
 Motioner 1 (71) 

Om hanteringen av motioner 
Först och främst vill förbundsstyrelsen tacka för det engagemang och kraft som lagts ner i att 
bereda, författa och lägga fram motion till kongressen. I förbundsstyrelsens prövning av 
inkomna motioner tittar vi på om förslaget ligger i linje med IOGT-NTO:s ändamål och om 
det är motiverat att genomföra utifrån vilka effekter förslaget kan leda till, vilket engagemang 
som bedöms finnas för förslaget samt vad det kostar att genomföra. I denna bedömning har 
det också betydelse vilka andra processer och förslag som är på gång och hur motionärens 
förslag passar in i helheten.  

Inför förbundsstyrelsens yttrande gör vi också en bedömning om det är ett förslag som inte 
behöver beslutas av en kongress. Så kan det vara t.ex. om det är  

• ett förslag som redan är genomfört eller pågående, 
• ett förslag som föreningar, distrikt eller en grupp av medlemmar redan har möjlighet 

att genomföra i dag, eller  
• ett förslag som reglerar sådana detaljer i ett genomförande som inte bör beslutas av 

vårt högsta beslutande organ.  
 

Oavsett vad förbundsstyrelsens yttrande innehåller för bedömning, motivering och förslag är 
det viktigt att komma ihåg att det är kongressen, IOGT-NTO-förbundets högsta beslutande 
organ, som ska ta ställning till förslagen i motionen och fatta beslutet.  

Förbundsstyrelsen vill uppmana alla att fortsätta lämna förslag och utveckla oss – inte bara 
genom att motionera till kongressen 2023 utan också att delta i samtal med förtroendevalda, 
skicka ett mejl till ditt team, delta i workshops och samlingar, ställa upp som ombud på 
årsmöten med mera för att vara med och påverka vägen fram för IOGT-NTO. 

  



 Motioner 16 (71) 

Ärende 18 

Motion nr 05 

Nya tider - betyder förändringar (kansliets 
utflyttning) 
Det senaste året (2020) har varit annorlunda på många sätt. Det har blivit nya 
förutsättningar för företag, folkrörelser och enskilda människor som har påverkats, inte 
minst föreningsverksamheten. 

Att arbeta hemifrån har blivit det ”normala” och för många har det inneburit förbättringar 
både på individnivå och för företag/föreningar. Inte minst ur ekonomisk synpunkt. Det har 
inneburit att många kontorsrum under långa perioder har stått tomma. Arbetet har 
genomförts på distans och med hjälp av olika tekniklösningar. 

Detta har också skett inom vår rörelse. Nu har vi möjlighet att ta nästa steg och ta vara på de 
erfarenheter som vi fått under detta år.  

Förmodligen kommer det att bli en helt annan marknad och efterfrågan på 
kontorsfastigheter kommer att minska drastiskt. 

Både företag och andra aktörer kommer ompröva sina behov av kontorsutrymmen. 

IOGT-NTO-förbundet bör omgående ta ställning till att sälja fastigheten på 
Gammelgårdsvägen. En fastighet som förmodligen är mycket attraktiv för flera företag på 
bostadsmarknaden. 

Förbundskansliet borde formas om och utlokalisera verksamheten i landets regioner. Då 
skulle Expedition 50 få ett större genomslag både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. De 
centralt placerade verksamheterna ska reduceras kraftigt. De avdelningar som nu finns kan 
utlokaliseras till regionerna: 

Ekonomi 
Medlemsregistret  
Information 
Fältverksamheten/engagemang 
Internationellt 
Fastighet 

En liten avdelning, kanske ledningsgrupp, kan vara kvar i Stockholmsområdet. Genom att 
flytta ut verksamheter till regionerna förstärker man regionens arbete både resursmässigt 
och personellt. 

  



 Motioner 17 (71) 

Förmodligen kommer det också att reducera kostnaderna för förbundet. Med det här 
förslaget skulle ett mindre kansli rymmas i t.ex. Klara Södras lokaler. 

 

Föreslår kongressen besluta  

att  omgående undersöka möjligheten att sälja fastigheten på Gammelgårdsvägen, 

att  utlokalisera det centrala kansliet till regionerna, samt 

att  omorganisationen ska vara genomförd till nästa ordinarie kongress.  

 

Sven-Erik Alfredsson 
medlem i IOGT-NTO föreningen nr 3 Gustav Adolf i Köping  

 

Förbundsstyrelsens yttrande 
Förslagen i motionen handlar dels om att undersöka en försäljning av fastigheten på Stora 
Essingen i Stockholm, dels om att flytta ut delar av förbundskansliet som i dag är lokaliserade 
i Stockholm.  

Vad gäller den första frågan konstaterar förbundsstyrelsen att vägledning för detta ges genom 
IOGT-NTO:s fastighetsstrategi. Det innebär att även om fastigheten inte längre skulle 
användas som arbetsplats för delar av förbundskansliet kan ett fortsatt ägande ändå vara 
ändamålsenligt. IOGT-NTO-förbundets fastighetsinnehav bedöms utifrån såväl långsiktigt 
(kapitalförvaltning med värdeökning) som kortsiktigt (löpande hyresintäkter till IOGT-NTO) 
perspektiv.  

Genom den organisatoriska utveckling som skett, framförallt genom Expedition 50, finns 
förbundskansliet redan i dag nära distrikt och föreningar. Ungefär hälften av personalen 
arbetar på andra orter och kontor än Stora Essingen i Stockholm. Teamen finns på plats med 
fysisk närvaro runt om i IOGT-NTO-landet och detta gäller även delar av personal från andra 
avdelningar. 

Att nya tider innebär förändring och att förbundskansliets organisering och lokalisering kan 
behöva utvärderas med jämna eller ojämna mellanrum råder det ingen tvekan om – det är 
såväl en fråga om effektiv organisation som en fråga om bra arbetsmiljö. Förbundsstyrelsen 
följer dessa frågor och inte minst har omställningsarbetet i covid-19-tider gett oss anledning 
att särskilt se över detta. 

Förbundsstyrelsen bedömer dock inte att kongressen ska besluta i dessa frågor. 

 

Kongressen föreslås besluta 

att avslå motion nr 05 – Kansliets utflyttning i sin helhet. 
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