
 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 35 (71) 

Ärende 26 

Motion nr 13 

IOGT-NTO social resurs, en upprustning av det 
sociala arbetet 
Bakgrund 
IOGT-NTO:s sociala verksamhet var under ett antal år en betydelsefull verksamhetsgren som 
innebar att många människor med beroendeproblematik anslöt sig till oss, i många fall 
genom ett engagerat kamratstödsarbete, ibland genom att våra föreningar levde upp till våra 
deviser om att alla är lika värda och erbjöd en miljö fri från alkohol och andra droger. Många 
av dessa nya medlemmar fick en fin nystart i livet och blåste liv i, ibland i tynade IOGT-NTO-
verksamheter, ibland som en del i en offensiv satsning att vara en del i ett betydelsefullt 
samhällsarbete. En del kom också vägen över IOGT-NTO:s behandlingshem Dagöholm. 
Tyvärr har kamratstödsarbetet tynat bort på många orter. Kongresserna 2015, 2017 och 2019 
har observerat detta och beslutat om att denna verksamhet ska prioriteras, men så har inte 
skett.  

I en tänkt vårdkedja med allt från avgiftning och behandling på Dagöholm till eftervård och 
sysselsättning i kamratstöd och arbetsintegrerade sociala företag har vi sett att med ökade 
resurser till vår lokala sociala verksamhet skulle vår insats till personer med beroende och 
deras anhöriga bli heltäckande. Det skulle kunna bli IOGT-NTO:s flaggskepp och den 
marknadsföringsinjektion som rörelsen behöver. Även skapa ett starkare varumärke.  

Nu lever vi i en annan verklighet. Stiftelsen Dagöholm har som en följd av en svag beläggning 
tvingats att lägga ner verksamheten från och med 210531. Vidare måste vi tillstå att 
Dagöholm som trots ett gott behandlingsresultat inte, med sin storlek, kan konkurrera med 
mindre anläggningar och som har lägre kostnader. Ett mer än 80-årigt arbete i 
folknykterhetens tjänst är över, förhoppningsvis tillfälligt? En utredning om arbetet och om 
framtiden har genomförts och stiftelsens intentioner är att om möjligt finna lösningar att 
driva behandlingshem, ett viktigt inslag i en organisation som gärna talar om sig själv som en 
folkrörelse. En sådan bredd känns nödvändig!  

Att påverka människor i positiv riktning är mycket bra. Att påverka till att alkoholnormen får 
ett mindre fäste, att även synliggöra narkotikafrågan, att påverka politiska beslut och att visa 
på en nykter livsstil som en ny norm är viktiga framgångsfaktorer i ett växande IOGT-NTO. 

Dock har vi människor i vårt land som inte har lyckats att stå emot alkoholnormen, som har 
hamnat i kläm av politiska beslut och som inte har fått någon möjlighet att ens testa på den 
nyktra livsstilen. Kort sagt så blir mängden människor med olika former av utanförskap inte 
färre utan fler.  

I sociala verksamheter runt om i vårt land har dessutom pandemin ställt till det. Många 
restriktioner har gjort det svårt att bedriva den dagliga verksamheten och besökarna till vår 
verksamhet har i sin tur inte kunnat tillgodogöra sig vår hjälp.  



 Motioner 36 (71) 

Vissa verksamheter i landet har dock blomstrat och växt i omfattning i antalet besökare och 
kontakter. Detta för att liknande verksamheter har valt att stänga under pandemin och i vissa 
fall för att verksamheterna har hittat nya möjligheter trots pandemin.  

Syfte 
För att stärka människor med stort utanförskap behöver IOGT-NTO — som en stark aktör 
inom nykterhetsrörelsen—satsa på att vara en framåt folkrörelse som visar på handlingskraft 
inom det sociala området. En stark samhällspåverkan i kombination med handling ger ett 
stort förtroende för vår organisation och det arbete som vi gör för att förbättra samhället.  

Förslag 

Starta en affärsdrivande verksamhet inom IOGT-NTO med uppdrag att bygga upp och 
förvalta en resurskedja för IOGT-NTO:s sociala verksamheter, innefattande allt från 
behandling till eftervård och som inkluderas i IOGT-NTO:s lokala verksamhet. Denna ska 
också vara en länk till kommuner, regioner och myndigheter för att på detta sätt ge större och 
bättre förutsättningar för den lokala verksamheten. Resursen i sig är viktig men ska också 
utveckla och stödja IOGT-NTO:s lokala arbete genom att knyta nya människor till IOGT-
NTO:s arbete. Genom detta blir IOGT-NTO en synlig aktör i civilsamhällets sociala sektor. De 
olika insatserna vänder sig till personer med beroende, anhöriga till personer med beroende 
och personer som befinner sig i ett socialt utanförskap och utanför den reguljära 
arbetsmarknaden. 

Ägarstruktur 
En verksamhet startas med arbetsnamnet IOGT-NTO Social Resurs i en extern enhet, 
antingen ett icke vinstutdelande aktiebolag eller en ekonomisk förening. IOGT-NTO-
förbundet tillsammans med de sociala verksamheterna blir delägare i bolaget och en styrelse 
tillsätts via en årsstämma. Verksamheten ligger utanför förbundets verksamhet men har krav 
på redovisning till ägarna samt till kongressen.  

Verksamhetsstruktur 
IOGT-NTO Social Resurs blir IOGT-NTO:s sociala centrum, en såväl teoretisk som operativ 
enhet för att utveckla befintliga och etablera nya sociala verksamheter och sociala företag.  

I fas 1 tillsätts initialt 1–2 tjänster 100%, som på uppdrag av styrelsen leder och fördelar 
arbetet. I första fasen handlar det om att bygga upp Social Resurs struktur och ge stöd till 
befintliga kamratstöd och sociala företag. Viktiga pusselbitar är personalens engagemang, 
kompetens och erfarenhet i sociala frågor, behandling av beroendepersoner parat med en 
känsla för affärsmässighet. 

I fas 2 handlar det om att ha personella resurser för att praktiskt stödja och utveckla nya och 
gamla verksamheter.  

I fas 3 handlar det om att bredda våra verksamheter och fortsätta att utveckla samverkan 
med andra aktörer, myndigheter och kommuner i samhället.  
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Uppdrag 
Enhetens uppdrag i fas 1 är att: 

• Bygga upp konceptet för IOGT-NTO:s Social Resurs  

Enhetens uppdrag i fas 2 är att: 

• Hjälpa, stödja och utveckla befintliga sociala verksamheter i form av kamratstöd, 
sociala företag och andra sociala verksamheter. 

o En grundplattform för hur kamratstöd, stödgrupper, familjegrupper och 
sociala företag inom IOGT-NTO ska vara uppbyggda.  

o Att utveckla de sociala verksamheterna från att vara till stor del ideella till mer 
professionella verksamheter som på ett affärsmässigt sätt säljer tjänster. Detta 
som komplement till dagens öppna verksamheter. 

• Vara med och starta nya sociala verksamheter och på ett effektivt sätt sprida vårt 
budskap skapa nätverk och samarbeten med kommuner, regioner och andra aktörer 
inom den sociala sektorn. Ett av målen är att initiera IOP-samverkan (Ideellt 
Offentligt Partnerskap) med minst hälften av landets kommuner.  

• Utveckla behandling och eftervård inom IOGT-NTO samt även samverka med andra 
behandlingshem i samverkan med IOGT-NTO:s sociala verksamheter lokalt. 

• Utveckla en samverkan med folkhögskolor som har ett socialt engagemang och 
utbildningar inom beroendesektorn. 

Enhetens uppdrag i fas 3 är att: 
• Bredda, utöka och effektivisera våra sociala verksamheter och sociala företag och 

fortsätta att utveckla samverkan med andra aktörer, myndigheter och kommuner i 
samhället.  

Finansiering 

Uppstart av bolag 

• I det blivande IOGT-NTO Social Resurs läggs ett aktiekapital eller insats in i 
verksamheten, beroende på vilken associationsform som väljs. Detta insatskapital 
kommer från förbundet, distrikten och en liten andel från vardera intresserad social 
verksamhet. 

Enhetens drift 

Verksamheten ska vara självbärande och generera pengar till reinvesteringar, utveckling av 
nya verksamheter och till att stärka den lokala verksamheten. 

• I fas 1 bekostas driften initialt av IOGT-NTO-förbundet. Här handlar det om att 
utveckla och strukturera verksamheten, vilket ger få eller inga intäktsmöjligheter.  

• I fas 2 bekostas driften till viss del av förbundet efter en uppsatt budget som beslutats 
på enhetens årsstämma. Varje social verksamhet och socialt företag ska vara 
affärsdrivande och som medlemmar/delägare i bolaget betalas serviceavgift till IOGT-
NTO Social Resurs.  

• Under denna period handlar det också om att hitta externa finansiärer. Ansökan till 
Arvsfonden och andra fonder, bidrag från Miljonlotteriet, försäljning av tjänster till 
sociala sektorn, företag, kommuner, regioner med flera. 
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Vi föreslår att kongressen beslutar  

att  uttala att det sociala arbetet är en viktig del av IOGT-NTO:s arbete, 

att notera att en utredning om Dagöholm har genomförts, 

att avvecklingen av Dagöholm inte ska ses som ett slut på IOGT-NTO:s engagemang 
inom beroendebehandling, 

att  notera att förslaget om IOGT-NTO Social Resurs utgör grunden för en nystart av den 
sociala verksamheten såsom det framgår av motionen samt 

att besluta att förslaget ges högsta prioritet då behovet av social verksamhet är stor inom 
såväl IOGT-NTO som i samhället i övrigt.  

 

Märsta, Falun, Huskvarna, Trosa och Stockholm 
 
Kerstin Eriksson  Anna Fälth  Karina Janson 
 
Arne Larsson  Joakim Kihlberg Kjell-Ove Oscarsson 
 

Förbundsstyrelsens yttrande 
Förbundsstyrelsen ser verksamheten inom socialt arbete som oerhört central i vår rörelse – 
både i dag och i framtiden. I beredningen av förslaget till IOGT-NTO:s strategiska inriktning 
har det också blivit tydligt att detta inte har beskrivits tillräckligt i remissversionen. Inför det 
slutliga förslaget till kongressen har förslaget omarbetats för att synliggöra detta på ett bättre 
sätt. 

När förbundsstyrelsen ser tillbaka på hur vi agerat de senaste åren ser vi att de intentioner 
och ambitioner som funnits för verksamhet inom socialt arbete inte har fått sådant 
genomslag i verksamheten som vi önskat. Vi tror att det beror på att vi inte hittat rätt väg 
fram och att vi inte involverat tillräckligt många i dialogen kring vilka satsningar som 
behöver göras gemensamt – endera genom samordning mellan verksamheterna i sig, 
samordning och satsningar i distrikten eller stödjande insatser från förbundet.  

I dag bedrivs alltså omfattande verksamhet inom socialt arbete i såväl föreningar som 
distrikt. Det rör sig om framför allt kamratstödsverksamhet och sociala företag. Frågan är 
hur denna verksamhet på bästa sätt ges förutsättningar att växa, utvecklas och spridas.  

Förbundsstyrelsen bedömer att det finns mycket att göra på flera områden. 

• IOGT-NTO:s organisationskultur – vi kan bli bättre på hur vi tar emot medlemmar i 
våra verksamheter och hur vi ger reellt inflytande till medlemmar som ingår i vårt 
kamratstöd m.m. 

• IOGT-NTO:s påverkansarbete – vi kan rikta vårt stöd bättre för att stärka medlemmar 
i exempelvis våra kamratstöd att vara en röst. 

• Våra satsningar och arbetssätt – det är denna del som motionen i huvudsak tar upp 
och vi behöver tillsammans fatta relevanta beslut för att få genomslag i 
verksamheterna. 
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Förbundsstyrelsen gör i dag bedömningen att satsningar inte nödvändigtvis görs bäst på det 
sätt som beskrivs i motionen. Den nya ansvarsfördelningen mellan distrikt och förbund 
beslutades av kongressen först 2019 och de nya strategiska distriktsstyrelserna har sedan 
dess kommit igång med sitt utvecklingsarbete (något försenade av coronapandemin) och vi 
tror på distriktens förmåga att verksamhetsutveckla! Eftersom verksamhetsutvecklingen och 
resurserna för detta i huvudsak ligger på distrikten är det därför relevant att kongressen 
beslutar om de tre första att-satserna så att det blir vägledande för distrikten i arbetet med att 
ta fram arbetsplaner med mera. 

Sammantaget bedömer förbundsstyrelsen att intentionen i motionen delas med många och 
att vi behöver samlas för att diskutera hur:et samt att detta hör ihop med implementeringen 
av IOGT-NTO:s strategiska inriktning i arbetsplaner, arbetet med organisationskulturen och 
hur vi använder våra resurser. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

att  bifalla första, andra och tredje att-satsen, 

att  avslå fjärde och femte att-satsen i motion nr 13 – IOGT-NTO social resurs, en 
upprustning av det sociala arbetet,  

att  notera den sociala verksamhetens prioritet och vikten av att säkerställa dess 
förutsättningar, synlighet och röst i kommande arbetsplaner för förbund och distrikt 
samt  

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att fortsätta dialogen med Dagöholms styrelse, IOGT-
NTO:s distrikt och befintliga sociala företag och kamratstöd med flera om hur 
verksamhet inom socialt arbete utvecklas på bästa sätt.  
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