
Motion till Demensförbundets stämma 2021. 
Bildande av Länsföreningar. 

 
Som enskild demensförening i Nyköping – Oxelösund har vi endast möjlighet 
att verka i ett praktiskt samarbete med övriga föreningar i, för oss, 
Funktionsrätt Sörmland. 
Vi ingår och samverkar idag med flera olika föreningar som verkar för 
personer med olika funktionsnedsättningar ex. Hjärt-och lung, DHR, Neuro, 
Diabetes med flera i Sörmland. 
Det samarbetet stärker vår förenings arbete och möjlighet att synas och 
verka inom vårt område. 
Vi kan dock aldrig få del av eller söka några ekonomiska stöd från Regionen 
(tidigare Landstinget) då Regionens regler kräver att det finns en 
Länsförening i länet.  
Avsaknad av den möjligheten hindrar vår möjlighet att utföra/utveckla fler 
aktiviteter samt ge ytterligare stöd till vår målgrupp. 
 
Vi har också flera erfarenheter från både vårt och andra län svårigheter att 
starta, driva och bemanna en livskraftig lokal demensförening, framför allt 
på mindre orter. 
Med en länsförening behövs det initialt inte någon lokal styrelse utan den 
lokala förankringen kan byggas på aktiviteter och styrkan i att befinna sig i 
att vara i ett större och nära sammanhang. 
Det uppfyller de intentioner en lokal demensförening har och trots avsaknad 
av en lokal styrelse kan den lokala ortens drabbade familjer få stöd. 
 
Idag står dessa orter utan stöd då det saknas personer som är villiga att ta 
på sig ett styrelsearbete. 
 
Föreningslivet generellt har idag utmaningar i att uppnå samma 
engagemang för att driva förening som tidigare. 
En länsförening skapar möjlighet för ett växande lokalt och nationellt stöd 
för vår målgrupp och kan på sikt, när engagemanget finns på lokal ort, bidra 
till fler lokala föreningar med egna styrelser. 
 
Vårt förslag är att representanter från alla länsföreningars styrelser bildar ett 
råd som banar väg för att Demensförbundet i större utsträckning arbetar i 
den riktning som förbundets medlemmar har behov av och intention kring. 
 
Med ett övergripande länsråd stärks den enskilde medlemmens röst i 
Demensförbundet. 
Möjligheten att påverka utöver stämmotillfällena utökas. 
 
Vi uppmanar därför: 
Att stämman fattar beslut om att Demensförbundet förbereder att möjliggöra 
länsföreningar över landet. 
 
Styrelsen i Demensföreningen i Nyköping - Oxelösund 
 


