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Ledarnas kongress 2014 
Beslutspunkter 

Motion/inlämnad av Kongressens beslut Att-sats Status 

Motion 4 
Beslutsrätt RS 
 
Paul Käll, Ledarna inom privat 
tjänstesektor 

Biföll första att-satsen. 
 

• att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att undersöka andra alternativ till 
eller komma med förslag om kortare period mellan kongresserna 

Klar  

Motion 5 
Föreningsavgift 
 
Paul Käll, Ledarna inom privat 
tjänstesektor 

Biföll första att-satsen. 
Biföll fjärde att-satsen. 

• att föreningar inom Ledarna har i uppdrag att bevaka att årliga 
föreningsavgifter korresponderar med budget som omfattar uppgifter 
enligt stadgarna, samt utveckling av verksamheten ur ett 
medlemsnyttoperspektiv. 

• att förbundsstyrelsen medverkar till föreningarnas arbete och mål nås 
enligt ovan 

Klar 
 

Motion 20 
Deltidsavlönad FS 
 
Erica Klint, Ledarna inom 
Teknik och Motor 

Biföll tilläggsyrkande. • att bifalla tilläggsyrkande att förbundet även undersöker andra 
möjligheter för att i framtiden kunna stödja och underlätta för de 
personer som har omfattande och/eller flera fackliga uppdrag inom 
Ledarna. 

Klar  
 

FS förslag 
Ledarnas demokratiska 
strukturer 
 
 

Kongressen ställde sig 
bakom FS förslag. 

• att övergå till två-åriga kongressperioder. 

• att föreningarna i kongressen representeras av ett ombud per påbörjat 
1000-tal medlemmar. 

• att i stadgarna reglera att föreningarnas intäkter används till 
medlemsverksamheter som är branschspecifika 

• biföll tilläggsyrkande, att alla föreningar kan få med sig minst två 
ombud till kongressen men endast ett som är röstberättigat, om 
föreningen är färre än 1000. 

• Biföll tilläggsyrkande, att addera tilläggsyrkandet till andra att-satsen. 

Klar 

Motionerna 23, 28, 32, 33 och 
43 

Biföll tilläggsyrkande motion 
28. 

• att det skapas en grupp med representanter från föreningarna för att 
reda ut vilka som ska rekryteras som referensgrupp (tilläggsyrkande) 

Klar 
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Vem får bli medlem? 
 
23: Patrick Nyfors, Ledarna 
inom Energi och Teknik 
28: Byggcheferna avd Väst 
32: Davko Brajkovic, 
Byggcheferna 
33: Jeanet Corvinius, Claes 
Ullén, Bygcheferna 
43: Byggcheferna 
 

Biföll första att-satsen i 
motion 32. 

• att Ledarna ser över sin matris/kriterier vid medlemskontakt 

FS förslag 
Vem kan bli medlem? 

Kongressen ställde sig 
bakom FS förslag.  

• ersätta text i § 1.3 samt 4.1 med föreslagen text utskickad i 
handlingarna. 

Klar 

Motion 6 
Företrädarstöd 
 
Paul Käll, Ledarna inom privat 
tjänstesektor 

Biföll motionen. 
 
 

• att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsammans med 
kansliorganisationen se över hur och vilket stöd som ska finnas i direkt 
anslutning till lokala företrädare, efter deras efterfrågan och behov. 

• att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att på ett bra sätt göra 
företrädarorganisationen synlig i Ledarnas organisation. 

Klar 

Motion 21 
Förhandlingsmandat och 
kompetens för Ledarnas 
företrädare 
 
Stefan Fjällstedt, Ledarna 
inom Teknik och Motor 

Biföll tredje att-satsen. • Att utveckla utbildningen ytterligare. Klar 

Motion 22, att-sats 2.  
Fokus på fackliga frågor och 
avtal 
 
Patrick Nyfors, Ledarna inom 
Energi och Teknik 

Biföll andra att-satsen. • att ytterligare stödfunktioner för förtroendevalda utvecklas i form av 
utbildningar, vidareutveckling och rekrytering. 

Klar  

Motion 40 
Fler företrädare 

Biföll första att-satsen. • att Ledarna stärker upp satsningen på att utöka antalet företrädare. 

• Att Ledarna stärker upp utbildningen för företrädare. 

Klar 
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Byggcheferna 

Biföll andra, tredje och 
fjärde att-satsen. 

• Frågan om ”belöning” till dessa människor tas upp till prövning. 

• Ombudsmän med lokal förankring får ansvar för dialogen med 
företrädarna. 

Motion 14 
Hållbara företrädare 
 
Anneli Samuelsson, Ledarna 
inom Vård och Omsorg 

Biföll första och andra att-
satsen. 
Biföll tilläggsyrkande. 

• att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan företrädare och förhandlare 

• att utöka stödet lokalt från förhandlarna till företrädarna 

• att förhandlarna ska ha god branschkunskap inom de större 
företag/organisationer som finns inom deras respektive geografiska 
områden. (tilläggsyrkande) 

Klar 

FS förslag 
Företrädare 
 
 
 

Biföll FS förslag. 
Biföll två tilläggsyrkanden. 

• att stödet till företrädarna utvecklas och baseras på lokal närvaro och 
aktivt stöd från kansliet 

• att för att vara valbar till ny företrädare för Ledarna ska medlemmen 
vara chef eller ha chefserfarenhet. 

• att behovet av heltidsförtroendevalda på arbetsplatserna måste 
hanteras från fall till fall i samarbete med företaget 

• att kansliet ska ha kontinuerlig kontakt med alla chefsföreträdare för 
avstämning av uppdraget (tilläggsyrkande) 

• att ambassadörer även kan vara företrädare i divisionssamverkan 
(tilläggsyrkande) 

Klar 

Motion 7 och 35 
Ledaravtal 
 
7: Paul Käll, Ledarna inom 
Privat tjänstesektor 
35: Byggcheferna avd Öst 

Biföll motionerna 7 och 35. • att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att arbeta fram starkare 
skrivningar i Ledaravtalet, verktyg som vi i företrädarrollen kan 
använda när företaget möter oss med någon form av ”likgiltighet inför 
avtal”. 

• att förbundsstyrelsen uppdrar åt förhandlingsavdelningen att driva 
frågan om starkare skrivningar av begreppen dialog och konsultation 

• att förbundsstyrelsen uppdrar åt förhandlingsavdelningen att 
begreppet tillämpningsavtal skall föras som text i Ledaravtalet och 
överenskommas varje år, utvärderas och förnyas inför kommande års 
lönebildningsprocess. 

• att Ledarna verkar för en skarpare skrivning i avtalet. 

Klar 

Motion 11 
Ändring av stadgar 
 

Biföll motionen med tillägg. • att kongressen beslutar att kongressen beslutar att göra följande 
ändring av stadgarnas § 5.3, Mom. 1: 

Klar   
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Ledarklubben vid Älvsborg 
Roro AB, Ledarna inom 
Transport och Logistik 

Förbundsstyrelsen utser förhandlingsdelegationer för avtalsområden 
grupperade efter samråd med berörda föreningar. 
Förhandlingsdelegationen ska så långt som möjligt vara sammansatt så 
att samtliga föreningar inom avtalsområdena är representerade. 
Förhandlingsdelegationen skall bestå av föreningsmedlemmar som 
representerar medlemmarna eller lokala företrädare verksamma inom 
avtalsområdet. 

• Med tillägget ”att stadgeändringen formuleras enligt text i 
handlingarna. Det vill säga med tillägget att företrädaren eller 
medlemmen ska vara yrkesverksam inom det relevanta 
avtalsområdet.” 

Motion 18 
Avveckling av OFR-samarbetet 
 
Jörgen Kristiansson, Ledarna 
inom kriminalvården 

Biföll motionen. • att förbundsstyrelsen arbetar för att Ledarna ska bli en egen avtalspart 
gentemot Stat, Kommun, Landsting. 

Klar 
 

Motion 42 
Utbildning, information och 
verifieringskrav. Ledaravtalet 
 
Byggcheferna 

Biföll första att-satsen, första 
meningen. 
Biföll andra att-satsen. 

• att Ledarna genomför årlig utbildning i avtalets innebörd för nya 
medlemmar. 

• att Ledarna årligen till övriga medlemmar (inte de nya för året enligt 
ovan) sänder ut påminnelse om avtalets innebörd, samt material med 
konkreta tips och råd inför både utvecklings- och lönesamtal. 

Klar 
 

Motion 37 
 
Roger Schaeder, Ledarna inom 
Processindustrin 

Biföll motionen. • att Ledarna skall förbli en facklig organisation. Klar 

FS förslag  
Idé och Framtid 

Biföll FS förslag. • att fastställa Idé och Framtid 2014 Klar 

FS förslag 
Nya stadgar 

Biföll FS förslag. • att fastställa FS förslag till stadgeändringar Klar 

Motion 36 
Första linjens chefer och 
ledares arbetsmiljö 
 

Biföll första att-satsen. 
Biföll andra att-satsen med 
innebörden att rapportering 
sker vid nästa tillfälle då 

• att noggrant analysera och utreda första linjens chefers arbetssituation 
Skapa möjligheter att utveckla våra medlemmar i företag och 
verksamheter till en bättre vardag. 

Klar 
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Byggcheferna kongress eller – RS-ombud 
samlas 

• att rapportera på nästa RS resultat och förslag på handlingsplan för att 
hjälpa våra medlemmar i sin vardag 

Motion 39 
Stöd till föreningar 
 
Byggcheferna 

Biföll motionen. • att en arbetsgrupp tillsätts med bemanning från föreningarna och FS 
som utreder hur vi ska bli starkare i branschkunskaper för att bli mer 
konkurrenskraftiga. 

Klar 
 

Motion 41 
Medlemskap i CEC 
 
Byggcheferna 

Biföll första att-satsen. • att FS redovisar de årliga kostnaderna för medlemskapet samt de 
resultat som uppnåtts 

Klar 
 

Motion 8 
Rekrytering av nya och behålla 
nuvarande medlemmar 
 
Lennart Dolk, Ledarna inom 
privat tjänstesektor 

Biföll motionärens förslag 
angående översyn av 
reklammaterialet och ansåg 
resten av den första att-
satsen besvarad. 

• att Ledarna ser över reklammaterialet (gratis prylar som kan delas ut). Klar 
 
 

Motion 26 
Bekosta och tillhandahålla 
profilering till företrädare 
 
Anneli Mattsson, Raimo 
Särkijärvi, Ledarna inom 
Teknik och Motor 

Biföll första att-satsen. 
Biföll andra att-satsen. 

• att öka finansiellt utrymme i budget 

• att utbudet ses över och då utifrån inhämtade och inkomna förslag 
från företrädare ute på arbetsplatserna och att dessa görs tillgängliga 
så snart som möjligt 

Klar  
 

Motion 10, 2-6 att-satserna 
Offensiv för att göra 
chefsyrket attraktivt 
så att Ledarna attraherar fler 
medlemmar 
och utgör en starkare röst på 
arbetsmarknaden. 
 
Eva Rannebo, Ledarna inom 
Processindustrin 

Biföll andra att-satsen. 
Biföll fjärde, femte och sjätte 
att-satserna. 

• att Ledarna centralt bistår med experthjälp med tolkningar när det 
gäller avtal, villkor och arbetsmiljö 

• att Ledarna står för en framtida utveckling av arbetsmarknaden med 
individen i fokus 

• att Ledarna analysera och förbättrar chefers psykosociala 
arbetssituation med ökande krav, ett hårdare klimat, ökande 
administrativa bördor och större utsatthet 

• att Ledarna börjar jobba för att göra ledarskap till ett valbart ämne i 
gymnasie- och högskolan så att förmågan att leda och organisera 
uppvärderas som likvärdig med exempelvis tekniskt kunnande 

Klar  
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Motion 16 
Chefsstöd vid rekrytering 
 
Cristina Forssander, Ledarna 
inom Vård och Omsorg 

Biföll motionen. • att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram lämpliga aktiviteter för 
att öka kunskapen om denna målgrupp (människor med 
funktionsnedsättning) 

Klar 
 

Motion 19 
Vi ska bli bäst på hur man 
värderar chefer 
 
Ledarna inom skogs och 
träindustrin 

Biföll första att-satsen. • att Ledarnas kansli ges i uppdrag att presentera exempel på 
utvärderingsverktyg av ledarskapet som framgångsrikt utvecklats av 
andra. Dessa kan anpassas till det aktuella företagets egna behov, och 
användas av den lokale företrädaren i samverkan med Ledarnas 
förhandlare och företagsledningen. Förbundsstyrelsen föreslår att 
kansliet ges i uppdrag att utarbeta och marknadsföra en sådan 
exempelsamling.  

Pågående 
 

Motion 25 
Stipendier 
 
Anneli Mattsson, Raimo 
Särkijärvi, Ledarna inom 
Teknik och Motor 
 

Biföll Med tillägget att 
styrelsen får i uppdrag att 
även utreda 
utdelningsfrekvensen på 
stipendiet (1 ggr/år, 2ggr/år 
eller löpande över året). 

att införa ovan och att förbundsstyrelsen får i uppdrag att bereda: 
1. När man söker (ansökningstider) 
2. Hur man går tillväga (instruktioner) 
3. Vilken grupp på förbundet som går igenom ansökningar och tar beslut. 
4. Hur stort belopp skall avsättas i budget för stipendier/år. 

• Med tillägget att styrelsen får i uppdrag att även utreda 
utdelningsfrekvensen på stipendiet (1 ggr/år, 2ggr/år eller löpande 
över året) 

Klar 
 

Motion 13  
Stötta lokala nätverk med 
bidrag till sammankomster 
 
Eva Rannebo, Ledarna inom 
Processindustrin 

Biföll motionen genom att 
budgetera medel för att 
stötta lokala nätverk utan att 
tillsätta en fond. 

• att Ledarna avsätter pengar till en fond där lokala företrädare/ klubbar 
kan ansöka om bidrag för nätverkande verksamhet. 

 
Biföll motionen genom att budgetera medel för att stötta lokala nätverk utan 
att tillsätta en fond. 

Klar 
 

Motion 27 
Utbildningstrappa 
 
Anneli Mattsson, Raimo 
Särkijärvi, Ledarna inom 
Teknik och Motor 

Biföll motionen samt biföll 
ett tilläggsyrkande. 

• Att bifalla motionärens förslag med hänvisning till förslaget kring 
utvecklat stöd och utbildningar till Ledarnas företrädare och 
förbehållet att till kansliet tillsammans med förtroendevalda 
företrädare ta fram ett koncept. 

Klar 
 

 


