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MOTION 40 

Fler företrädare 

Inlämnad av:  
 
Förening: Byggcheferna 

 
Bakgrund:  
Vi har noterat under många årtionden sett en minskning av antalet förtroendevalda 
företrädare i företagen. Orsakerna är säkert många men vi vet att engagemanget 
när det gäller t.ex. lönebildningen minskade i och med Ledaravtalet. 

Ledarna har sviktat i synen på företrädarna då det i historien ”inte behövdes” 
varken klubbar eller företrädare till att förbundet har börjat inse att vi måste ha 
dessa på plats i företagen. I alla fall där det finns många medlemmar. 

Inom Byggcheferna har vi fört diskussionen om det är för sent att väcka upp denna 
viktiga funktion igen. 

Mycket talar för att förbundet inte kommer att klara av alla typer av förhandlingar 
och problem som uppstår i företagen utan lokala företrädare. Det är också viktigt 
att ha kunskap om verksamheten där förhandlingar ska hållas. 

Jag/vi tycker därför att ledarna ska:  
Vi tror att om vi ska framstå som närvarande i verksamheter och kunna konkurrera 
om nya medlemmar, måste vi förstärka denna del av Ledarna. 

Jag/vi yrkar att kongressen beslutar:  
att  Ledarna stärker upp satsningen på att utöka antalet företrädare. 

att  Ledarna stärker upp utbildningen för företrädare. 

att  frågan om ”belöning” till dessa människor tas upp till prövning. 

att ombudsmän med lokal förankring får ansvar för dialogen med 
företrädarna. 

att tydliggöra vem som utser företrädare  

att FS redovisar på RS 2015 resultatet av förslagen   
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MOTION 40 

Förbundsstyrelsens yttrande 
Motionären har sett en minskning av antalet förerträdare i företagen och menar att 
mycket talar för att förbundet inte kommer att klara av alla typer av förhandlingar 
och problem som uppstår i företagen utan lokala företrädare. Därför anser 
motionären att om Ledarna ska framstå som närvarande i verksamheter och kunna 
konkurrera om nya medlemmar måste antalet företrädare bli fler.  

Förbundsstyrelsen menar att det som i först hand avgör antalet företrädare är att 
medlemmar på en arbetsplats tycker det är viktigt och väljer att utse en 
företrädare.  

Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att vi har kompetenta 
företrädare som är goda representanter för Ledarna och Ledarnas värderingar. I 
förbundsstyrelsen förslag, Ledarnas företrädare, framhåller förbundsstyrelsen 
vikten av utökat stöd och kompetensutvecklingen för Ledarnas företrädare samt ett 
förtydligande av uppdraget.  

Företrädare utgör en viktig del av Ledarnas service till medlemmarna och därför är 
förbundsstyrelsen positiv till en utredning av hur företrädare skulle kunna belönas. 
Vidare ställer sig förbundsstyrelsen positiv till att stärka kontakten mellan 
förhandlare med lokal förankring och lokal företrädare.  

I Ledarnas stadgar finns tydligt reglerat hur företrädare utses och hur mandat ges. 
Medlemmarna väljer sin företrädare enligt de riktlinjer som finns för Ledarnas 
företrädare och förbundsstyrelsen ger förhandlingsmandat till den som väljs till 
företrädare.  

Enligt förslag som läggs fram på Kongressen kommer Ledarna att ha Kongress 
vartannat år. Om förslaget går igenom kan redovisning ske först på Kongressen 
2016 i annat fall ska det ske på RS 2015. 
 
 
Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar 
att  avslå första och sjätte att satsen – den senare med hänvisning till 

Kongressen 2016.  
att  bifaller andra, tredje och fjärde att satsen  

att  anse femte att satsen är besvarad. 


