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MOTION 2 

Ökad aktivitet i Jönköpings län 

Inlämnad av: Monica Berg 
 
Förening: Ledarna inom vård och omsorg  

 
Bakgrund:  
Ledarna i landstinget i Jönköpings län är en försvinnande liten skara. Vi har få eller 
inga representanter i samverkansgrupper på arbetsplatser eller centralt. Fackligt 
agerande i arbetsmiljöfrågor sker utan vår medverkan. Ledarskapsfrågor får 
brottas med medarbetarfrågor inom yrkesförbunden, t.ex. SACO, SKTF och 
Vårdförbundet. Det saknas lokala förhandlare för Ledarna.      
 
Jag/vi tycker därför att ledarna ska:  
Starta en rekryteringskampanj i Jönköpings län, både när det gäller medlemmar 
och företrädare. Se över samverkansmöjligheter med andra vård- och 
omsorgsverksamheter. Regionbildningen är snart ett faktum så kanske kan vi bli 
större och starkare genom det men det krävs ett arbete för att nå dit. Se över behov 
och möjligheter i Jönköpings län, utifrån era erfarenheter och kompetenser.   

Jag/vi yrkar att kongressen beslutar:  
att  starta en rekryteringskampanj i Jönköpings län 

att  samverka med övriga vård- och omsorgsverksamheter i länet 

att  i övrigt se över behov och möjligheter i länet 
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MOTION 2 

Förbundsstyrelsens yttrande 
Motionären lyfter behovet av en rekryteringskampanj i Jönköpings län och att den 
sker i samverkan med andra vård-och omsorgsverksamheter i länet. Motionären 
pekar även på att Ledarna i detta område saknar lokala företrädare. I denna 
aktivitet önskas stöd från Ledarna centralt. I övrigt pekar motionären på ett behov 
av att se över andra behov och möjligheter i länet.  

Förbundsstyrelsen ser gärna att framtida rekryteringskampanjer i högre 
utsträckning synkroniseras med lokala krafter. Det gäller att kansliet, föreningar 
och lokala företrädare hittar former och modeller för detta arbete. Kansliet stödjer 
gärna denna typ av branschspecifika satsningar som genomförs i samverkan med 
företrädare, förtroendevalda och andra medlemmar.  

Företrädare väljs av medlemmarna på arbetsplatsen, förbundsstyrelsen anser att 
det även fortsättningsvis ska vara så.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar 
att  motionen anses besvarad. 


