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Riktlinjer för regional samverkan
- Fastställt av STs förbundsstyrelse vid sammanträde den 18 juni 2019

Syftet med den regionala samverkan
Syftet med regional samverkan är att det ska tillföra värde för det lokala fackliga uppdraget. Genom
samplanering och samutnyttjande av gemensamma resurser ska det fackliga arbetet på arbetsplatsen
stärkas och medlemmarnas behov av facklig information tillgodoses.
Uppgiften för den regionala samverkan
Verksamheten inom ramen för regional samverkan ska utgå från behov och det fackliga uppdraget lokalt,
med utgångspunkt från de beslut om prioriteringar och mål kongressen fastställt för verksamheten i hela
förbundet.
Regional samverkan ska:
•

Främja bildandet av lokala nätverk och vara en arena för erfarenhetsutbyte/utbildning mellan
förtroendevalda över avdelning/sektion/klubbgränserna inom regionen.

•

Bedriva en verksamhet för medlemmarna utifrån kongressen/förbundsstyrelsens prioriteringar, fn
förhandlingsstyrka, hållbart arbetsliv, värvning och facklig styrka.

•

Arbeta för att påverka regionala beslutsfattare och/eller riksdagspolitiker i regionen.

•

Utse ST:s representation i TCO-råd eller motsvarande organ.

•

På den regionala nivån bidra till sammanhållningen i förbundet.

Organisationen för den regionala samverkan
Regionkonferensen är grunden och den organisatoriska plattformen för regional samverkan. Vid
regionkonferensen deltar samtliga avdelningar/deras lokala organ inom regionkonferensens geografiska
område. Länen är utgångspunkten för indelning av regionkonferenser. Förbundsstyrelsen har, på uppdrag
av kongressen att besluta om riktlinjer för den regionala samverkan.
Samtliga avdelningar (genom dess postmottagare) ska informeras om tid och plats för regionkonferenser. I
det fall avdelningen har sektioner och/eller klubbar, kommer avdelningen representeras av representant
från dessa senare (inbjudan blir direktaviserad till sektion/klubb). De avdelningar som har medlemmar

geografiskt spridda, men som saknar sektioner och/eller klubbar har avdelningen ansvar för att information
förs vidare till en lokal facklig förtroendevald i den berörda regionen.
Vid regionkonferenserna behandlas inriktningen och utformningen av det regionala och lokala
förbundssamarbetet under kommande år och på längre sikt. Regionkonferenserna utser (nominerar) också
ST:s representanter i regionala TCO organ motsv. På regionkonferenserna medverkar representant(er) från
förbundsstyrelsen.
En viktig uppgift för regionkonferensen är att utse ett regionalt råd.
Regionala rådets uppgift är att, mellan de årliga regionkonferenserna, planera och utveckla verksamheten i
regionen. Utgångspunkten för verksamhetsutvecklingen i regionen är regionkonferensens(ernas)
beslut/diskussioner.
Regionala rådet träffas ca 3-6 gånger per år. Inom sig utses en sammankallande. Den som sammankallar kan
variera mellan mötena. Avstämning av möte sker med kansliets samordnare för regionala verksamheten.
Efter avstämning med den regionala samverkans samordnare utgår arvode till förtroendevald som utför
praktiska och administrativa arbetsuppgifter. Till det räknas kallelse/utskick till regionkonferens,
medlemsevent o.dyl, värdskap vid aktiviteter, etc. Arvodet betalas ut per timme och för den mertid som
arbetsuppgiften tar i anspråk.
Riktlinjer för regional samverkan (regional samverkan i praktiken)
Ekonomin för det regionala och lokala förbundssamarbetet sker med medel som årligen budgeteras inom
ramen för den gemensamma förbundsbudgeten eller för särskilda, tidsbegränsade, insatser. Fördelning av
pengar till regionala råden bestäms av kongressbeslut (dvs antalet yrkesverksamma medlemmar per län och
olika belopp per medlem beroende på om medlemmarna bor i län med stora reseavstånd/kostnader etc).
Indelning i regioner
Länen är utgångspunkter för regional samverkan. Dagens regionindelning är;
•
•
•
•

Västerbottens län, Norrbottens län, Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län
Dalarnas län, Hallands län, Västra Götalands län, Värmlands län, Örebro län, Västmanlands län
Södermanlands län, Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Blekinge län,
Skåne län.
Gotlands län, Stockholms län, Uppsala län

Antal regionala råd och antalet personer i varje regionalt råd
Antalet regionala råd ska minst motsvara antalet regioner, dvs för närvarande fyra st.
Antalet personer i varje regionala råd ska stå i proportion till det antalet län som finns i regionen. Riktmärket
för antalet personer i ett regionalt råd är 3-7 personer.
Vid varje regionkonferens väljer man personer som ska ingå i det regionala rådet. Det är en fördel om två
län kan enas om att utse en gemensam person. Men om det inte går får varje län utse sin egen
representant. Ersättare i regionalt råd ska kunna utses, den ska i så fall vara personlig ersättare.
Antalet regionkonferenser ska vägas av mot kostnader och övriga möjligheter att genomföra bra
konferenser.
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När det inom ett regionalt råds område sker flera regionkonferenser ska varje regionkonferens utse ”sina
ledamöter” till det regionala rådet.
Ekonomifrågor
Länsvis budget enligt kongressbeslutet ska täcka såväl verksamhetskostnader som genomförande av
regionkonferenser och möten i regionala råd, nätverk, etc.
Deltagande i regionkonferenser och möten i regionala råd med flera sker normalt utan löneavdrag för
fackligt förtroendevalda. Förbundet ersätter dock i förekommande fall förlorad arbetsinkomst.
Kostnadsersättningar utgår enligt kongressens beslut, dvs;
•

Arvode för deltagande i regionkonferens utgår ej.

•

Arvode för möte i regionala råd utgår enligt kongressens beslut (400 kr per sammanträdesdag).

•

ST representant i externa regionala organ (ex TCO-råd) får för detta uppdrag ett arvode om 400 kr
per sammanträdesdag samt kostnadsersättningar för resor, förlorad inkomst, etc.

Några särskilda genomföranderegler av regionkonferens
Vid inledningen av mötet ska dagordningen klaras ut. Exempelvis vilka val det är som ska förrättas, men
framförallt vilka förväntningar det finns på konferensen.
Regionala rådet ska vid den årliga planeringskonferensen avge en rapport om det gångna året. I rapporten
ska minst framgå:
•

Vilka som suttit i rådet.

•

Vilka personer och till vilka organ dessa personer utsetts till.

•

Vilka aktiviteter som ordnats under året.

Några särskilda mötesformalia, utöver tillämpning av sedvanlig mötespraxis och ev tillämpningar i
förhållande till STs stadgar, för regionkonferensen behövs inte. Med ett undantag, att reglera på vilket sätt
val ska förberedas om det finns flera nominerade till samma uppdrag. För att få klarhet att så är fallet (fler
nominerade finns) behöver denna fråga ställas till regionkonferensens redan i programinledningen. Finns
fler nominerade ska regionkonferensens inom sig då välja tre personer som under mötet, fram till
valpunkten sker, får förbereda och till regionkonferensen föreslå vilka som ska sitta i det regionala rådet.
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