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MOTION 4 

Beslutsrätt RS 

Inlämnad av: Paul Käll 
 
Förening: Ledarna inom Privat Tjänstesektor 
 

 
Bakgrund:  
Motion till kongress 2010 ang att förkorta tiden mellan förslag och beslut 
resulterade i att motion och beslut skulle kunna tas vid representantskapet, 
förutom stadgar och val. Kongressen beslutade också om motionsrätt till 
förbundsstyrelsen. Men så har ärendena inte handlagts. Förbundsstyrelsen har 
använt sig av sitt tolkningsföreträde och avslagit behandling vid 
representantskapet. Motivet anges vara att beslut som tagits vid kongress inte kan 
behandlas av representantskapet. Därmed kvarstår motionsrätt med beslut endast 
vid kongress vart 4:e år. 

Vi står fast vid vår övertygelse om att detta är för lång tid och tenderar att ta död 
på förslagsmotivationen hos företrädare och andra medlemmar. 
 
Jag/vi tycker därför att ledarna ska:  
En starkare skrivning krävs där representantskapet ges möjlighet att utöva sin 
beslutsrätt som "förbundets högst beslutande organ mellan kongresserna". 
Alternativt bör kongressperioden kortas. En möjlighet, om man vill behålla 
kontinuitet i förbundsstyrelsen, kan vara att val sker vart 4:e år medan kongress 
hålls vartannat år. 

Jag/vi yrkar att kongressen beslutar:  
ge förbundsstyrelsen i uppdrag att undersöka andra alternativ till eller komma med 
förslag om kortare period mellan kongresserna -föreslå skrivningar som gör att 
representantskapet kan ta nya och ändra på tagna beslut vid kongressen, med 
undantag av stadgar, val och strategi -om förbundsstyrelsens tolkning av motion är 
att denna inte kan behandlas av representantskapet skall förslag läggas till och 
beslut därom fattas av representantskapet -förslag skall redovisas och beslutas av 
representantskapets ordinarie sammanträde 2015 
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Föreningens svar:  
Möjligheten finns redan i dag enligt det beslut som togs på kongressen 2010. Vi 
hänvisar bland annat till stadgarnas §10 Förbundsstyrelse punkt 10.5 Motioner, 
mom 1 och mom 2 där det tydligt regleras vad som kan behandlas i FS. Även 
föreningsstyrelsen anser dock att kongressperioden på 4 år är lång.  

Samtidigt måste hänsyn tas till att många beslut som fattas på kongressen är 
tidskrävande att genomföra. För att arbetet ska kunna genomföras på ett 
professionellt hanterbart sätt och med kvalité samt kontinuitet så behövs arbetsro 
för att Ledarnas kansli ska kunna genomföra sitt arbete på bästa sätt. På det sättet 
också vara till gagn för medlemmarna.  

Vi kan se att en kongressperiod på 2 år skulle kunna vara möjlig, med undantag för 
t.ex. personval till förbundsstyrelsen som istället borde ligga vart fjärde år. Detta 
med hänsyn till att det tar en tid för en styrelse att jobba ihop sig och därtill måste 
förbundsstyrelsen få möjlighet att ha kontinuitet i sin sammansättning. 
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MOTION 4 

Förbundsstyrelsens yttrande 
Motionären pekar på att det bör finnas möjlighet för medlemmar att motionera 
även mellan kongresserna. Det nu rådande systemet då det ges möjlighet att 
motionera dels vid representantskapen och dels direkt till förbundsstyrelsen anser 
motionären inte fungera tillfredsställande, skälet är främst att full beslutsrätt inte 
råder mellan kongresserna och att denna ordning tenderar att ta död på 
förslagsmotivationen hos medlemmarna. Motionären föreslår därför att kongress 
anordnas vart annat år. Vidare föreslår motionären att om den fortsatta ordningen 
med kongress vart fjärde år och representantskap däremellan ska råda så ska 
representantskapet få utökade möjligheter vid beslutsfattande. Slutligen föreslår 
motionären att ett förslag på hur Ledarna kan lägga kongresser och 
representantskap med full beslutsrätt tätare redovisas år 2015. 
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att det i dagens snabbt 
föränderliga värld finns behov av att lägga möten med beslutsrätt tätare. Mot 
denna bakgrund föreslår förbundsstyrelsen att kongressen beslutar om en 
stadgeändring som innebär att kongress anordnas vartannat år. För kontinuitetens 
skull föreslås dock att personval endast äger rum vart fjärde år. I övrigt är det full 
beslutsrätt vid varje kongress. Detta förslag innebär att representantskapet faller 
bort som mötesform. Dock kvarstår möjligheten att motionera direkt till 
förbundsstyrelsen. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar 
att bifalla 1:a att-satsen  
att  anse att-satserna 2-4 besvarade 


