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9B.3–4 FÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER 
MOTION 3 OCH MOTION 4

Återremitterad motion 3 och motion 4: Angående godkännande 
av verksamhetschef och biträdande verksamhetschef

Förbundsstämman 2021 beslöt att motionerna återremitteras till förbundsstyrelsen för fortsatt 
bearbetning och att beslut fattas vid planerad extra förbundsstämma i oktober 2021. 

Direkt efter den ordinarie förbundsstämman 2021 påbörjades en dialogprocess inom förbun-
det. I samtalen har förbundsstyrelsen bland annat haft möjlighet att ytterligare förtydliga och 
redogöra för sin syn till att anställningsbesluten av nya chefer på avdelningsnivå är en fråga 
för avdelningsstyrelserna. I samband med samtalen har även beskrivits att då ansvaret för det 
tilldelade statsbidraget och efterlevandet av villkoren åligger förbundsstyrelsen är det viktigt 
att förbundsstyrelsen, genom sin förvaltning, också medverkar i rekryteringsarbetet inför 
tillsättning av tjänsterna som verksamhetschef eller biträdande verksamhetschef vid Studie-
främjandets avdelningar. Det är förbundsstyrelsens absoluta ambition att detta ska ske i ett 
förtroendefullt samarbete med aktuell avdelning och dess styrelse. Arbetet säkerställs genom 
förtroendefull och ömsesidig löpande dialog.  

HUVUDYRKANDEN

Förbundsstyrelsen föreslår den extra förbundsstämman 

att  motionerna angående godkännande av verksamhetschef och biträdande verksamhets- 
 chef därmed förklaras vara besvarade.
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9B.3 MOTION 3: ANGÅENDE FÖRBUNDSSTYRELSENS 
GODKÄNNANDE AV VERKSAMHETSCHEF

 

 

Datum 
 

2021-02-24 

 

 

 

Studiefrämjandet Sörmland
Köpmangatan 3, 641 30 Katrineholm

Tel 0150-51051
sormland@studieframjandet.se

www.studieframjandet.se/sormland
Org. Nr 819000-5366

 
 

Till: Förbundsstyrelsen 
Avsändare: Bengt Sunesson 
 
 

 
Motion till Studiefrämjandets förbundsstämma 2021 

 

Angående förbundsstyrelsens godkännande av verksamhetschef 

Vid föregående förbundsstämma gavs förbundsstyrelsen större inflytande över avdelningarnas 
chefspersoner. Förbundsstyrelsen fattade därefter beslut om ytterligare krav på tillsättandet av 
chef, där förbundschefen i praktiken gavs oinskränkt makt att tillsätta verksamhetschefer. 
Detta är en betydande inskränkning på avdelningsstyrelsens möjlighet att fatta sitt eget 
rättmätiga beslut om den egna personalen.  

Avdelningen är en egen juridisk person och ska inte toppridas av en annan juridisk person. 
Studiefrämjandet är ingen koncern med vinstdrivande enheter utan en demokratisk förening i 
enlighet med en lång svensk tradition. Därför måste vi återgå till en ordning där avdelningens 
styrelse både tillsätter, arbetsleder och har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar över sin 
verksamhetschef. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi  

att § 23 i förbundets stagar och § 19 i normalstadgar för avdelning ändras enligt följande: 

§ 23 Godkännande av verksamhetschef och biträdande verksamhetschef 

Avdelningens styrelse ansvarar för anställning av verksamhetschef. Vid behov har 
avdelningen rätt att nyttja de tekniska instrument förbundet utarbetat för att underlätta 
processen. 

Förbundsstyrelsen ska hållas informerad om hur arbetet med tillsättningen fortskrider och 
har rätt att utse en ledamot som deltar i rekryteringsprocessen. 

Förbundsstyrelsen ska delta i beredningen vid tillsättning av verksamhetschef och 
biträdande verksamhetschef för avdelning. 

Verksamhetschef och biträdande verksamhetschef för avdelning ska vara godkänd av 
förbundsstyrelsen. Om förbundsstyrelsen motsätter sig avdelningsstyrelsens val av 
verksamhetschef, ska förbundsstyrelsen föra dialog med avdelningens styrelse och tydligt 
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Datum 
 

2021-02-24 

 

 

 sid 2/2
 

motivera sitt ställningstagande, för att därigenom kunna undanröja sina tveksamheter.  

Förbundsstyrelsen kan, om särskilda synnerliga skäl föreligger, återkalla sitt godkännande 
av en verksamhetschef samt sitt godkännande av en biträdande verksamhetschef för en 
avdelning. Innan beslut om återkallande ska förbundsstyrelsen föra dialog med 
avdelningsstyrelsen enligt föregående stycke. 

 

§ 19 Godkännande av verksamhetschef och biträdande verksamhetschef 

Avdelningens styrelse ansvarar för anställning av verksamhetschef. Vid behov har 
avdelningen rätt att nyttja de tekniska instrument förbundet utarbetat för att underlätta 
processen. 

Förbundsstyrelsen ska hållas informerad om hur arbetet med tillsättningen fortskrider och 
har rätt att utse en ledamot som deltar i rekryteringsprocessen. 

Förbundsstyrelsen ska delta i beredningen vid tillsättning av verksamhetschef och 
biträdande verksamhetschef för avdelning. 

Verksamhetschef och biträdande verksamhetschef för avdelning ska vara godkänd av 
förbundsstyrelsen. Om förbundsstyrelsen motsätter sig avdelningsstyrelsens val av 
verksamhetschef, ska förbundsstyrelsen föra dialog med avdelningens styrelse och tydligt 
motivera sitt ställningstagande, för att därigenom kunna undanröja sina tveksamheter. 

Förbundsstyrelsen kan, om särskilda synnerliga skäl föreligger, återkalla sitt godkännande 
av en verksamhetschef samt sitt godkännande av en biträdande verksamhetschef för en 
avdelning. Innan beslut om återkallande ska förbundsstyrelsen föra dialog med 
avdelningsstyrelsen enligt föregående stycke. 

 

Motionen antogs av styrelsen för Studiefrämjandet Sörmland 2021-02-22 

 

 

 
Enligt uppdrag 
 
 
Bengt Sunesson 
Verksamhetschef 
Telefon (direkt): 0152-65 05 52 
E-post: bengt.sunesson@studieframjandet.se 
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9B.4 MOTION 4: ANGÅENDE BITRÄDANDE 
VERKSAMHETSCHEF I STADGARNA

 

 

Datum 
 

2021-02-24 

 

 

 

Studiefrämjandet Sörmland
Köpmangatan 3, 641 30 Katrineholm

Tel 0150-51051
sormland@studieframjandet.se

www.studieframjandet.se/sormland
Org. Nr 819000-5366

 
 

Till: Förbundsstyrelsen 
Avsändare: Bengt Sunesson 
 
 
Motion till Studiefrämjandets förbundsstämma 2021 

 

Angående bitr verksamhetschef i stadgarna 

I stadgarna står det att förbundsstyrelsen ska godkänna anställning av biträdande 
verksamhetschef. Därför kan man få uppfattningen att en sådan befattning måste finnas i 
avdelningarna. Idag är så inte fallet.  

I vissa avdelningar har verksamhetschefen valt att ha en biträdande chef, ibland har 
avdelningens styrelse beslutat en sådan ordning. Men i många avdelningar har man ansett att 
det inte finns sådant behov eller som i exempelvis den geografiskt största avdelningen Mitt, där 
det i stället finns länschefer underställda verksamhetschefen. I inget fall tycks biträdande 
verksamhetschef svara direkt till styrelsen utan är underställd avdelningens verksamhetschef. 

Det verkar helt orimligt att förbundsstyrelsen ska bestämma över hur en avdelning ska 
organiseras eller att den ska godkänna personal underställd avdelningens verksamhetschef. 

Med stöd av ovanstående yrkar vi  

att förbundsstämman beslutar att begreppet biträdande verksamhetschef tas bort från såväl 
förbundets stadgar (§ 23) som från normalstadgar för avdelning (§§ 8, 15, 19). 

 

Motionen antogs av styrelsen för Studiefrämjandet Sörmland 2021-02-22. 

 

 
Enligt uppdrag 
 
 
Bengt Sunesson 
Verksamhetschef 
Telefon (direkt): 0152-65 05 52 
E-post: bengt.sunesson@studieframjandet.se 
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