Förtydligande av samverkansavtal
Scouterna och KFUK-KFUMs scoutförbund ingick 2012-04-14 ett avtal med anledning av
scoutförbundets vilja att bli en samverkansorganisation inom ramen för den nya
riksorganisationen för alla scouter i Sverige; Scouterna. En tid efter dess undertecknande har det
uppkommit ett antal lokala frågeställningar gällande tolkning av delar av samverkansavtalet. Detta
förtydligande avser i dessa frågor förtydliga parternas, det vill säga Scouterna, KFUK-KFUMs
scoutförbund respektive KFUM Sverige, intentioner och uttalade vilja i enlighet med
samverkansavtalet.
Detta förtydligande stödjs av §8.3-§8.4 i samverkansavtalet om ändrade förutsättningar till följd
av väsentliga förändringar i partens stadgar, struktur eller verksamhet. Sådan är exempelvis den
pågående strukturförändringen inom såväl scoutrörelsen som KFUM Sverige.

1. Scouterna ansvarar för verksamhetsstödet till
scouter och scoutkårerna
I enlighet med samverkansavtalet har KFUK-KFUMs scoutförbund avtalat om att samtliga
scouter inom scoutförbundet ska få sitt lokala stöd genom Scouternas stödstruktur. Denna
finansieras av statsbidrag och landstingsbidrag. Förutsättningarna för detta regleras i §3.2 i
samverkansavtalet, där det är Scouterna som uppbär statsbidrag nationellt för samtliga scouter
även i KFUK-KFUMs scoutförbund, såsom samverkansorganisation. Samtliga scouter inom
KFUK-KFUMs scoutförbund är direktanslutna medlemmar i Scouterna genom
samverkansavtalet, och ingår därmed även i Scouternas distriktsorganisation. Därmed är
intentionen i samverkansavtalet att motsvarande princip för statsbidraget ska följa även för lokala
och regionala bidrag från exempelvis landsting.
Förhållandet för anslutning till distrikt är angivna i samverkansavtalet §5.2, där det också framgår
att en scoutkår eller förning inom KFUK-KFUMs scoutförbund även är obligatoriskt ansluten
till den regionala strukturen inom KFUM Sverige. Då det inte är möjligt att söka lokala eller
regionala bidrag för samma verksamhet via de båda organisationerna utgår ansvaret att söka
bidrag endast ur en av organisationerna. Huvudregeln i flertalet av landets landsting eller regioner
är att den största av organisationerna, i det fall en lokal verksamhet är ansluten till flera
distriktsorganisationer, inom området har rätt att söka bidraget. För de som är fristående
scoutkårer är huvudregeln enligt samverkansavtalet att oavsett storlek på de respektive

organisationerna söker det lokala scoutdistriktet bidrag för scoutverksamheten, på motsvarande
vis som Scouterna, med stöd av KFUK-KFUMs scoutförbund enligt §3.2, söker statsbidraget
nationellt från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (tidigare Ungdomsstyrelsen).
För scoutverksamhet som äger rum inom en så kallad storförening, där scoutverksamheten är en
sektion eller avdelning inom en lokal förening som driver flera verksamheter inom KFUM
Sverige, är förhållandet inte lika tydligt enligt tidigare organisationsstrukturer, och förtydligas
därför nedan. Principen att scoutdistriktet söker bidrag för scoutverksamheten följer i övrigt
också av §8.5.1 i samverkansavtalet gällande Scouternas ansvar gentemot KFUK-KFUMs
scoutförbund anslutna scoutkårer för lokalt verksamhetsstöd.

2. Den lokala KFUM-föreningen (storföreningen) avgör
stödformen för blandade föreningar
Samverkansavtalet är tydligt i §3.2 vad gäller scoutkårer som är egna föreningar inom KFUKKFUMs scoutförbund. För storföreningar enligt ovan, där en del av verksamheten utgörs av
scouting, bör det vara upp till den lokala KFUM-föreningen att avgöra hur samverkan ska ske
med Scouternas stödstruktur. I de fall då scouterna och KFUM-föreningen önskar få lokalt stöd
från Scouternas stödstruktur görs motsvarande transferering av stats- respektive landstingsbidrag
till Scouterna respektive Scouternas distrikt. I de fall scouterna och KFUM-föreningen föredrar
att hela föreningens verksamhet istället ska få sitt stöd från KFUM Sverige rapporterar den lokala
föreningen sina medlemmar och aktiviteter som tidigare inom KFUM Sverige.
Denna princip gäller främst då det är en förening inom KFUM Sverige med flera verksamheter,
vilket i större utsträckning liknar det förhållande som råder i andra av Scouternas
samverkansorganisationer, exempelvis equmenia och SALT/EFS.
Då samverkansavtalet med KFUK-KFUMs scoutförbund omfattar scoutkårer som egna juridiska
enheter måste en scoutverksamhet inom en storförening i KFUM Sverige, fram till dess att det
finns ett treparts- eller nytt samverkansavtal med den nya organisationen för KFUM Sverige,
bilda en scoutkår med stadgar, för att formellt vara medlemmar också i Scouterna. Enligt
Scouternas stadgar måste även en sådan scoutkår (föreningsscoutkår) också ingå i Scouternas
distrikt, men kan i enlighet med ovanstående således välja att inte uppbära lokalt stöd och vara
bidragsgrundande inom Scouternas stödstruktur utan inom KFUM Sveriges motsvarighet. En
sådan scoutkår kan, men behöver inte, vara medlemmar både inom KFUK-KFUMs
scoutförbund, Scouterna och KFUM Sverige, utan kan vara medlemmar i KFUM Sverige och
bilda en direktansluten scoutkår till Scouterna utan scoutförbundet som mellanhand.

3. Lokala överenskommelser och avvikelser i syfte att
gynna parterna lokalt
Den lokala föreningen eller distriktsstrukturen (regionala strukturen) kan välja att, i de fall man är
överens, göra avsteg från intentionerna i samverkansavtalet eller förtydliganden enligt ovan. Det
kan gälla exempelvis i fall då lokala regler och strukturer gör att det är möjligt för de båda lokala
stödstrukturerna att samarbeta i syfte att nå en positiv utveckling som gynnar samtliga parter.
Möjliga fall är då det är möjligt för en av de lokala organisationerna att söka bidrag för delar av
medlemmarna, men överlåta en del till den andra parten, för att nivåer och intervall i lokala regler
då bättre kan gynna bägge parter. Avsteg ska anmälas till styrelserna för KFUM Sverige,
Scouterna respektive KFUK-KFUMs scoutförbund, för att samordning ska kunna ske.
I de fall en lokal verksamhet eller struktur hamnar i tvist kring tolkning av samverkansavtalet eller
i andra avtalsfrågor ska det i första hand lösas genom samtal mellan avtalsparterna. I de fall
parterna inte kan komma överens kan tvister lösas genom att de nationella styrelserna enligt ovan
ger en vägledning för beslut. I de fall parterna fortfarande inte kan komma överens ska tvister
lösas av allmän domstol enligt §8.4 i samverkansavtalet.
Om det inte finns några överenskomna lokala avvikelser ska annars överföring av bidrag sökta
från landsting eller region, enligt samverkansavtalet §3.2, sökas alternativt överföras snarast
möjligt till den organisation som ansvarar för det lokala verksamhetsstödet. För scoutkårer inom
KFUK-KFUMs scoutkårer som inte aktivt ingått i Scouternas nya distrikt anger
samverkansavtalet §5.2.1 att dessa automatiskt ansluts till Scouternas distrikt för det område där
scoutkåren har sitt säte det datum som distriktsindelningen är klar, dock under alla förhållanden
senast 2013-06-30.
Vi konstaterar därmed att det inte bör finnas några formella juridiska avgränsningar som är
utestående, och hoppas att förtydligandet enligt punkterna ovan kan bistå i att hjälpa det fortsatta
arbetet lokalt i Scouternas distrikt respektive KFUM Sveriges regioner.
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