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Vad gäller för kretsar och samverkansråd innan sammangående till en 

kommunkrets genomförts? 

Utdrag ur tillämpningsföreskrifterna till Svenska Röda Korsets stadgar 

gällande från 2020-01-01 

Riksstämman 2019 beslutade 

att §§ 6 och 14 i Svenska Röda Korsets stadgar gällande från den 1  januari 2016 

ska tillämpas av och gälla för kretsar och samverkansråd fram tills dess 

sammangående av kretsar till en kommunkrets genomförts. Efter genomfört 

sammangående ska Svenska Röda Korsets stadgar gällande från den 1  januari 

2020 tillämpas. 

Detta betyder att innan kretsar fattat beslut om sammangående gäller att de ska samverka i ett 

samverkansråd och i detta tillämpa § 14 i stadgarna från den 1 januari 2016. Om beslut om 

undantag från en krets per kommun beviljats ska inte § 14 i stadgarna från den 1 januari 2016 

tillämpas, utan då ansvarar de berörda kretsarna för att komma överens om formerna för 

samverkan inom kommunen, till exempel avseende val av riksstämmoombud och kontakter 

med kommunen. Dock gäller inte uppgifterna d-f för samverkansrådet i denna § 14 i 

stadgarna från 2016. 

 

Utdrag ur Svenska Röda Korsets stadgar gällande från 2016-01-01  

till 2019-12-31 – §§ 6 och 14 

§ 6, Lokal nivå 

Svenska Röda Korset är lokalt organiserat i kretsar. Bilandet av ny krets godkänns av 

Svenska Röda Korsets styrelse. 

Varje krets är en juridisk person och enligt grundprincipen om Enhet formellt underställd 

Svenska Röda Korsets styrelse. Krets ska följa de beslut som fattas av Riksstämman och 

Svenska Röda Korsets styrelse. 

Kretsarna verkar inom ett visst geografiskt område med antingen allmän eller särskild 

inriktning av verksamheten. 

Om det finns flera kretsar i en kommun ska dessa inrätta ett råd för samverkan, 

samverkansråd. 

Kretsarnas namn, säte, geografiska område och inriktning fastställs av Svenska Röda Korsets 

styrelse. I namnet ska ordet krets ingå. 

En krets upplöses genom kretsstämmans beslut, vilket överlämnas till Svenska Röda Korsets 

styrelse för bekräftelse. Då krets bryter mot §§ 1–3 i stadgarna, missköter sin ekonomiska 

förvaltning eller på annat sätt överskrider sina befogenheter, kan Svenska Röda Korsets 

styrelse besluta om upplösning. Svenska Röda Korsets styrelse meddelar då bestämmelser om 

kretsens tillgångar och handlingar. 

  



2 
 

§ 14, Samverkansråd och kretssamverkan 

Ordförande och övriga ledamöter 

I varje kommun med flera kretsar samverkar dessa i ett samverkansråd. 

Varje krets utser en representant i rådet. Kretsar med 1 000 medlemmar kan utse två 

representanter. Kretsar med fler än 2 000 medlemmar kan utse tre representanter. Fler än tre 

representanter kan ej väljas. Samverkansrådet utser inom sig ordförande. Samverkansrådet 

kan även utse vice ordförande. Samverkansrådet kan till sig adjungera representant för Röda 

Korsets Ungdomsförbund. Samverkansrådet kan till sig adjungera ytterligare ledamöter om 

särskilda skäl finns. 

Samverkansrådet kallas på initiativ av ordföranden i den största kretsen inom samverkans-

området till konstituerande möte, som ska äga rum efter kretsstämmorna, dock senast den  

15 mars. 

Samverkansrådet är inte en juridisk person. 

Uppgifter 

Samverkansrådet 

a) utser den krets eller de personer i rådet som företräder det lokala Röda Korset på 

kommunal nivå i kontakter med kommunen, myndigheter, organisationer, företag och 

andra 

b) samordnar kretsarnas insatser för att av Riksstämman prioriterade verksamheter 

utifrån lokala behov genomförs inom kommunen 

c) ansvarar för att den arbetsfördelning mellan kretsarna kommer till stånd som krävs för 

detta 

d) är representerat vid regionala dialogmöten 

e) utser deltagare från kretsarna i kommunen till Rödakorsforum 

f) väljer, enligt av Svenska Röda Korsets styrelse beslutad valordning, 

riksstämmoombud och anmäler detta/dessa senast den 15 januari riksstämmoåret till 

Svenska Röda Korsets styrelse 

I en kommun med endast en krets fullgör kretsstyrelsen samverkansrådets uppgifter. 


