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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 2 

Förbundsstyrelsens yttrande 
Motionären menar att fackliga frågor har fått mindre fokus hos Ledarna och 
medlemmen önskar ett större fackligt stöd. Motionären menar att Ledarna ska 
prioritera fackliga frågor och eftersöka verkliga fackliga behov.  

De viktigaste faktorerna bakom Ledarnas framgång under senare år är tydlighet i 
vilka Ledarna är till för och förmågan att tillfredsställa medlemmarnas behov 
genom ett uppdaterat och relevant erbjudande.  

Ledarna riktar sitt erbjudande till chefer och utgår ifrån chefens behov i allt vi gör. 
Ledarna är idag över 90 000 medlemmar. En stor del av våra medlemmar använder 
våra olika tjänster såsom rådgivning, stöd, förhandling, inspiration och utveckling. 
I vår årliga kvalitetsmätning RMI ger medlemmarna oss mycket höga betyg. 
Medlemstillväxt i kombination med nöjda medlemmar är det starkaste kvitto 
Ledarna kan få på att det vi gör motsvarar våra medlemmars behov och 
förväntningar.  

Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att företrädaren har en 
mycket viktig roll som kräver relevant stöd. Förslag på ett utökat stöd för 
företrädare finns beskrivet i förbundsstyrelsen kongressförslag angående 
framtidens företrädare.  

 
 
Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar 
att bifalla andra att satsen. 


