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Arbetsordning LRFs kommungrupper
1 Inledning
Kommungrupperna, och deras arbete för att bevaka och påverka inom den
kommunala näringspolitiken, är av stor betydelse för LRFs styrka som intresseoch företagarorganisation.
Detta dokument är en arbetsordning för LRFs kommungrupper.
Kommungrupperna är inte stadgebundna (Undantag: Västra Götaland) och har
därför stor frihet när det gäller organisation och verksamhet. Arbetsordningen
ska vara ett stöd för såväl kommungrupperna som LRFs region- och
länsförbund (benämns i fortsättningen region). Arbetsordningen antas av
riksförbundsstyrelsen.
2 Syfte
Det primära syftet för LRFs kommungrupper är att bevaka och påverka inom
den kommunala näringspolitiken så att företag inom de gröna näringarna får
bästa möjliga förutsättningar för tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det
hållbara samhället.
3 Organisation
LRFs kommungrupper är inte ett eget led i LRFs organisation utan är en
samarbetsplattform för kommunens alla lokalavdelningar.
Eftersom förutsättningarna skiljer mellan olika kommuner avseende storlek,
antal lokalavdelningar mm kan kommungruppernas organisation se olika ut.
Kommungruppen kan i vissa fall omfatta mer än en kommun.
Kommungruppen ska ha en ordförande och en sekreterare. Kommungruppen
bör ha representanter från kommunens alla lokalavdelningar. Bland ledamöterna bör ansvariga för bevakning av olika sakfrågor utses. Kommungruppen
ska minst årligen och helst löpande föra en dialog med lokalavdelningarna om
sin verksamhet.
Kommungruppen förväntas ha upparbetade kontakter och gott samarbete med
regionen så att resurserna utnyttjas på bästa sätt i frågor som berör mer än den
egna kommunen, t.ex. vattenskyddsområden eller infrastrukturprojekt som väg,
järnväg och ledningar.
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4 Arbetssätt och verksamhetsplan
Ju bättre kontakt med politiker och tjänstemän kommungruppen har, desto
bättre är förutsättningarna att påverka utvecklingen och de beslut som fattas på
ett tidigt stadium. Verksamhetsplanen bör fokusera på vilka kontakter och
förebyggande aktiviteter kommungruppen ska ha med politiker och tjänstemän.
Den måste även ge utrymme för snabbt agerande i plötsligt uppkomna frågor
och situationer.
5 Val av ledamöter
LRFs kommungrupper arbetar på medlemmarnas uppdrag. Val sker på olika
sätt, bl.a. beroende på rådande förutsättningar enligt punkt 3, ovan. Det ingår
inte med automatik i uppdraget som lokalavdelningsordförande att vara med i
kommungruppen, lokalavdelningen väljer fritt bland samtliga sina medlemmar.
Kommungruppsstyrelsen ska i möjligaste mån spegla medlemskåren. Förslag
på hur kommungruppen väljs:
Kommunen har flera lokalavdelningar:
1. Valberedning tar fram förslag till kommungruppsstyrelse, val sker på
kommungruppsårsmöte. Möjligheten att få en kommungrupp med bra
geografisk spridning och bred kompetens är störst med denna variant.
2. Lokalavdelningarna väljer sina kommungruppsledamöter på
lokalavdelningsårsmötet, som sedan utgör kommungruppens styrelse. Beakta
risken för att kommungruppens samlade kompetens blir smalare när
överblicken saknas om vilka personer övriga lokalavdelningar väljer.
3. Lokalavdelningarnas årsmöte nominerar till kommungruppen.
Kommungruppens årsmöte väljer kommungruppsstyrelse.
Kommunen har bara en lokalavdelning:
1. Kommungruppen är identisk med lokalavdelningen. Tänk på att man som
kommungrupps- respektive lokalavdelningsledamot har skilda uppdrag. Vilka
personliga egenskaper och kompetenser man bör ha skiljer därför mellan de två
rollerna.
2. Kommungruppens ledamöter väljs separat vid lokalavdelningsårsmötet eller
vid eget årsmöte. Förslag till ledamöter kan ske via valberedning.
Andra varianter, eller kombinationer av dem ovan, kan också användas.
För att fritt kunna driva medlemmars frågor bör kommungruppens ordförande
inte ha politiska uppdrag i den kommun man företräder LRF.
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6 Valberedning
Om valen till kommungrupp förbereds av en valberedning kan den förslagsvis
bestå av de sammankallande i lokalavdelningarnas valberedningar. Lokalavdelningarnas ordförande kan annars agera valberedning för kommungruppen.
Sammankallande är lämpligtvis den lokalavdelning som har flest medlemmar.
7 Årsmöte
Årsmöte bör hållas årligen. Att ledamöterna väljs vid ett eget årsmöte stärker
kommungruppens legitimitet och mandat att uttala sig för medlemmarnas
räkning. Kommunens samtliga medlemmar bör bjudas in till årsmötet.
8 Regionens ansvar
Regionstyrelsen ansvarar för hur kommungrupper organiseras i alla kommuner
inom regionen och svarar för att kommungrupperna inom ramen för regionens
verksamhetsplan och budget tilldelas ekonomiska resurser för sitt arbete.
Regionen ska vara tydlig med de ekonomiska ramarna och hur pengarna kan
användas. Även personella resurser i såväl organisations- som näringspolitiska
frågor måste finnas till kommungruppernas förfogande
Regionen anordnar regelbundet konferenser och andra mötesplatser för
förtroendevalda, där kommungrupperna kan träffas för information och
erfarenhetsutbyte.

Arbetsordningen beslutades av riksförbundsstyrelsen 10 juni 2014
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