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Motion 2
Uppgradering av inkomstförsäkringen

Inlämnad av:
Suzanne Hedström Hellberg

Bakgrund
Unionen och Akademikerförbundet och kanske fler förbund, har uppdaterat sina
inkomstförsäkringar så att det även gäller vid egen uppsägning. Flera jag har talat med
som idag är medlemmar i Ledarna funderar på att byta fack av enbart denna anledning,
mig själv inkluderat. Alla jag pratat med har också sagt att de är beredda att betala en
större avgift för denna utökning av försäkringen. I ett flertal fall har människor sagt upp
sig av skäl som är relaterade till att man har problem av olika slag på sin arbetsplats och
in princip känner sig mer eller mindre tvingade att säga upp sig.

Jag yrkar att stämman beslutar
att

Ledarna uppgraderar sin inkomstförsäkring att också gälla vid egen
uppsägning.
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Motionssvar
Motion 2
Uppgradering av inkomstförsäkringen

Interimsstyrelsens yttrande
Interimsstyrelsen konstaterar att beslut om inkomstförsäkring inte kan fattas av enskilda
branschföreningar inom Ledarna, utan det är beslut som fattas av Ledarna centralt.
Styrelsen skickar därför motionen vidare till Ledarnas förbundsstyrelse för vidare
behandling.
Interimsstyrelsen vill i sitt svar informera motionären och stämman om att Ledarna har
tidigare tittat på möjligheten att inkomstförsäkringen skulle gälla även vid uppsägning.
Samtidigt tittade förbundet på möjligheten att höja taket för ersättning samt antalet dagar.
Baserat på återkoppling från vad medlemmarna tyckte var viktigast valde Ledarna då att
höja taket samt öka antalet dagar. Intresset för en inkomstförsäkring som även gäller vid
egen uppsägning bedömdes inte vara så stort. I detta val gjorde förbundet också en
ekonomisk avvägning. Att genomföra en inkomstförsäkring som gäller även vid
uppsägning skulle sannolikt leda till en ökning av medlemsavgiften, vilket i sin tur innebär
risken att förbundet tappar medlemmar.

Interimsstyrelsen föreslår att stämma beslutar
att

motionen skickas till Ledarnas förbundsstyrelse för vidare behandling.
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