med att förbättra neurosjukvård och rehabilitering 
kommer behovet av en fungerande läns- och regionorganisation vara mycket viktig.  

Inför stundande förbundskongress har förbundsstyrelsen tillsatt en arbetsgrupp med 
uppgift att titta på organisationen och medlemskapet. I det arbetet har föreningslivet 
genom olika konstellationer fått delta och ge sin bild av läget. Resultatet av detta har 
sedan diskuterats vid förbundets utvecklingskonferenser.  

En tydlig bild som målats upp är att länsförbunden har stora svårigheter att utföra sitt 
tänkta uppdrag, bland annat på grund av bristande förståelse för länsförbundets roll 
samt avsaknaden av engagerade styrelsemedlemmar.  

Detta är en fråga som förbundsstyrelsen tar på stort alvar och som varit en 
bidragande anledning till att förslaget om en organisationsöversyn har tagits fram. 
Förbundsstyrelsen vill inte föregripa en sådan översyn utan väljer att avslå motionens 
andra att-sats då den är för detaljerad och därmed anses begränsande. Däremot 
ställer sig styrelsen positiv till en översyn av organisationens struktur i sin helhet. 
 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundskongressen 
• Att första att-satsen anses besvarad.   
• Att andra att-satsen avslås. 
• Att tredje att-satsen avslås. 

 


