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FÖRBUNDSSTYRELSELEDAMOT 

Beslutad av förbundsstyrelsen 2016-03-16 

 

Du som är ledamot i förbundsstyrelsen är en idéburen ledare och demokratiskt vald av 

medlemmarna vid en kongress.  

 

Ditt uppdrag som förbundsstyrelseledamot innebär att du tillsammans med övriga 

ledamöter i styrelsen ansvarar för att leda Vårdförbundet i riktning mot mål beslutade av 

kongressen och i överensstämmelse med stadgar och grundläggande värderingar, samt 

sköta förbundets förvaltning.  

 

Genom att initiera, forma, vägleda, följa upp och fatta beslut om Vårdförbundets politik, 

organisation och verksamhet skapar du i ditt uppdrag förutsättningar för att förbundet 

utvecklas i en riktning som gynnar medlemmarna. Ditt uppdrag är i huvudsak 

strategiskt. Förbundsstyrelsens beslut förverkligas genom insatser som görs av 

förtroendevalda i hela landet och kansliet. Som förbundsstyrelseledamot är därför närhet 

och dialog med medlemmar och förtroendevalda en viktig del av uppdraget.  

 

Uppdraget som förbundsstyrelseledamot innebär att ha ett nationellt perspektiv på 

förbundets frågor och tillsammans med övriga i styrelsen ansvara för hela förbundets 

verksamhet. I uppdraget ingår att hålla sig förtrogen med förbundets beslutade politiska 

inriktning och de händelser i omvärlden som påverkar förbundets handlingsutrymme 

och strategier. 

 

Val av förbundsordförande och vice ordföranden sker på kongressen. I övrigt utvecklar 

förbundsstyrelsen själv arbetsformer och arbetsfördelning.  

 

Förbundsstyrelseledamot är du i alla sammanhang och du representerar alltid förbundet 

och alla i förbundsstyrelsen representerar Vårdförbundets samtliga medlemmar. 
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Uppdraget enligt stadgan 

Förbundsstyrelsen leder, styr och ansvarar för verksamheten mellan kongresserna. 

Förbundsstyrelsen består av ledamöter, ordförande samt två vice ordförande. 

 

Uppgift och beslut 

Förbundsstyrelsen 

 Leder, styr och ansvarar för Vårdförbundets verksamhet i överensstämmelse 

med stadgar, grundläggande värderingar och kongressbeslut  

 Formulerar och beslutar om strategier för att nå de mål som kongressen har 

fastslagit för kongressperioden 

 Ansvarar för den gemensamma verksamhetsplaneringen 

 Granskar den lokala verksamheten 

 Ansvarar för förbundets ekonomi, egendom och förvaltning samt skriver 

verksamhetsberättelse för föregående år. 

 Utser de personer och funktioner som tecknar firma för Vårdförbundet 

 Ansvarar för att inhämta synpunkter från förbundsrådet 

 Ansvarar för Vårdförbundets förhandlingsverksamhet och har rätt att ingå 

bindande centrala kollektivavtal. 

 Rådgör med avtalsrådet i centrala avtalsfrågor vid utvecklingen av nationella 

kollektivavtal 

 Utser två representanter som representerar aktuell sektor i avtalsrådet 

 Träffar efter samråd med avtalsrådet centrala kollektivavtal, beslutar om slutbud 

eller vidtar konfliktåtgärder. 

 Beslutar om lokal arbetstagarorganisations rätt att sluta kollektivavtal 

 Ansvarar för att det finns lokal arbetstagarorganisation för medlemmar hos 

arbetsgivare vars verksamhet är riksomfattande 

 Beslutar om enskilt medlemskap, medlems uteslutning, medlems återinträde 

samt om medlem ska få biträde i domstol i arbetsrättsliga ärenden eller i ärenden 

som kan beräknas bli särskilt kostnadskrävande 

 Fastställer och upplöser lokal avdelning på avdelningens egen begäran 

 Ger förutsättningar för den lokala organisationen. 

 Har arbetsgivaransvar för alla anställda i Vårdförbundet 
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Din roll som förbundsstyrelseledamot utifrån olika perspektiv 

Medlemsstöd 

Du ansvarar tillsammans med övriga ledamöter i förbundsstyrelsen för att det ska finnas 

en organisation och resurser som ger medlem individuellt stöd och rådgivning i frågor 

som rör profession, anställning, lön, vårdmiljö, utveckling och karriär, som är likvärdigt 

i hela landet. Ansvaret tar du företrädesvis genom att fatta beslut om en 

verksamhetsplan och budget som medger detta, och genom att regelbundet vid 

styrelsens möten följa upp verksamhet som bedrivs av lokala avdelningar och av 

kansliet. Ansvaret tar du också indirekt genom att i ditt ledarskap och genom förbundets 

verksamhet främja att medlemmar vill ta förtroendeuppdrag där de kan ge stöd och råd 

till medlemmar. 

 

 

Styrelsen fattar tillsammans beslut om medlem ska få biträde i domstol i arbetsrättsliga 

ärenden och särskilt kostsamma ärenden.  

 

Påverkan 

Vårdförbundet har höga ambitioner för påverkan. Alla förbundets förtroendevalda har 

på olika sätt ansvar i påverkansarbetet och du som är förbundsstyrelseledamot har ett 

särskilt ansvar. Genom ditt uppdrag får du tillgång till olika arenor och sammanhang, 

nationellt och internationellt. I de sammanhangen har du ansvaret att driva förbundets 

politik i enlighet med de strategier som förbundet gemensamt har utvecklat. Du bjuder 

också in dig själv i sammanhang där Vårdförbundet bör finnas och påverka, i enlighet 

med hur du tillsammans med övriga i förbundsstyrelsen har prioriterat bland 

påverkansarenorna.  

Förbundet har ett viktigt uppdrag att stärka medlemmar att själva påverka och agera. I 

ditt uppdrag som förbundsstyrelseledamot handlar det om det ledarskap du och de andra 

i förbundsstyrelsen tillämpar. Att skapa förutsättningar för medlemmar som inte har 

förtroendeuppdrag att engagera sig i påverkansarbete går inte att besluta fram i en 

verksamhetsplan, istället handlar det om att genom eget agerande bidra till en kultur i 

organisationen där medlem tar och får plats att uttrycka sig.  

 

Därutöver kan du tillsammans med förbundsstyrelsen besluta om att satsa resurser på 

medlemsinitiativ som syftar till att påverka frågor som förbundet prioriterar. 
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Kollegial mötesplats 

I Vårdförbundet samlas medlemmar inom våra fyra professioner. De ska kunna möta 

kollegor, inspireras och lära sig av varandra. Därför anordnas många mötesplatser i 

förbundet. Mötesplatser arrangeras såväl nationellt som lokalt och tillsammans med 

övriga i förbundsstyrelsen ansvarar du för att det finns en organisation och resurser som 

möjliggör det.  

 

Som förbundsstyrelseledamot blir du inbjuden eller tar själv initiativ till att delta i 

kollegiala mötesplatser som arrangeras. Då är din roll företräda förbundsstyrelsen och 

beskriva politiska vägval, mobilisera och ha dialog med medlemmar.  

 

Demokrati 

Tillsammans med övriga i förbundsstyrelsen har du ett ansvar för att den demokratiska 

processen i förbundet fungerar. Konkret är det förbundsstyrelsens uppdrag att tolka 

stadgans formuleringar och besluta om tillämpningar som hela förbundet behöver följa 

samt att ta ansvar för att valprocessen fungerar i förbundet (inte att förväxla med 

valberedningens uppdrag).  

 

Förbundsstyrelsen har ansvar för att förbereda och genomföra kongressen. 

 

Men demokrati betyder mer än att tillse att stadgan kan förstås och efterlevas. I 

Vårdförbundet eftersträvas en öppenhet, tydlighet och tillgänglighet som gör 

verksamheten förutsägbar och att alla medlemmar känner sig välkomna i gemenskapen. 

Idéer och synpunkter ska efterfrågas och återkopplas kontinuerligt och inte enbart vid 

årsmöten eller kongress. Kort sagt handlar det om en kultur i Vårdförbundet som 

präglas dessa värderingar och du har ett viktigt uppdrag att främja detta. Det gör du 

både genom ditt ledarskap – ditt sätt att vara – och genom att i förbundsstyrelsen fatta 

beslut som främjar att en sådan kultur finns och utvecklas.  

 


