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Motion 24 

Samarbete med högskolor och universitet  
 

Inlämnad av: 
Teknik & Motor avdelning Småland samt GDS 

Förening: 
Teknik och Motor 

 
Bakgrund: 
Det kommer finnas brist på chefer i framtiden och många företag har redan i dag svårt att 
hitta bra chefer när de ska rekrytera.  

Det finns i dag ett antal ledarskapsutbildningar runt om på landets högskolor och universitet.  

Ledarna besitter en gedigen kunskapsbank som skulle vara till användning för att forma 
morgondagens chefer på dessa utbildningar.  

Jag/vi tycker därför att Ledarna ska: 
Ledarna riktar in sig på att samarbeta med skolorna och skapa kontakter genom att använda 
nyförvärvade M gruppen och intermezzo AB. På detta sätt kan man sprida kunskaper och 
erfarenheter som finns inom Ledarna. Där med kan ledarnas gedigna kunskapsbank 
användas för att forma morgondagens chefer och ta oss närmare ledarnas vision att alla ska 
ha en bra chef. 

Jag/vi yrkar att kongressen beslutar: 
att  förbundsstyrelsen ger M-gruppen och intermezzo AB i uppdrag att starta ett 

samarbete med skolor avseende ledarutbildningar. 
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Motionssvar motion 24 - Samarbete med högskolor och 
universitet  
Förbundsstyrelsens yttrande 
 

Ledarna och våra dotterbolag har idag samarbete med olika externa aktörer, såväl 
kommersiella som icke-kommersiella, i syfte att både utveckla sin verksamhet men också för 
att sprida vår kunskap. Ledarnas samhällspolitiska enhet har exempelvis till uppdrag att 
samverka med universitet och högskolor. 

Förbundsstyrelsen delar motionärens syn på vikten av att det finns bra chefer. Värdet av bra 
chefer och ett gott ledarskap är en kärnfråga för Ledarna. Gott ledarskap är avgörande för de 
utmaningar samhälle och näringsliv står inför. Ledarnas utbildningsverksamhet, oavsett om 
den sker i egen eller i dotterbolagens regi, syftar till att ge chefer möjligheter att utvecklas i 
sitt ledarskap.  

Ledarnas dotterbolag är kommersiellt självständiga. Det innebär att Ledarna genom tydliga 
ägardirektiv ställer krav på inriktning, förväntningar på tillväxt och resultat. Med stöd av dessa 
verkar bolagen för att skapa bästa möjliga resultat och därmed lyckas kommersiellt på 
marknaden. Bolagen har en egen styrelse och ledning som ansvarar för att leva upp till 
ägarnas förväntningar. Ledarnas styrelse eller ledning ska inte ha inflytande på den dagliga 
verksamheten och ska inte ge den typ av uppdrag som motionären efterfrågar. 
Förbundsstyrelsen bedömer det som en avgörande framgångsfaktor att bolagen styrs 
professionellt på det sätt som skapar bäst förutsättningar för varje enskild verksamhet. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar: 
 

att avslå motionen 
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