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MOTION 22 

Fokus på fackliga frågor och avtal 

Inlämnad av: Patrick Nyfors 
 
Förening: Ledarna inom Energi & Teknik 

 
Bakgrund:  
Vi har under en längre tid känt att fackliga frågor och avtal fått mindre fokus hos 
Ledarna. 

Upplever att med mindre fokus på fackliga frågor och avtal har inte medlemmarna 
erhållit det stöd de önskar och efterfrågar. Medlemmarnas önskan att erhålla ett 
större fackligt stöd, utveckling av ledaravtalet och hjälp med bildande v lokala avtal 
samt utveckling av branschavtal och lokala avtal måste blidkas.      
 
Jag/vi tycker därför att ledarna ska:  
att  förbundet prioriterar fackliga frågor och avtal med absolut högsta 
prioritet. 

att  ytterligare stödfunktioner för förtroendevalda utvecklas. 

att  förbundet profilerar sig som förbundet för Ledare. 

att  tidskriften chef även behandlar aktuella fackliga frågor löpande. 

 

Jag/vi yrkar att kongressen beslutar:  
att  förbundet prioriterar fackliga frågor och avtal med absolut högsta 

prioritet. Genom att öppet stödja och aktivt eftersöka verkliga fackliga 
behov inom ledarnas föreningar och ledarnas klubbar/förtroendevalda. 

att ytterligare stödfunktioner för förtroendevalda utvecklas i form av 
utbildningar, vidareutveckling och rekrytering. 

att  förbundet profilerar sig som förbundet för Ledare. 

att  minst en tredjedel av varje utgåva av tidskriften chef handlar om 
aktuella fackliga frågor. 

 

Föreningen Ledarna inom Energi och Teknik ställer sig bakom motionen 
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MOTION 22 att-sats 4 

Förbundsstyrelsens yttrande 
Motionären lyfter frågan om att minst en tredjedel av varje utgåva av tidningen 
Chef ska handla om aktuella fackliga frågor. 

Tidningen Chef ges ut av förlaget Chef Stockholm Handelsbolag som ägs av 
Ledarna sedan april 2007. Tidningen når 150 000 chefer inom skilda branscher och 
på olika nivåer.  

Varje nummer av Chef innehåller minst åtta extra sidor som är exklusiva för 
medlemmar i Ledarna. Här berättar chefer från alla typer av verksamheter om 
aktuella ämnen och utmaningar de möter i sin vardag, och delar med sig av sina 
bästa tips. Läsarna får också svar på frågor av Ledarnas experter, och en hel 
del exempel på ytterligare fördjupning och verktyg du kan ha nytta av i din 
chefsvardag. 

I övrigt behandlar tidningen Chef fackliga frågor för chefer. Exempel på områden 
som tas upp i varje nummer av Chef är:  

 Handfasta tips och råd som underlättar ditt ledarskap, din vardag samt gör dig 
till en bättre chef. 

 Den senaste forskningen och nya teorier om chef- och ledarskap. 
 Test av toppchefer. 
 Chefs egna undersökningar. 
 Chefs experter på hälsa, karriär, arbetsrätt, ledarskap och mångfald. 
 Möten med de mest intressanta och omtalade cheferna just nu. 

Tidningen Chefs framgångshistoria bygger på deras självständighet från Ledarna, 
att tidningen har en oberoende redaktion. 

Tidningen är Ledarnas mest uppskattade medlemsförmån. 

 
Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar 
att anse fjärde att-satsen besvarad 

 


