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Motion 11 

Ledarnas Värderingar 
 

Inlämnad av: 

Ledarna inom Livsmedelsbranschen 

Förening:  

Ledarna inom Livsmedelsbranschen 
 
Bakgrund: 

Just nu blir det viktigare och viktigare att företag/organisationer synliggör och 
tydliggör deras värderingar/värdegrunder. Vi ser inte riktigt att Ledarnas värderingar 
är tydliga nog. Svårt att se på ledarnas hemsida. Vad har ledarna för ledord? 
 
Jag/vi yrkar att kongressen beslutar: 

 

att  förbundet tydliggör våra värderingar och vad Ledarna 
  står för. 

  



  
 Sida 2 av 2 

 

 
 

Motionssvar 

 
Motion 11 

Ledarnas Värderingar 
 
 
Förbundsstyrelsens yttrande 
 
Ledarnas värderingar utgörs av flera olika komponenter. Grunden finns i Ledarnas stadgar 
samt i det förbundspolitiska programmet. Men värderingarna uttrycks och formas också av 
olika styrelsebeslut, rapporter och medieutspel. 
 
Motionärerna från Ledarna inom Livsmedelsbranschen har alldeles rätt i att det blir allt 
viktigare att företag och organisationer synliggör och tydliggör sina värderingar.  
 
Motionärerna menar vidare att Ledarnas värderingar inte är tydliga nog, och att de 
exempelvis har svårt att se Ledarnas ”ledord” på hemsidan. 
 
Under ett antal år nu har styrelsen strävat efter allt tydligare ställningstaganden och 
ståndpunkter. Inte minst genom det förbundspolitiska programmet. Men även genom en 
vassare opinionsbildning och uppbyggnaden av en samhällspolitisk enhet för att ge en tyngre 
trovärdighet till våra åsikter och värderingar. Genom rapporter och strategiska utspel i media 
bygger vi succesivt en tydligare bild av vad Ledarna står för. Det arbetet behöver drivas med 
fortsatt intensitet. 
 
Under början av 2018 har projektet Nya ledarna.se slutlevererat och stängts. Nu följer en tid 
av arbete för att löpande förfina och vidareutveckla innehållet på hemsidan. I samband med 
det kommer vi att, i koncentrerad form, förtydliga Ledarnas värderingar på hemsidan.  
 
Förbundsstyrelsen menar därför att motionärerna har rätt i att vi måste fortsätta att arbeta för 
att tydliggöra våra värderingar och vad Ledarna står för. 
 
 
Styrelsen föreslår att kongressen beslutar 
 
att bifalla motion 11 
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