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MOTION 15
Säkerställande av den demokratiska
ordningen
Inlämnad av: Ledarna inom vård och omsorg
Förening: Ledarna inom vård och omsorg
Bakgrund:
Idé och framtid är ledarnas verksamhetsidé, identitet och ideologiska plattform.
Förändringar i dokumentet skall vara väl förankrat hos medlemmarna så att
medlemsdemokratin upprätthålls.
Jag/vi tycker därför att ledarna ska:
Följa den demokratiska ordningen enligt paragraf 11.2 . i Ledarnas stadgar.
Jag/vi yrkar att kongressen beslutar:
att
behålla Idé och framtidsdokumentet som fastställts vid kongressen
2010.
att

förbundsstyrelsen undersöker om medlemmarna önskar förändringar i
Idé och framtidsdokumentet.

att

förbundsstyrelsen skriver dokumentet utifrån medlemmarnas
önskemål så den demokratiska ordningen vidmakthålls.
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MOTION 15
Förbundsstyrelsens yttrande
Motionärerna diskuterar styrelsens arbete med förslaget till ny idéologisk plattform
och föreslår att Ledarna behåller den gamla plattformen antagen på kongressen
2010 i stället för att besluta om en ny uppdaterad text.
Styrelsen vill med anledning av motionen ge en utförlig beskrivning av hur
processen med att arbeta fram ett förslag till Idé och Framtid 2014 har gått till.
Ledarna är en representativ demokrati. Det innebär att medlemmarna styr
organisationen genom val av företrädare med beslutanderätt. Kärnan i en
representativ demokrati är regelbundet återkommande val där medlemmarna
påverkar styret genom att rösta i dessa val. Fattar en styrelse beslut som inte
medlemmarna gillar röstar medlemmarna helt enkelt in nya representanter. Det
gäller såväl förbundet som föreningar. Kongressen är ledarnas högsta beslutande
organ.
Mellan kongresserna är det styrelsens ansvar att driva och utveckla Ledarnas
verksamhet och politik inom de ramar och i den riktning som kongressen lagt ut.
Inför kongresserna är det därför styrelsens ansvar att föreslå en inriktning för den
kommande kongressperioden och att lägga fram det förslaget för beslut i
kongressen.
På motsvarande sätt är det mellan kongresserna föreningarnas uppgift att
företräda sina medlemmars intressen i Ledarnas medlemsdemokrati.
Styrelsens arbete med kongressförslaget Idé & Framtid 2.0 inleddes i december
2012 med vad som antagligen är den största medlemsundersökningen i Ledarnas
historia. Alla medlemmar som Ledarnas har e-postadresser till (79 549 st) fick
frågor angående såväl värderingar som sakfrågor. 8 662 medlemmar svarade. I ett
följebrev till enkäten förklarades syftet med undersökningen. Detsamma gjordes bl
a i en intervju med Annika Elias på ledarna.se.
Resultatet beskrevs i korthet för föreningsordförandena på förbundsrådet i februari
2013.
Materialet låg sedan till grund för omfattande diskussioner i Ledarnas
styrelsepresidium under våren 2013. Presidiet arbetade igenom närmare ett
hundratal olika hypotetiska ställningstaganden som byggde dels på
medlemsundersökningen och dels på vår ordinarie omvärldsbevakning.
På Ledarnas representantskap i maj 2013 presenterades styrelsens arbete med att
ta fram en ny ideologisk plattform. Några enstaka sakfrågor som fanns med i
styrelsens diskussioner nämndes också.
Under styreslens junimöte presenterade presidiet sina slutsatser för styrelsen som
sedan arbetade vidare med dem under sitt arbetsinternat under september.
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Parallellt med styrelsens arbete träffade Annika Elias, Tomas Oskarsson och Ebba
Öhlund i stort sett alla föreningar för att bland annat ventilera styrelsens
diskussioner och förslag.
I slutet av oktober skickade så styrelsen ut ett första utkast som
diskussionsunderlag till föreningarna. Detta utkast diskuterades sedan med
föreningsordförandena på förbundsrådet i november 2013.
Som ett resultat av förbundsrådsdiskussionen skrev så styrelsen om sitt förslag till
det slutgiltiga kongressförslag som sedan går ut med kongresshandlingarna två
månader före kongressen.
Kongressombuden kommer på ombudsutbildningarna i månadsskiftet mars-april
att gå igenom kongresshandlingarna och kan då omedelbart börja skriva yrkanden
och förslag till förändringar.
Kongressen kommer sedan i maj att fatta beslut om en ny ideologisk plattform för
Ledarnas arbete under den kommande kongressperioden. I detta beslut är
kongressen suverän att fatta de beslut den vill i egenskap av det högsta beslutade
organet i Ledarnas representativa demokrati.

Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att
avslå motionen.
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