
Länsförbund får ett förtydligat uppdrag och byter namn till 
regionförbund  

Intention 

Länsförbundets uppdrag ska förtydligas och det intressepolitiska påverkansarbetet ska 
stärkas. Länsförbunden ska byta namn till regionförbund för att spegla samhällsutvecklingen. 
 

Bakgrund 

Idag är länsförbundens främsta uppdrag påverkansarbete men även att samverka, samla, 
stödja och starta föreningar. Det finns länsförbund som fungerar väl men också många som 
har svårt att hitta förtroendevalda och som upplever att uppdraget är övermäktigt och 
otydligt. Under översynen har det framkommit att det intressepolitiska påverkansarbetet är 
av stor betydelse för Neuros medlemmar och att länsförbunden är avgörande i det arbetet.  

Ett länsförbund upplöses enligt stadgarna om inte två föreningar eller fler finns i länet. Flera 
länsförbund ser ut att gå detta öde till mötes inom de kommande åren och Neuro behöver 
en strategi för att säkerställa den regionala närvaron även i framtiden.  

Översynen har i sin framtidsspaning sett att Neuro organiskt går mot 21 starka 
regiontäckande föreningar runt om i landet och att dessa kompletteras med lokala 
föreningar och grupper. Förbundsstyrelsen anser också att det är rätt att omfamna 
utvecklingen mot färre och starka föreningar som säkerställer ett fortsatt medlemsinflytande 
och ett starkt påverkansarbetet. Det är också ett klokt sätt att förvalta medlemmarnas 
intressen och förbundets resurser, eftersom tid och kraft läggs där energi och engagemang 
finns. 

Motioner och önskemål under översynen har tryckt på att regionförbunden ska stärkas. 
Detta vill förbundsstyrelsen göra genom att ännu tydligare avgränsa uppdraget till att innefatta 
främst påverkansarbete. Förväntningen på att regionförbunden ska starta och utbilda 
föreningarna plockas bort och läggs på riksförbundet. Genom att tydliggöra uppdraget är 
bedömningen att det också kommer att bli mer attraktivt att bli förtroendevald i ett 
regionförbund.  

De regionförbund som vill och har möjlighet att samla och stödja föreningar kan i dialog med 
förbundsstyrelsen fortsätta att arbeta som tidigare. Uppdraget att stötta och samordna 
föreningarna blir därmed mer frivilligt men bör ha ett fokus på samordning kring 
opinionsbildning, snarare än erfarenhetsutbyte i vid mening. Valberedningarna i 
regionförbunden ska få stöd att jobba nytt och kreativt för att aktivt söka förtroendevalda i 
nya kanaler.  

 

Förslag till beslut från förbundsstyrelsen 

-Att länsförbund byter namn till regionförbund.  
-Att regionförbundens främsta ändamål är att arbeta med opinionsbildning. 
-Att övergången ska vara genomförd 2024. 

 


