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Samarbete med företag - information och 
handledning för distrikt och föreningar 
 

Reumatikerförbundet har ett sedan 1998 ett väl utvecklat och reglerat samarbete med företag. 
Reumatikerförbundets rutiner på detta område framhålls ofta som ett bra exempel på hur 
samarbete mellan handikapporganisationer och företag bör fungera. 
 
Som en intresseorganisation är en viktig uppgift att påverka beslutsfattare att förbättra 
villkoren i samhället för personer med en reumatisk sjukdom. Vår trovärdighet och legalitet 
gentemot beslutfattare får aldrig ifrågasättas. Därför är det viktigt att allt samarbete sker öppet 
och följer de spelregler som samhället sätter upp och parterna är överens om. 
 
Samarbetet tar sin grund i Policy för Reumatikerförbundets samarbete med företag (antagen 
förbundsstämman 2007, reviderad förbundsstämman 2011) och förbundsstyrelsen tar löpande 
ställning till nya samarbetsområden och tolkar därigenom stämmans policybeslut. 
 

Samarbete med läkemedelsföretag 
I enlighet med Reumatikerförbundet policy så ska allt samarbete med läkemedelsföretag ske 
genom en central överenskommelse mellan Reumatikerförbundet och aktuellt företag. Det 
gäller oavsett om aktiviteter sker lokalt eller centralt. Samarbete med läkemedelsföretag är 
särskilt uppmärksammat av media och andra aktörer. Här finns särskilda regler utfärdade av 
Läkemedelsindustriföreningen som är bindande för deras medlemmar. För vår del har vi en 
egen utarbetad policy.  

 
Samarbete med central överenskommelse 
Vanliga samarbetsprojekt som involverar distrikt och föreningar gäller informationsmöten/ 
föreläsningar till allmänheten och utbildningsaktiviteter. Vid centrala överenskommelser där 
distrikt/föreningar är engagerade ska en tydlig ansvars- och arbetsfördelning upprättas. 
Ansvarsfördelningen omfattar åtaganden för företaget, förbundet och distrikt/förening. Dessa 
samarbetsprojekt utformas som erbjudande till lokal organisation. Distrikt/förening, som 
önskar samarbeta utser ansvarig kontaktperson och meddelar detta till ansvarig på 
förbundskansliet. 
 
Reumatikerförbundet kan inte upprätta bindande avtal för distrikt och föreningar som innebär 
att distrikt/förening måste genomföra ett arrangemang. Tydlig information från 
Reumatikerförbundet om erbjudanden ska sändas till distrikt/förening. Ambitionen är att 
erbjudanden ska nå distrikt/förening inför verksamhetsplanering för året. Detta är inte alltid 
möjligt att följa, och företag som önskar etablera samarbete under löpande verksamhetsår 
informeras om att verksamheten i distrikt/föreningar kräver framförhållning och att sena 
överenskommelser kan påverka möjligheter till genomförande. 
 
Enligt Policyn ska utvärdering ske av samarbete. I samband med centrala överenskommelser 
kan underlag för utvärdering av aktivitet sändas till distrikt/förening. Det är mycket värdefullt 
att få distriktets/föreningens svar i samband med utvärdering. Utsedd ansvarig kontaktperson 
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ansvarar normalt också för att styrelsens utvärdering av aktiviteten/projektet insänds till 
förbundet i begärd tid.  
 

Medverkan vid Reumatikerförbundets ordinarie verksamhet 
Samarbete med företag ska undvikas vid förbundets stadgebundna demokratiska mötesformer 
som årsmöten, representantskap och förbundsstämma. 

 
Lokala överenskommelser 
Distrikt/förening kan sluta en överenskommelse om samarbete med lokalt företag. Det 
kan till exempel gälla stöd till arrangemang, annons i medlemstidning eller hemsida. Det är 
viktigt att tänka på hur ett samarbete kan påverka organisationens image och varumärke, se 
Policyn eller kontakta förbundskansliet vid frågor. Vid skriftlig överenskommelse kan bilagd 
mall användas. En kopia av överenskommelsen ska sändas till förbundskansliet för att 
förbundsstyrelsen ska kunna följa verksamhetens utveckling. 
 
Vid tecknande av ett lokalt avtal med ett företag kan man använda begreppen med stöd av, 
eller som ett i samarbete med.  
 

Exempel 

•Med stöd av menar vi; ett projekt som är framtaget och genomförs av Reumatikerförbundet 

med stöd av extern samarbetspartner. Reumatikerförbundet är initiativtagare och ansvarar för 

projektets genomförande. Eventuell ekonomisk ersättningen ifrån den externa partnern 

administreras av Reumatikerförbundet.  

• I samarbete med; ett gemensamt projekt som är framtaget och genomförs i samarbete med 

extern samarbetspartner. Arbetet fördelas mellan aktörerna.   

Muntlig överenskommelse kan träffas om samarbetet är av enklare karaktär. Exempel på detta 
är gåvor som vinster vid arrangemang, gåvor som utgör förtäring vid aktiviteter, studiebesök 
där deltagarna bjuds på förtäring eller liknande.  

 
Innehåll i lokala överenskommelser 
Överenskommelse ska alltid innehålla 
• parternas namn och organisationsnummer om sådant finns 
• syfte med överenskommelsen, till exempel att informera allmänheten om viss diagnos, att 
öka utbudet av anpassad träning för reumatiker eller dylikt. 
• att avtalet är offentligt för tredje part som så önskar 
• att överenskommelsen följer Reumatikerförbundets Policy för samarbete 
• avtalstidens längd 
• ansvariga kontaktpersoner 
• parternas åtaganden, vem gör vad när. Här kan hänvisning ske till bilaga eller att parterna 
senare ska överenskomma om projektplan 
• ekonomisk ersättning om sådan är aktuell. Här kan hänvisning ske till att parterna senare 
ska överenskomma om projektbudget om detta ej är klart vid avtalstillfället vilket dock bör 
eftersträvas. 
• Avslutningsvis ska regleras hur eventuell tvist om överenskommelsen ska hanteras. Här 
rekommenderas starkt att inga överenskommelser träffas om att skiljedomsförfarande ska 
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tillämpas vilket är ett dyrt förfarande. I stället bör text om att parterna gemensamt utser 
skiljeman inskrivas. 
Exempel på överenskommelse i ett teoretiskt exempel, se bilaga. 
 

 
Utformning av annonser vid samarbete med företag 
Vid annonsering och vid själva aktiviteten är det viktigt att det framgår att det rör sig om ett 

samarbete. I annonsen kan man skriva att aktiviteten sker i samarbete med, eller med stöd av 

företaget X. Vid platsbrist kan man istället för text använda Reumatikerförbundet och 

samarbetspartnerns logga. Lämpligen tackar representanten för distrikt/föreningar, företaget 

muntligt i sitt välkomsttal. Vid frågor om annonser, kontakta förbundskansliet. 

Exempel; 

• Arrangör Reumatikerföreningen Örebro med stöd av SATS Sverige AB. 

•Reumatikerföreningen Örebro i samarbete med SATS Sverige AB.  
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                                                                                                             Bilaga  

Obs muntliga överenskommelser kan träffas enligt ”Information och handledning för 
distrikt och föreningar” 

 
Mall för lokala samarbetsavtal/överenskommelser 
 
mellan 
Reumatikerdistriktet/föreningen Grönköping och Företaget AB 
 
1. Parter 
Reumatikerdistriktet/föreningen Grönköping, organisationsnummer XX 
och Företaget AB organisationsnummer YY har följande samarbetsavtal/ överenskommelse 
träffats. 
 
2. Avtalets syfte 
Exempel. Avtalet syftar till att utveckla parternas samarbete avseende anpassad träning för 
reumatiker. 
 
3. Bakgrund 
Kontraktet kan innehålla en kort bakgrund till samarbetet.  
 
4. Kontaktpersoner 
Ansvariga kontaktpersoner från Reumatikerdistriktet/föreningen Grönköping, XX och från 
Företaget, XX. 
 
5. Ansvarsfördelning 
Samarbetsavtalet ska innehålla konkret vad Reumatikerdistriktet/föreningen Grönköping, och 
Företaget AB har åtagit sig att göra och tidpunkten för detta.  
 
6. Ersättning 
Information om eventuell ersättning som har utgått mellan parterna.  
 
7. Etiska riktlinjer 
Samarbetet ska följa Reumatikerförbundets Policy för samarbete med företag. Avtalet är 
offentligt och ska göras tillgängligt för tredje part om så önskas. 
 
8. Avtalstid 
Ange mellan vilka datum avtalet gäller.  
 
9. Tvist 
Tvist angående detta avtals tillkomst, tolkning eller tillämpning skall avgöras av skiljeman 
utsedd av parterna gemensamt. 
 
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna erhåller var sitt. 
 
Reumatikerdistriktet/föreningen Grönköping                        Företag AB 
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Namn/datum                                                                               Namn/datum 
 

Titel                                                                                                Titel 

 

 


