
Förslag svar på motioner: 
 

Arbetsledning 
EFS har utvecklat sitt arbete med arbetsgivarfrågor och har en mycket stabilare och professionellare 

organisation för detta. En viktig del i detta är den ansvarsfördelning som nu är tydligt definierad 

genom avtal och delegationer mellan EFS och föreningar samt mellan regional missionsledare och 

lokal arbetsledare. Här tydliggörs EFS övergripande arbetsgivaransvar men också vikten av en lokal 

arbetsledare som kan vara ett stöd och ett bollplank för den anställde när det gäller prioriteringar i 

den lokala verksamheten. Detta är en unik lokal kompetens som inte en regional missionsledare 

rimligen kan ha. Den kan inte sätta sig in i alla delar i all lokal verksamhet i Norrbotten samt vilka 

önskemål som finns kring detta bland lokala styrelser. Här borgar lokala arbetsledare för ett 

professionellt stöd för de anställda i lokala verksamhetsfrågor. Även om det blivit flyttade 

arbetsuppgifter i samband med den nya organisationen så finns inte utrymme för den regionala 

missionsledaren för all den tid det skulle kräva att arbetsleda alla anställda i Norrbotten. 

Det tyngre ansvaret ligger på EFS i stort som arbetsgivare, dels på personalavdelningen samt på den 

regionala missionsledaren. Den lokala arbetsledaren är en viktig del även i dessa frågor genom att 

vara en som finns närmare den anställde och verksamheten och kan signalera om det finns behov av 

extra resurser, stöd eller om det är en ohållbar situations om behöver adresseras. Detta kräver ingen 

djupare kompetens i arbetsrättsliga frågor men är en viktig del för att EFS ska kunna vara en 

professionell arbetsgivare och kunna agera tidigt för att stödja anställda. Men det är en viktig del för 

att EFS ska kunna ta sitt fulla ansvar som arbetsgivare att vi har några som finns nära de anställda. 

 

Regionala utskottets förslag till beslut är att avslå motionen 

 

Regionens ekonomi och verksamhet i framåt 
Det är alltid angeläget att utvärdera och se över hur vi på bästa sätt kan nyttja våra gemensamma 

resurser och skapa engagemang och delaktighet i EFS Norrbottens gemensamma arbete. 

Det regionala utskottet bejakar intentionen i motionen och yrkar på bifall till första och andra att 

satsen. 


