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Motion 8 

Riktlinjer för Ledarnas demokratiska enheter 
 
Inlämnad av: 
Arbertsgrupp för revisorerna: Bert-Ivar Pettersson, förbundsrevisor, Egon Waldemarsson, 
förbundsrevisor, Jonas Regnell, förbundsrevisor (ersatt Eva Siewertz), Kristofer Anderson 
Lindh, föreningsrevisor (Offentliga Tjänstesektorn), Pia Carlberg, föreningsrevisor (Kost och 
Näring)  Erik Karlsson, föreningsrevisor (Sveriges Skogstjänstemannaförening), Lars Nydén, 
föreningsrevisor (Energi & Teknik) 

Bakgrund: 
Vid möten mellan förenings- och förbundsrevisorer har frågan väckts om gemensamma 
riktlinjer för Ledarnas demokratiska enheter. Vid ett möte i mars 2015 tillsatte revisorerna en 
arbetsgrupp som skulle arbeta fram förslag till riktlinjer. 

I september 2015 remitterades arbetsgruppens förslag till föreningarna och förbundet. De 
remissvar som inkom var alltigenom positiva. Gruppens förslag presenterades också vid 
förbundsrådet i november 2015. 

Jag/vi tycker därför att Ledarna ska: 
Arbetsgruppen anser att ge riktlinjerna samma status som övriga riktlinjer samt styr- och 
policydokument i förbundet. Efter kongressens ställningstagande ankommer det på 
förbundsstyrelsen att vidta de åtgärder som kongressens beslut föranleder.  

Riktlinjer för Ledarnas demokratiska enheter Syfte Som förtroendevald är det av hög vikt att 
agera transparent och verka för både organisationens och medlemmarnas bästa. Det är av 
vikt för Ledarnas demokratiska enheter, det vill säga förbundet och föreningar.  

Syftet med gemensamma riktlinjer är att Ledarnas demokratiska enheter ska ha stöd då de 
planerar och genomför sin verksamhet. Riktlinjerna kommer också att ge stöd till förenings- 
och förbundsrevisorernas arbete. Riktlinjerna grundar sig på flera styrdokument: Ledarnas 
stadgar, Ledarnas policier och riktlinjer samt Idé och Framtid.  

Syftet är även att kvalitetssäkra verksamheten, både vad gäller det interna demokratiska 
arbetet och genomförda verksamheter.  

Kvalitetssäkring av verksamheter/aktiviteter Kvalitetssäkring innebär att vidta åtgärder och 
använda sig av metoder som leder till hög kvalitet i Ledarnas verksamheter. Ledarnas 
inriktning på verksamhet regleras i stadgarna. För föreningar regleras det i Ledarnas 
grundstadgar för förening § 1: 

” • svara för medlemmarnas inflytande i Ledarnas representativa demokrati, • svara för 
centrala avtalsförhandlingar via Ledarnas förhandlingsdelegationer, • medverka i 
medlemsrekrytering, • bevaka bransch- eller verksamhetsspecifika frågor, • bilda opinion i 
bransch- eller verksamhetsspecifika frågor samt • bedriva bransch- eller 
verksamhetsspecifika aktiviteter.” 
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För att kvalitetssäkra sin verksamhet krävs det regelbunden verksamhetsplanering och 
uppföljning/utvärdering. För all verksamhet gäller att medlemsnytta tas i beaktande. 

Den av styrelsen beslutade verksamhetsplanen bör vara revisorerna tillhanda i god tid före 
verksamhetsårets början. 

Användning av ekonomiska resurser 

Ledarnas stadgar reglerar hur de demokratiska enheternas ekonomi ska användas.  

För föreningarnas del är det reglerat i Ledarnas grundstadgar för förening § 1: 

”Föreningarnas intäkter ska användas i verksamheten för att uppfylla de åtaganden 
föreningen har när det gäller branschverksamhet.  

Föreningarna ekonomi ska så långt som möjligt gå jämnt ut under stämmoperioden, d.v.s. 
föreningen ska inte bygga upp eget kapital. Föreningar kan ha ett kapital som syftar till att 
bekosta en eventuell extrastämma och/eller en avveckling. Föreningen kan också spara 
medel att använda längre fram för en aktivitet eller ett projekt som är planerat och fastställt i 
styrelsebeslut. ” 

Det är även viktigt att som styrelse regelbundet pröva om kostnaden för det demokratiska 
arbetet står i rimlig proportion till kostnaden för genomförda verksamheter.  

Hållbarhet 

Ledarnas ställningstaganden i hållbarhetsfrågor framgår av Idé och Framtid och i Ledarnas 
hållbarhetspolicy. Övergripande gäller att de alternativ som bäst stödjer en hållbar utveckling 
alltid ska väljas. Ledarna ser hållbarhet ur tre olika perspektiv. Social hållbarhet vilket 
innefattar områden som arbetsvillkor, social trygghet samt mångfald och jämställdhet. 
Ekonomisk hållbarhet vilket omfattar frågor som etik, till exempel mutor och korruption, skatt 
och redovisning. Slutligen hållbarhet ur ett miljöperspektiv, där finns bland annat områden 
som rör klimat och utsläpp och biologisk mångfald. 

 

Med utgångspunkt i texten ovan ska Ledarnas demokratiska enheter såväl i 
planeringsprocessen som inför varje åtgärd och aktivitet: 

• Agera transparent 
• verka för organisationens och därmed medlemmarnas bästa 
• i varje beslut ska man vara uppmärksam så att inte någon förtroendevald uppfattas 

som jävig 
• överväga om kostnaden för det demokratiska arbetet står i rimlig proportion till 

kostnaden för genomförda verksamheter 
• använda sina intäkter i verksamheten (föreningar) 
• välja de alternativ som stödjer en hållbar utveckling 

 

Revisorerna 

I revisorernas arbete blir riktlinjerna ett viktigt underlag för att bedöma förbunds- och 
föreningsstyrelsernas åtgärder och aktiviteter.  Väsentliga avvikelser från riktlinjerna bör  
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särskilt motiveras och dokumenteras. Ytterst åvilar det revisorerna att i sin 
revisionsberättelse ta ställning till om avvikelser från riktlinjerna har betydelse för frågan om 
ansvarsfrihet. 

Om en förening inte följer riktlinjerna och inte heller vidtar några åtgärder för att framgent 
följa riktlinjerna, bör revisorerna skriftligen informera förbundsrevisorerna. 
Förbundsrevisorerna tar i sin rapport över granskningen av föreningarna (stadgarna § 12.1 
mom.5) ställning till om avvikelser från riktlinjerna föranleder någon åtgärd. 

Förbundsrevisorernas uppdrag när det gäller granskning av förbundsstyrelsen regleras i 
stadgarna § 12.1 mom. 1-4. Riktlinjerna blir även i deras granskning ett viktigt underlag. 

 
Jag/vi yrkar att kongressen beslutar: 
att kongressen antar riktlinjer för Ledarnas demokratiska enheter enligt redovisat 

förslag. 
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Motionssvar motion 8 - Riktlinjer för Ledarnas demokratiska 
enheter 
Förbundsstyrelsens yttrande 
 

Motionären, en arbetsgrupp bestående av förbundsrevisorerna och ett antal 
föreningsrevisorer har arbetat fram riktlinjer för Ledarnas demokratiska enheter. Motionären 
vill att riktlinjerna ska ges samma status som förbundets övriga riktlinjer och policyer. 

Riktlinjerna tar fasta på sex punkter som ska vara utgångsläge för Ledarnas demokratiska 
enheter såväl i planeringsprocessen som inför varje åtgärd och aktivitet. Dessa är: 

• Agera transparent, 
• verka för organisationens och därmed medlemmarnas bästa, 
• i varje beslut ska man vara uppmärksam så att inte någon förtroendevald uppfattas 

som jävig, 
• överväga om kostnaden för det demokratiska arbetet står i rimlig proportion till 

kostnaden för genomförda verksamheter, 
• använda sina intäkter i verksamheten (föreningar) och att 
• välja de alternativ som stödjer en hållbar utveckling. 

Förbundsstyrelsen avser att till kongressen 2018 återkomma med ett förslag kring de 
kongressvalda förbundsrevisorernas arbete och förutsättningar. Förbundsstyrelsen anser att 
motionärens förslag på riktlinjer är ett väl genomarbetat dokument som bör ingå som en del i 
det arbete som förbundsstyrelsen planerar att genomföra avseende revisorerna. 
Förbundsstyrelsen anser även att de sex punkterna listade ovan redan nu ska fungera som 
vägledning för Ledarnas demokratiska enheter.  

 

Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar 
 

att motionen anses vara besvarad 

att  de sex punkterna listade ovan redan nu ska fungera som vägledning för 
Ledarnas demokratiska enheter 
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