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Rutiner för generalsekreterarens beredningsmöten 
 
 
Den beslutsfattande instansen för Svenska Röda Korsets tjänstemän är general-

sekreteraren (GS). Generalsekreteraren har till sitt förfogande även sin rådgivande 

ledningsgrupp för att förankra ärenden och beslut, men den formella, juridiska 

beslutsbefogenheten ligger hos generalsekreteraren. Generalsekreteraren kan också 

besluta, i samråd med Svenska Röda Korsets ordförande, huruvida ett ärende 

därefter ska tillställas styrelsen för vidare beslut. 

 

För att öka transparensen och tydligheten kring beslutsfattande på Svenska Röda 

Korset kommer ett antal nya rutiner att införas. Det handlar bl.a. om att det införs 

fasta beredningstider hos GS, rutiner för hur ärenden anmäls och mall för ärenden. 

 

I denna PM presenteras övergripande hur de nya rutinerna ser ut. 

 

Vilka ärenden ska till beredningsmöte? 

Till GS:s beredningsmöten kan anmälas dels ärenden som kräver beslut, dels 

ärenden för information eller diskussion. Det rör i samtliga fall frågor som till följd 

av formkrav eller av principiella/strategiska skäl kräver att GS involveras. 

 

Det kan exempelvis handla om beslut i eller information om aktuella frågor eller 

beslut och underskrift av Svenska Röda Korsets yttranden på remisser (när det 

gäller den allmänna hanteringen av remissyttranden se Rutiner för hantering av 

remisser, som kommer inom kort). 

 

Generalsekreteraren kan antingen bifalla det förslag som finns i ärendet/besluts-

underlaget, komma med ett eget förslag (antingen som ett tillägg eller ett helt nytt 

beslut), återremittera ärendet eller bordlägga det. 

 

När ska ärendena anmälas? 

Den fasta tiden för beredningsmötena är måndagar kl. 13-15. Platsen är rum 

Trelleborg, plan 5, Mariahuset. Ärendet ska senast föregående torsdag kl. 9 ha 

mejlats till gsberedning@redcross.se. Det är angeläget att ärenden inte anmäls för 

nära eventuellt styrelsemöte eller extern deadline/inskickande till myndighet, 

eftersom det måste finnas utrymme för komplettering eller reviderat beslut.  

 

Anmäl gärna ärendet (rubrik och syfte) tidigare än ovan deadline och komplettera 

med underlaget senast vid deadline. 
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Vem anmäler ett ärende? 

Ärenden kan anmälas av avdelningschefer. Ärendet (i enlighet med mallen för 

ärenden till beredningsmöte) behöver först vara godkänt av närmaste avdelnings-

chef för att kunna tas upp på beredningsmötena. Beroende på ärendets art behöver 

flera avdelningschefer ha involverats i beredningen av ärendet. 

 

Detta medför att avdelningscheferna behöver se till att rutiner finns för hur 

avdelningarnas ledningsteam tar upp och behandlar föreslagna ärenden från 

enhetschefer, samt att ledningsgruppen behöver informera om, eller gemensamt 

bereda vissa ärenden. 

 

Varför en mall för ärenden/beslutsunderlag? 

För att generalsekreteraren ska ha möjlighet att fatta välgrundade beslut måste hen 

ha så informativa och korrekta underlag som möjligt. Ärendena/beslutsunderlagen 

ska vara lättförståeliga, kortfattade och informativa samt tydlig ange inledningsvis 

vad som GS ska fatta beslut om/informeras om. 

 

I mallen beskrivs vad som ska föras in under de respektive rubrikerna. Beroende på 

vilket typ av ärende det är fråga om kan rubrikerna behöva anpassas utifrån vad 

som krävs i det enskilda ärendet. Men mallen ger en vägledning till vilken typ, och 

omfattning, av information som ska inkluderas. Mallen ska användas för 

ärenden/beslutsunderlag till GS:s beredningsmöten och även till ledningsgrupps-

möten och styrelsemöten. 

 

Mallen och dessa rutiner finns i PUFF under SRK/Dokument/Ärenden GS, 

ledningsgrupp och styrelse. Direktlänk till mallen: ärendemall beredning GS lgr 

styr slutlig.docx 

 

Hör av er till min stab om ni har frågor eller funderingar. 

 

 

 

Anders Danielsson 

Generalsekreterare 

Svenska Röda Korset 
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