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Utvecklad organisation för inflytande och 
engagemang 
 
Samordningsutskottets betänkande 

Samordningsutskottet har diskuterat de betänkanden som inkommit från alla utskott.  
 
Inom området Fokuserat syfte och innehåll på förbundsmötet har det framförts behov av 
ytterligare tydliggörande kring vilka frågor som är de strategiska och ska behandlas på ett 
förbundsmöte.  
 
Inom området arenor för inflytande, engagemang och handlingskraft ställs frågor kring vem 
som kan initiera olika teman och i vilken form de genomförs.  
Samordningsutskottet anser att det är förbundsstyrelsens uppdrag att ytterligare tydliggöra de 
två ovanstående frågorna.  
 
Inom området förändrad motionshantering och digitaliserade processer har det lyfts en oro 
kring att ombuden inte känner sig redo och organisationen inte är rustad för digitalt 
genomförande. Därför väljer samordningsutskottet att lägga förslag enligt nedan.  
 
Samordningsutskottet skickar också med förbundsstyrelsen att förtydliga att det även ska 
finnas möjlighet att hantera motioner på de digitala årsmötena.  
 
När det gäller förändringar som rör mandat är de flesta positiva till förslagen i rapporten. 
Samordningsutskottet anser att förslaget är väl balanserat.  
 
När det gäller förbundsmöte vart fjärde år är samordningsutskottets bedömning att 
organisationen behöver skapa möjligheter och verkställa en del av utvecklingsförslagen för att 
ett slutgiltigt beslut om frekvensen av förbundsmöten ska kunna fastställas.  
Samordningsutskottet lägger därför ett förslag till inriktningsbeslut enligt nedan.  
 
Samordningsutskottet är positiva till rapportens förslag kring de delar som handlar om 
likabehandling. Ett medskick är att tillgänglighetsfrågorna när det gäller de digitala 
processerna är avgörande för att skapa trygghet i organisationen.  
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Förslag till beslut  
 

1. Fokuserat syfte och innehåll på förbundsmötet 
Samordningsutskottet ställer sig bakom förslagen i rapporten 
 

2. Arenor för inflytande, engagemang och handlingskraft 
Samordningsutskottet ställer sig bakom förslagen i rapporten 
 

3. Förändrad motionshantering och digitaliserade processer 
Samordningsutskottet föreslår förbundsmötet besluta att ge förbundsstyrelsen i 
uppdrag att genom test- och pilotverksamhet säkerställa de digitala processerna och 
möjligheten att delta i dessa. 
 
Samordningsutskottet föreslår också förbundsmötet besluta att förbundsstyrelsen 
säkerställer att motionshanteringen är transparent och möjlig att följa 
 

4. Förändringar som rör mandat till förbundsmötet 
Samordningsutskottet ställer sig bakom förslagen i rapporten 
 

5. Förbundsmöte vart fjärde år 
Samordningsutskottet föreslår förbundsmötet besluta att ge förbundsstyrelsen i 
uppdrag att till nästa förbundsmöte möjliggöra för organisationen att kunna fastställa 
frekvensen för förbundsmöte till vart fjärde år.  
 

6. Likabehandling 
Samordningsutskottet ställer sig bakom förslagen i rapporten 

 
 
 

Förbundsmötet beslutade enligt  
samordningsutskottets förslag till beslut 

  
 
 
 


