
Förbundsstyrelsens förslag till kongressen 2022 - Regionalisering 

Sedan 2013 har vi genom ett kongressbeslut haft som ambition att på frivillig basis slå ihop 

länsföreningar till större regionala föreningar med anställd personal och ett kansli. Senaste 

kongressen 2019 bekräftade den inriktning för regionaliseringsarbetet som förbundsstyrelsen (FS) 

bedrivit på uppdrag av kongressen sen 2013. 

Förbundsstyrelsen har följande förslag till kongressen 2022: 

1. Ändra namn på ”Regionförening” till ”Distrikt” (stadgeändring §2-namn på region-

/länsförening). 

2. Ändra antalet fasta kongressombud till 2 st per Distrikt och behålla 1 st per Länsförening 

(stadgeändring §6 Förbundets kongress). 

3. Behålla dagens kriterier för regionbildning och regionstöd med max sju 

regionstöd/distriktsstöd per år.* 

4. Behålla inriktningen på verksamheten/uppdraget för distrikten (det vill säga påverka 

vårdregionen och stötta lokalföreningarna inom regionen/distriktet). 

5. Att förbundsstyrelsen utser en arbetsgrupp för regionaliseringsfrågorna fram till nästa 

kongress 2025, men efter det växlar över och istället fokuserar på stöd till och samverkan 

mellan redan etablerade distrikt. 

6. Uppdra till förbundsstyrelsen att ta fram en grundutbildning för nya aktiva. 

*Följande kriterier antogs av kongressen 2019 för att regioner ska vara berättigade att erhålla bidrag från 

förbundet: 

• Regionen ska ha en gemensam organisation med en vald regionstyrelse. 

• Regionen ska ha ett kansli med anställd personal som regionstyrelsen har personalansvar för. 

• Regionen omfattar ett eller flera intilliggande landsting. 

Kort bakgrund och motivering till förslagen: 

1. En del regioner har upplevt problem med att samhällets vårdregion har samma eller liknande 

namn som vår förening, vilket kan skapa förvirring och irritation. I andra ideella organisationer är det 

mer vanligt att den mellannivå som våra läns-/regionföreningar utgör har namnet Distrikt. Därför 

föreslår gruppen en namnbyte på region till distrikt. 

2. En nackdel som föreningar lyft fram är förlusten av fasta kongressombud när man slår ihop två 

eller fler länsföreningar till en region. Därför är ett förslag att utöka antalet fasta kongressombud för 

regionföreningar till två men behålla ett (som idag) för länsföreningar. 

3-4. Arbetsgruppen har inte funnit några skäl att ändra i de redan fastslagna kriterierna och 

ändamålen för regionföreningar.  

5. Arbetsgruppen ser ett behov av att fortsätta med regionaliseringsprocessen och att komma i mål 

med den inom kort. Samhällets vårdregioner är nu etablerade och för varje år som går missar vi 

möjligheter att samordna oss och påverka allergivården för våra målgrupper. Förbundet ser också att 

behovet av stöd till lokalföreningar och etablerade regionföreningar är fortsatt stort och vi behöver 

fortsatt kunna stötta och samverka med redan etablerade regionföreningar på ett effektivt och 

ändamålsenligt sätt. Förhoppningen är därför att vi ska kunna komma i mål med 

regionaliseringsarbetet till senast 2025. 

6. En idé som arbetsgruppen har är att ta fram en digital utbildningsmodul (likt de som finns i 

Allergiakademin) som kan göras när personen själv så önskar och oavsett var man bor i landet. 

Utbildningen skulle kunna ge en solid grund till personer som just blivit eller funderar på att bli 

engagerade i våra frågor. Det skulle också fungera som ett stöd för nya förtroendevalda och 

förhoppningsvis underlätta introduktionen i styrelsearbetet. 


