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Motion 8 

Vad är vi till för? Dags för ägardirektiv till Förbundsstyrelsen för 
den strategiska styrningen! 
 

Inlämnad av: 

Ledarna inom Privat Tjänstesektor 
 

Förening: 

Ledarna inom Privat Tjänstesektor 
 
Bakgrund: 

Ledarnas verksamhet utgår från medlemmarna och utövas genom fackliga företrädare. 
Medlemmarna i Ledarna är paraplyet och demokratins plattform. I våra föreningar svarar vi 
för medlemsinflytande genom representativ demokrati. Ledarna äger och driver verksamhet i 
olika bolag. I alla företag eller större föreningar eller organisationer med sådan verksamhet 
behövs styrning från dess ägare. Idag saknas sådan. Det gäller även Förbundsstyrelsen 
arbete. Den styrning som idag finns är ett övergripande förbundspolitiskt program där direktiv 
saknas. Dessa direktiv bör framledes antas på Förbundskongressen. 
Ledarna har idag över 90 000 medlemmar och vi har idag 18 branschföreningar. Alla 
föreningar är till för sina medlemmar. Vad vore mer naturligt än att vi tillsammans tar fram 
ägardirektiv till förbundsstyrelsens kommande strategiska arbete. På så vis skulle våra olika 
roller även tydliggöras för våra medlemmar. Ledarna är en transparent och framåtlutad 
fackförening.  
 

Jag/vi yrkar att kongressen beslutar: 
 

att   vi för framtiden tillsammans jobbar fram ägardirektiv till 
  Förbundsstyrelsen, för att bli tydligare i vad  
  medlemmarna vill. 
 
att   dessa ägardirektiv antas på Förbundskongress. 
 
att   en representant från varje branschförening ingår i  
  arbetsgruppen för att ta fram ägardirektiv. 
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Motionssvar 

 
Motion 8  
Vad är vi till för? Dags för ägardirektiv till Förbundsstyrelsen för 
den strategiska styrningen! 
 

Förbundsstyrelsens yttrande 
Motionären lyfter frågan om hur Ledarna styrs och föreslår att en ny styrning i form av ett 
ägardirektiv tillförs nuvarande system. 

Ledarna har kongress vartannat år, där alla Ledarnas medlemmar representeras genom 
branschföreningarnas valda ombud. Vart fjärde år är kongressen mer omfattande och 
innehåller, förutom val till förbundsstyrelsen och andra centrala uppdrag, också fastställande 
av stadgar och förbundets strategiska inriktning i form av det förbundspolitiska programmet. 
För att säkerställa att den strategiska inriktningen bygger på förbundets gemensamma 
värderingar och åsikter, och speglar de viktigaste chefsfrågorna bland medlemmarna, tas 
den fram genom ett genomgripande dialogarbete mellan branschföreningarna och styrelsen. 

Därutöver genomlyses stadgarna av kongressen minst vart fjärde år. Stadgarna innehåller 
en omfattande reglering av styrelsens uppdrag. Vidare behandlar kongressen motioner i 
konkreta frågor, där besluten kan resultera i åtgärder som styrelsen ska verkställa. 

Styrelsens arbete revideras av såväl förtroendevalda som auktoriserade revisorer och 
presenteras för medlemmarna varje år i en verksamhetsberättelse. Den medlem eller 
förtroendevald som vill engagera sig löpande i det demokratiska arbetet kan när som helst 
skicka in förslag eller ställa frågor till styrelsen och få svar direkt. 

Som ett komplement till nuvarande styrsystem vill motionären tillföra ytterligare en nivå av 
styrning, kallat ägardirektiv. Innehållet i direktivet är inte närmare beskrivet i motionen. 

Förbundsstyrelsen menar att medlemmarnas styrning av förbundet är väl tillgodosedd genom 
de styrformer som finns idag. Att omedelbart efter en kongress inleda en ny genomgripande 
process för att tolka kongressbesluten och omsätta dem i ett detaljerat direktiv skulle bara 
uppehålla och försena styrelsens arbete med att förverkliga kongressens beslut för 
medlemmarnas bästa. Ledarnas medlemmar förväntar sig handling, inte ytterligare 
administrativa processer som slukar resurser och riskerar att passivisera styrelsen. 

Förbundsstyrelsen är av uppfattningen att kongressens samlade beslut, samt det uppdrag 
som finns i stadgarna motsvarar ett ägardirektiv. Det kan anses vara förenligt med praxis och 
god sed i en organisation av Ledarnas typ och storlek. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar  
att     avslå motionen. 
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