
Vårdförbundets organisation för 

riksomfattande verksamhet
Arbetsordning – Värdavdelningar - Klubb



Utgångspunkter

• ”Vårdförbundets organisation 

utgår från dig som medlem och 

din arbetsplats.” – Stadgan

• Behov av kommunikation och 

samordning

• Privata eller statliga 

verksamheter som finn inom 

två eller fler avdelningar



Principen för värdavdelningen 
(FS 2005-06-13- -14)

Nationellt

Berör flera avdelningar Värdavdelning ansvarar

Region

Berör flera avdelningar Värdavdelning ansvarar

På arbetsplatsen

Berör en avdelning Avdelning ansvarar



Värdavdelningens ansvar kan kort 

sammanfattas i följande punkter

• Politisk delaktighet

• Samordning och 

kommunikation

• Administration
• Ekonomi

• Diarieföring/arkivering

• Partsställning, lokal 

arbetstagarorganisation, 

medlemsärenden och 

tecknade av kollektivavtal



Politisk delaktighet

Värdavdelning
• Kan behöva rikta utbildning 

specifikt till berörda inom 

verksamheten

Om klubb finns
• Ansvarar värdavdelning för 

vägledning av klubbstyrelsen

Avdelning
• Avdelningen ansvarar för 

medlemsutbildningar,  

mötesplatser etc.
• Ingen skillnad på medlem i 

Värdavdelning eller icke…

Helhetsperspektivet i yrke, villkor och vårdpolitik skall finnas med i 

mötet och kommunikation mellan alla berörda är en viktig del för att 

utveckla och implementera Vårdförbundets politik.



Samordning och kommunikation

Värdavdelning
• Håller i samordning

• Är ”sambandscentral” i 

kommunikationen
• Både intern och gentemot företaget 

centralt

Om klubb finns
• Ansvarar klubben för 

kommunikation med medlemmar

• Värdavdelning hjälper vid behov 

till att kommunicera /samordna 

med andra avdelningar eller 

kansliet

Avdelning
• Ansvarar för kommunikation 

med ”sina” medlemmar

• Kommunicera med 

värdavdelnning om lokal 

förhållanden

•Viktigt att kommunikationen svarar mot medlemmarnas 

behov

•Alla berörda avdelningar måste involveras = Allas ansvar

•Nyttja tekniken…



Administration

Värdavdelning
• Administrativt stöd till 

förtroendevald

• Övergripande struktur i Komet

• Diarieför/arkiverar alla 

relevanta handlingar på 

övergripande nivå

• Ansvar för ev. budget

Om klubb finns
• Värdavdelning ansvarar för 

• Hjälp med administration

• Diarieföring/arkivering

• Komet

• Budget

Avdelning
• Ansvarar för 

diarieföring/arkivering av allt 

som handläggs lokalt 

• Kan behöva kommuniceras



Beslut om firmateckning och 

förhandlingsmandat 

• Frågan om att teckna förbundets firma vid lokala 

kollektivavtalsförhandlingar och lokala 

rättstvisteförhandlingar hanteras normalt genom styrelsens 

beslutsordning (Förbundsstyrelsen 2005-05-12): 

“Förbundets firma tecknas vid lokala 

kollektivavtalsförhandlingar och rättstvisteförhandlingar av 

avdelningsstyrelserna och styrelserna för de riksomfattande 

klubbarna. Styrelserna får vidaredelegera rätten att teckna 

förbundets firma i ett led i dessa frågor.” 



Partstsällning

• Värdavdelningskapet inrättas efter ett förbundsstyrelsebeslut.

• Beslutet innebär i korthet:
• Förbundsstyrelsen utser avdelning X till värdavdelning för organisation Y.

• Nämnda värdavdelning får rätten att teckna förbundets firma vid lokala 

kollektivavtalsförhandlingar och rättstvisteförhandlingar i frågor som berör 

arbetsplatser inom två eller fler av Vårdförbundets avdelningar.

• Styrelsen i nämnda värdavdelning får vidaredelegera rätten att teckna 

förbundets firma i ett led i dessa frågor.

• Angivna värdavdelning utses till lokal arbetstagarorganisation i förhållande 

till organisation Y, i frågor som berör arbetsplatser inom två eller fler av 

Vårdförbundets avdelningar.



Partsställning forts.

Värdavdelning
• Har mandatet att teckna 

avdelningsövergripande

• Om inte klubb finns

• Kan delegera i ett led

• OFR inom staten

Om klubb finns
• Klubb har mandat att teckna 

oavsett avdelningsgränser

• Kan delegera i ett led

• OFR inom staten

Avdelning
• Har som vanligt mandatet inom 

avdelningens ”område”

• Om inte klubb finns

• Kan delegera i ett led

• OFR inom staten



ROV utan värdavdelning

• Pragmatisk ingång

• Alla avdelningsstyrelser kan 

delegera i ett led

• Samtal med nationella 

resursen / projekt privata





Bordsdialog

• Reflektion kring arbetsordningen

• Hur får vi denna att fungera i vardagen?


