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Motion 23  
Kanslichef ersätter VD 
 
Inlämnad av 
Ledarna inom Processindustrin 

Bakgrund 
En verkställande direktör, eller VD är en person som utses i ett aktiebolag av aktiebolagets 
styrelse för att sköta det löpande arbetet med bolagets förvaltning. 

Enligt wikipedia är vd ”den person som ansvarar inför styrelsen för den löpande förvaltningen i 
ett aktiebolag. Den verkställande direktören tillsätts av styrelsen och ansvarar för bolagets 
löpande förvaltning”. 

Vi tror även att den allmänna uppfattningen hos Ledarnas medlemmar är att en verkställande 
direktör är operativt ansvarig i ett bolag. 

Ledarna inom processindustrin anser därför att den högste operativt ansvarige tjänstemannen i 
Ledarna ska kallas kanslichef alternativt administrativ chef. 

Ledarna inom Processindustrin yrkar att kongressen beslutar 
att  Ledarna utreder om positionen som vd i Ledarna skulle kunna göras om till 

Kanslichef/Administrativ chef. 

 

Motionssvar 
Förbundsstyrelsens yttrande 
Motionären anser att positionen som vd inom Ledarna ska göras om till 
kanslichef/administrativ chef. 

Verkställande direktören leder och svarar för Ledarnas kansliorganisation, den löpande 
förvaltningen samt affärsverksamheten enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Förutom 
Ledarnas kansli är vd även högsta chef över Ledarnas dotterbolag Ledarna Chefsservice, 
LCS AB, som in sin tur hel- eller deläger Chef Stockholm AB, Mgruppen Svenska 
Managementgruppen AB samt Intermezzon AB. VD har alltså ett betydligt större ansvar än 
att endast vara chef över Ledarnas kansli. 

Ledarna vill ha erfarna och professionella anställda. Det gäller i synnerhet de högsta 
ansvariga. Om den typen av personer ska förmås att lämna framgångsrika och spännande 
statusuppdrag inom näringsliv eller förvaltningar så måste vi kunna erbjuda rätt 
förutsättningar. I det sammanhanget spelar titeln en viktig roll. Under arbetet med att 
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rekrytera en ny vd under hösten 2019 provtrycktes frågan med rekryteringskonsulterna. 
Deras bestämda uppfattning var att titeln kanslichef inte alls är lika attraktiv som befattningen 
vd, och att vi om sökt en kanslichef inte alls hade fått den mängd sökande och det 
kvalificerade urval vi nu fick. 

I Ledarnas stadgar anges även att förbundskansliet leds av en verkställande direktör.  

Sammantaget anser förbundsstyrelsen att vd även fortsättningsvis ska ha titeln vd. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar 

att avslå motionen. 
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