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Motion 16  
Inför rullande schema för suppleanter 
 
Inlämnad av 
Ledarna inom privat tjänstesektor LPT 

Bakgrund 
I målbilden för Ledarnas demokrati för framtiden finns ett starkt Ledarna, med starkt 
chefsfokus, branschfokus och en väl fungerande demokrati. 

Ledarna Privat Tjänstesektor vill därför att suppleanter i förbundsstyrelsen skall få en chans 
att involveras mer i förbundsstyrelsens arbete för att på så sätt få en bättre introduktion och 
möjlighet till att lära sig styrelsearbetet. Vi tror att detta skapar mer engagemang och intresse 
hos suppleanterna samt ökar deras förutsättningar att kliva in som ordinarie ledamot, som 
del av presidiet eller varför inte förbundsordförande. 

Ledarna Privat Tjänstesektor yrkar att kongressen beslutar 
 
att  det i stadgarna införs att minst en suppleant ska närvara på förbundsstyrelsens 
 möten. 

 

Motionssvar 
Förbundsstyrelsens yttrande 
Motionären vill att suppleanterna i högre utsträckning ska involveras i förbundsstyrelsens 
arbete, detta ska ske genom att suppleanterna enligt ett stadgereglerat rullande schema ska 
delta på förbundsstyrelsens möten. 

Ledarna kallar endast in förbundsstyrelsesuppleanter om någon styrelseledamot varaktigt 
lämnar sitt styrelseuppdrag. Det innebär att om någon styrelseledamot blir sjuk eller av 
annan anledning inte kan delta på ett eller några möten så kallas inte någon suppleant in. De 
senaste tre kongressperioderna har detta inträffat vid två tillfällen. När det inträffar utgör 
suppleanterna en demokratiskt vald grupp för valutskottet att utse en permanent ersättare ur. 
Den suppleant som valutskottet utser får då en gedigen introduktion för att snabbt kunna axla 
sitt nya förtroendeuppdrag. Det är ett system som vid de enstaka tillfällen det inträffar har 
fungerat bra. 

Förbundsstyrelsen har en ansvarsfull uppgift där strategiska och avgörande och många 
gånger svåra beslut ska fattas. För att klara av det uppdraget lägger styrelsen tid och 
engagemang för att bygga ett förtroendefullt klimat i styrelsen. Det mynnar ut i ett 
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gemensamt styrelsekontrakt. Den här gruppdynamiken är av största betydelse för ett 
framgångsrikt styrelsearbete. 

Det är väl känt att gruppdynamiken förändras varje gång nya personer ansluter till en grupp. 
Förbundsstyrelsen anser inte att suppleanterna ska delta regelbundet enligt ett 
stadgebestämt schema, då det vid varje förbundsstyrelsemöte skulle innebära närvaro av en 
ny deltagare med observatörsstatus.  Detta skulle innebära att nya personer ständigt skulle 
närvara vid styrelsens arbete. Risken är att mycket tid måste ägnas till kontinuerlig utbildning 
och information, och att det förtroliga och tillitsfulla arbete som styrelsen byggt upp 
försvagas. Detta innebär att förbundsstyrelsens arbete skulle bli mindre kraftfullt och mindre 
effektivt. 

Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar 
att avslå motionen 
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