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Fastslagna av förbundsstyrelsen 2009-02-03 

 

 

Anvisningar för samverkansgrupper 
 

Bakgrund 

Enligt Unionens stadgar § 4.1 kan medlemmar, enskilt i eller i grupp, ingå i s k 

samverkansgrupper. Samverkansgrupper syftar till att stimulera och möjliggöra 

samarbete, kontakt och utbyte mellan medlemmar, förtroendevalda och klubbar 

utan att låsa formerna för samverkan. 

 Därför ger förbundet möjlighet att bilda samverkansgrupper av många olika slag 

på initiativ av medlemmar – både på orten, regionalt och nationellt. Det kan t ex 

vara för branscher eller yrken, för arbetslösa, för dem som jobbar på små 

arbetsplatser, inom ett arbetsplatsområde, mellan förtroendevalda, för unga 

medlemmar. Sådana samverkansgrupper kan stärka identifikationen och 

samhörigheten med förbundet. Enligt § 4.1 mom 4 ansvarar samverkansgrupp inför 

regionstyrelse (för regionala grupper) eller förbundsstyrelse (för riksövergripande 

grupper). Samverkansgrupp kan ges yttrande- och förslagsrätt på regionrådet. 

 

Bildande och upplösning 

Alla medlemmar kan enskilt eller i grupp bilda en samverkansgrupp. Då 

regionstyrelsen eller förbundsstyrelsen ansvarar för samverkansgruppen innebär det 

att styrelserna tar beslut om bildande av samverkansgrupper. Samverkansgrupp bör 

ha en verksamhetsplan som biläggs ansökan om bildandet.  

 

En grupp kan upplösas antingen på eget initiativ eller genom beslut av 

regionstyrelse eller förbundsstyrelse. Detta kan ske t ex om en samverkansgrupp 

bryter mot Unionens stadgar avseende förbundets värderingar, bryter mot 

förbundets organisationsprincip eller på annat sätt underminerar förbundets arbete. 

 

Administrativt ansvar 

Regionkontoret har ansvaret för regionala samverkansgrupper. För 

riksövergripande samverkansgrupper ansvarar förbundskontoret. I den mån det är 

möjligt ska samverkansgrupper knytas till en specifik enhet/verksamhet på 

förbundskontoret. Detta görs för att få ett naturligt samband och flöde mellan 

samverkansgruppen och kontoret. Om en samverkansgrupp inte har ett naturligt 

samband med någon specifik enhet/verksamhet ska frågan om gruppens anknytning 

beslutas i förbundets ledningsgrupp.  

 

Ekonomiskt ansvar 

Samverkansgrupper får inget stadgemässigt anslag från förbundet. Däremot kan 

samverkansgrupper ansöka om anslag till sin region (regionala grupper) eller till 

förbundskontoret (riksövergripande grupper). Ansökan om medel ska ställas till 
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den region/enhet/verksamhet som den är knuten till som också är den instans som 

beslutar om anslag. Beslutet ska också innehålla regler för hur återrapportering av 

utnyttjade medel ska hanteras. Eventuella överskott ska gå tillbaka till förbundet. 

Samverkansgrupp som inte får anslag beviljat från förbundet kan inte överklaga 

beslutet.

Medlemmarna i samverkansgrupperna (t ex klubbar) kan beslut om egna avgifter. 

 

 

Stadgetext 

§4.1 Samverkansgrupper 

Mom 1 I syfte att möjliggöra samarbete, kontakt och utbyte mellan medlemmar, 

förtroendevalda och klubbar, kan olika former av samverkansgrupper bildas inom 

förbundet och regioner.  Förbundsstyrelsen kan utfärda anvisningar för 

samverkansgrupper. 

 

Mom 2 Regionstyrelsen kan fastställa uppgift och verksamhetsområde för 

samverkansgrupp inom regionen. 

 

Mom 3 Samverkansgrupp kan bland annat bildas för 

• medlemmar som ej ingår i klubb 

• medlemmar eller klubbar inom viss bransch, ort, arbetsplatsområde 

• visst yrke eller utbildningsbakgrund 

• yngre medlemmar 


