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Motion om rättsombud 
Neuroförbundet Norrköping och Finspång 
 
Neuroförbundets mål är att vara en stödjande organisation för våra medlemmar. Vår 
rådgivande roll är en viktig orsak till att man blir medlem i förbundet. Vi ska vara en 
partner som underlättar för våra medlemmar att leva med sin diagnos. Behovet av 
stöd och information är själva grunden till att förbundet existerar. Det är utsattheten 
och behovet av stöd som gör att man ställer upp och agerar tillsammans i 
intressepolitiska frågor. När man får en neurologisk diagnos känner man sig ofta 
ensam och utsatt med mängder av frågor som snurrar i huvudet. Genom att bli 
medlem i Neuroförbundet ska man kunna få bra information och vägledning i att 
hantera sin situation. Här ingår såväl information om vad själva diagnosen innebär 
som information om juridiska frågor i form av det stöd man har rätt till från samhället. 
 
Fler och fler av de som lever med neurologiska diagnoser upplever att de inte får det 
stöd från samhället som de har rätt till. Att Neuroförbundet ska vara en part att vända 
sig till känns som en självklarhet. Vi kan naturligtvis inte ta på oss rollen som 
komplett advokatbyrå men förbundets mångåriga satsning på rättsombud har varit en 
mycket värdefull insats som organiserats med rimliga kostnader. En organisation 
med ca 13 000 medlemmar måste kunna prioritera anställningen av minst en person 
med tillräcklig kompetens för att arbeta med och vidareutveckla vår verksamhet med 
rättsombud.  
 
Yrkande 
Att kongressen beslutar:  

• att förbundskansliet ska utforma och besätta en juridisk tjänst av tillräcklig 
omfattning för att kunna ersätta och vidareutveckla den juridiska 
rådgivningsservicen till medlemmar. Tjänsten ska bland annat ansvara för 
samordning, utbildning och nyrekrytering av rättsombud enligt tidigare 
framgångsrika modell.  
 

• att rättsombuden i likhet med tidigare skall kunna bistå medlemmar med att 
driva ärenden praktiskt med skrivelser samt när så erfordras som ombud.  

 
Motionen är antagen av styrelserna i Norrköping och Finspång mars 2021 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 22 
Föredragande i förbundsstyrelsen: Lise Lidbäck, Kerstin Kjellin 
 
Återinförande av Neuros rättsombudsverksamhet 
Motionären yrkar för att Neuroförbundet ska utforma och besätta en juridisk tjänst av 
tillräcklig omfattning för att kunna ersätta och vidareutveckla den juridiska 
rådgivningsservicen till medlemmar. Tjänsten ska bland annat ansvara för 
samordning, utbildning och nyrekrytering av rättsombud enligt tidigare framgångsrika 
modell, samt att rättsombuden i likhet med tidigare skall kunna bistå medlemmar med 
att driva ärenden praktiskt med skrivelser samt när så erfordras som ombud. 

Förbundet har sedan drygt ett år övergått till att ha en jurist/ombudsman för juridisk 
rådgivning som finns till för att medlemmar och deras anhöriga ska känna sig trygga i 
att kunna bli guidade rätt i olika frågeställningar som uppkommer i samband med 
bland annat myndighetskontakter. Liksom tidigare förmedlar Neuros jurist/ 
ombudsman bland annat information i juridiska rättighetsfrågor, hjälper till med att 
hitta underlag, rättspraxis och lagrum som stöd för medlemmens argumentation, ger 
tips och råd samt kommer med konkreta formuleringar och tillhandahåller mallar i den 
juridiska processen. Enda undantaget mot tidigare verksamhet är att Neuro inte går 
in och representerar enskild medlem i domstol. 

Vi har haft en tidigare verksamhet med ideellt engagerade rättsombud, vars uppgift 
även varit att företräda medlemmar i olika processer. Denna verksamhet har med 
tiden visat sig vara allt svårare att upprätthålla, då vi trots upprepade rekryterings-
försök inte lyckades rekrytera nya rättsombud, vilket gjorde verksamheten ytterst 
sårbar. I förslaget till Handlingsplan föreslår förbundsstyrelsen att råd och stöd-
verksamhet under den kommande mandatperioden skall stärkas och utvecklas. 
Denna verksamhet är enormt viktig och vi behöver därför hitta nya arbetssätt för att 
utveckla och stärka denna funktion.   

 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundskongressen 

• Att därmed anse motionen besvarad. 
 


