
Ledarnas kongress 2016 
Beslutspunkter 

Motion/inlämnad av Kongressens 

beslut 

Att-sats Status 

Motion 1 

Ledaravtalet 

Ledarna inom Teknik och Motor, 

Norra 

biföll tredje att-

satsen 

 

• att ta fram konkreta åtgärder för att stärka ledaravtalet till att fungera 
tillfredställande som instrument för våra medlemmars kompetens och 
löneutveckling. 

Klar 

Motion 2 

Kunskapsinsats för hållbara chefer 

Byggcheferna 

biföll motionen • att Ledarna sätter särskilt fokus på frågor som rör stressrelaterade 

sjukskrivningar, tex genom att erbjuda medlemmarna utbildning kring AFS 

2015:4 samt rådgivning och verktyg för att hantera chefens egen vardag. 

• att Ledarna gör särskilda utbildningsinsatser om frågor som rör arbetstid. 

Klar 

Motion 3 

Hållbara chefer 

Ledarna inom Transport och Logistik 

Biföll andra och 

tredje att-

satserna 

Biföll två 

tilläggsyrkanden  

• att öka utbildningsinsatserna inom arbetsmiljöområdet för 

förtroendevalda, så att dessa kan bli ett ännu bättre stöd på arbetsplatsen 

för medlemmarna.  

• att driva frågan om redovisning av de övertidstimmar som våra 

medlemmar arbetar idag.  

• att medlemmar/företrädare ska driva arbetet lokalt avseende registrering 

av övertid för medlemmar som har bortförhandla övertid om behov 

uppstår. Förbundet ska vara rustat att stötta medlemmar om de 

efterfrågar stöd. 

• att ge FS i uppdrag att verka för att det tas fram en arbetsmiljöutbildning 

för företrädare som har den inriktningen och täcker de frågor/områden 

som är viktiga ur ett arbetsmiljöperspektiv för cheferna och deras 

Pågående 



förutsättningar att leda. I utbildningen borde även finnas förslag på ett 

urval områden att kunna ta med in i de arbetsmiljöforumman verkar i och 

där skulle bland annat uppföljning av arbetade timmar kunna vara ett 

sådant mätbart område. 

Motion 4 

Gör dagens organisationsstruktur 

Ledarna bäst rustad att möta 

framtida utmaningar och skapar den 

mest medlemsnytta? 

Ledarna inom offentlig sektor 

Biföll motionen • att FS får i uppdrag att förutsättningslöst genomföra en 
organisationsöversyn över Ledarnas demokratiska struktur till kongressen 
2018. 

• att organisationsöversynen ska belysa medlemsnyttan i dess nuvarande 
organisationsform och hur den kan utvecklas och finansieras. 

• att FS får i uppdrag att genomföra översynen och redovisa förslag till 
organisationsutveckling och långsiktig finansiering till kongressen 2018. 

Pågående,  

 

Motion 5 

Transparens föreningarna och 

förbundsstyrelsen 

Ledarna inom Vård och Omsorg 

Biföll motionen • att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att undersöka olika former för hur 

transparensen från föreningsstyrelsen till förbundsstyrelsen kan se ut. 

• att uppdraget genomförs i samverkan med föreningsstyrelserna. 

• att ta fram ett förslag till kongressen 2018. 

Klar 

Motion 8 

Riktlinjer för Ledarnas demokratiska 

enheter 

Arbetsgrupp för revisorerna: Bert-

Ivar Pettersson, förbundsrevisor, 

Egon Waldemarsson, 

förbundsrevisor, Jonas Regnell, 

förbundsrevisor (ersatt Eva 

Siewertz), Kristofer Anderson Lindh, 

föreningsrevisor (Offentliga 

Tjänstesektorn), Pia Carlberg, 

Motionen anses 

vara besvarad 

med tillägget: 

• att de sex listade punkterna ska fungera som vägledning för Ledarnas 
demokratiska enheter. 

Klar 



föreningsrevisor (Kost och Näring)  

Erik Karlsson, föreningsrevisor 

(Sveriges 

Skogstjänstemannaförening), Lars 

Nydén, föreningsrevisor (Energi & 

Teknik) 

Motion 12 

Demokratiska grundregler 

Byggcheferna, avd Väst 

Biföll andra att-

satsen 

• att Ledarna tar debatten i media kring värderingar och människosyn och 
blir tydligare med vad vi står för när det gäller människors lika värde. 

 
 
Not: Beslutet innebär att kongressen fastslog Ledarnas tidigare hållning att det 
inte går att vara aktiv i Sverigedemokraterna och samtidigt ha förtroendeuppdrag i 
Ledarna. 

Klar 

Motion 13 

Få med nya medlemmar i de lokala 

klubbarna 

Ledarklubbarna Lindab/ABB KAN 

Ledarna inom Teknik och motor 

Biföll andra att-

satsen 

• att medlem får information om att det finns klubb på företaget. Klar 

Motion 17 

Facklig informationslagring 

Ledarna inom Teknik och Motor 

Biföll motionen • att Ledarna ser över möjligheten att för dom som har behovet att lagra 

facklig information inom en molntjänst som tillhandahålls av Ledarna. 

 

Pågående,  

 

Motion 19 

Full ersättning för fackligt arbete 

Ledarna inom Processindustrin 

Biföll 

tilläggsyrkande  

• att FS får i uppdrag att undersöka hur andra organisationer har löst full 
ersättning och vad det skulle innebära för Ledarna i utökad administration 
och kostnad, undersökningen redovisas på kongressen 2018. 

Pågående  

 



Motion 21 

Inkomstförsäkring 

Byggcheferna 

Biföll 

tilläggsyrkande 

• att FS får mandat att jobba vidare med frågan och återkomma med den 
lösning som är bäst för Ledarna fram till nästa kongress 2018. 

Pågående 

Motion 23 

Uppkopplade seminarier/föreläsare 

Ledarna inom Teknik och Motor 

Norra 

Biföll motionen 

Biföll 

tilläggsyrkande 

• att Ledarna införskaffar utrustning för videokonferens i åtminstone ett av 
mötesrummen på Ledarna, våning 1. 

Klar 

Motion 24 

Samarbete med högskolor och 

universitet 

Ledarna inom Teknik och Motor 

Småland samt GDS 

Biföll 

tilläggsyrkande 

• att Ledarna startar ett samarbete med skolor avseende 
ledarskapsutbildningar, detta för att säkra Ledarnas vision att ”alla har en 
bra chef”. 

Pågående 

Fastställande av instruktion till 

valutskottet 

Biföll 

tilläggsyrkande 

I diskussion Daniel Kåreda Ledarna inom offentlig sektor föredrog sitt 

tilläggsyrkande ”Tillägg kring mångfald 

Vi vill se ett förtydligande kring vad som avses med mångfald när 

valutskottets letar efter förbundsstyrelsemedlemmar. Vi föreslår därför 

att första stycket under "Vad letar vi efter?" förändras med följande 

tillägg.  

Nu: 

Arbetet med att hitta en bra sammansatt och kompetent styrelse med 

rätt erfarenheter är ett av de viktigaste uppdragen i Ledarna. 

Valutskottets förslag ska spegla Ledarnas vision och värderingar. Den 

föreslagna förbundsstyrelsen ska så långt som möjligt avspegla 

Ledarnas och chefernas bredd, mångfald ska eftersträvas. När 

valutskottet presenterar sitt förslag ska särskild vikt läggas vid att 

Klar 



beskriva hur kandidaten bidrar till helheten. Särskild transparens och 

öppenhet ska beaktas inför/i valet av förbundsordförande.  

Förslag: 

Arbetet med att hitta en bra sammansatt och kompetent styrelse med 

rätt erfarenheter är ett av de viktigaste uppdragen i Ledarna. 

Valutskottets förslag ska spegla Ledarnas vision och värderingar. Den 

föreslagna förbundsstyrelsen ska så långt som möjligt avspegla 

Ledarnas och chefernas bredd, mångfald ska eftersträvas utifrån 

exempelvis kön, ålder, etnicitet och arbetsplats. När valutskottet 

presenterar sitt förslag ska särskild vikt läggas vid att beskriva hur 

kandidaten bidrar till helheten. Särskild transparens  

och öppenhet ska beaktas inför/i valet av förbundsordförande.”  

Annika Elias förbundsstyrelsen yrkade bifall till Daniel Kåredas 

tilläggsyrkande 

 


