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Förbundsvalberedningens arbetssätt 2018-2022 

Förbundsvalberedningen har arbetat aktivt under hela kongressperioden 2018-2022. 
Under pandemin har digitala möten hållits ett antal gånger om året, och fysiska möten 
har kunnat hållas under 2018, 2019, tidig höst 2021 samt våren 2022. Vid sina möten 
har valberedningen utvecklat sin process, uppdaterat sina underlag samt följt upp 
genomförda intervjuer och träffar som genomförts med lokala avdelningar.  

Valberedningen har följt förbundets verksamhet under hela kongressperioden genom att 
ha en löpande dialog med och besöka de lokala styrelserna (digitalt och i vissa fall 
fysiskt). Detta har gett valberedningen en god insikt och förståelse för vad de lokala 
avdelningarna önskar av förbundsstyrelse, avtalsråd och revisorer. Valberedningen har 
även tagit del av resultaten från Novus medlemsundersökning samt Höjda Röster som 
genomförts under kongressperioden, för att hålla sig uppdaterade kring medlemmarnas 
viktigaste frågor, prioriteringar samt förbundets behov och framtida riktning.  

Intervjuer har genomförts med sittande förbundsstyrelse, avtalsråd och revisorer vid två 
tillfällen under kongressperioden: de första intervjuerna genomfördes ett år in i 
uppdraget, och de sista intervjuerna genomfördes inför mandatperiodens slut innan 
nomineringsperioden startade. Intervjuerna genomfördes för att följa upp resultatet av 
valberedningens förslag vid kongressen 2018, för att få inblick i gruppernas arbete och 
en förståelse för vilka egenskaper och kompetenser som är viktiga, samt för att ta emot 
värdefulla medskick inför framtiden. 
 
Förbundsvalberedningen har utifrån sitt arbete med intervjuer, egna iakttagelser, 
medlemsundersökningar, stadgarna samt uppdragsbeskrivningarna i 
demokratihandboken utarbetat underlag för önskvärda sammansättningar av 
förbundsstyrelse, avtalsråd och revisorer. Dessa underlag har funnits till grund för 
valberedningens arbete då de tagit fram sina förslag till kongressen. 
 

Förbundsvalberedningen har genom sitt genomförda arbete en mycket god insyn i vad 
som är viktigt för både förbundet som helhet och för de grupper som utgör 
Vårdförbundets politiska ledning. Valberedningen är trygg i att den gedigna processen 
säkrar att medlemmarnas intressen tas tillvara, eliminerar alla former av godtycklighet, 
slump och jäv, samt att de föreslagna gruppernas sammansättningar blir optimala utifrån 
förbundets behov och gagnar förbundets framtida riktning.  
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Förbundsvalberedningens urvalsprocess 

Valberedningens förslag motiveras på gruppnivå och innehåller inte någon redovisning 
av enskilda nominerades personliga egenskaper eller förmågor. Valberedningen har 
tagit fram sina förslag baserat på: 

- Valberedningens utarbetade underlag för önskvärda sammansättningar av 
förbundsstyrelse, avtalsråd och revisorer 
 

- Intervjuer med alla nominerade 
 

- Nomineringar med motiveringar 
 

- De nominerades egna presentationer 
 

- Observationer vid träffar med avdelningar, förbundsstyrelse, förbundsråd, m.m. 
 

- Medskick från träffar med lokala styrelser 
 

- Intervjuer med sittande förbundsstyrelse, avtalsråd och revisorer 
 

- Resultat från medlemsundersökningar genomförda under kongressperioden 
 

- Stadgan och politiska mål 
 

- Uppdragsbeskrivningar från demokratihandboken 
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Förbundsvalberedningens motivering, 
Förbundsstyrelse 

Valberedningen har haft målsättningen att skapa förutsättningar för en förbundsstyrelse 
som kan leda förbundet i utveckling och förnyelse. 

Valberedningen föreslår en förbundsstyrelse med bred representation från samtliga 
professioner, med ledamöter från alla fyra sektorerna region, kommun, stat och 
privat/bemanning.  

Den föreslagna förbundsstyrelsen innebär en förnyelse för förbundet, med ett team som 
har de bästa förutsättningarna att samarbeta utifrån individernas respektive egenskaper 
och kompetenser.  

De föreslagna ledamöterna representerar både mindre och större avdelningar samt en 
geografisk spridning över landet. 

Det föreslagna presidiet står för kontinuitet samt kan leva upp till och balansera den 
komplexitet som uppdraget innebär. 

De föreslagna ledamöterna har goda möjligheter att utveckla förbundet i en riktning som 
kommer att gagna medlemmarna framåt samt har förmågan att utrycka och driva 
Vårdförbundets budskap på ett nytt sätt. 

Den föreslagna förbundsstyrelsen har ett driv och ett engagemang, som bidrar till att de 
kan möta medlemmarna i den verklighet som de befinner sig i. 

Förbundsvalberedningen är trygg i att den föreslagna förbundsstyrelsen har 
kompetensen att ta ansvar för de utmaningar som organisationen och medlemmarna 
står inför, och att de har kapaciteten att ta sig an de förändringar som kongressens beslut 
kan komma att innebära för förbundet. 
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Förbundsvalberedningens förslag, 
Förbundsstyrelse 

 

Förbundsordförande:  

Sineva Ribeiro, Specialistsjuksköterska kirurgisk omvårdnad, Västra Götaland 

 

Vice förbundsordföranden:  

Madelene Meramveliotaki, Röntgensjuksköterska, Skåne 

Janí Stjernström, Specialistutbildad sjuksköterska anestesi-intensivvård/anställning 
ambulansen, Västmanland 

 

Förbundsstyrelseledamöter: 

Sophia Godau, Biomedicinskanalytiker, Stockholm 

Camilla Gustafsson, Röntgensjuksköterska, Värmland 

Catrin Johansson Pettersson, Sjuksköterska/första linjens chef, Västerbotten 

Emma Klingvall, Specialistutbildad sjuksköterska kirurgi, Östergötland 

Oscar Martinez Martinez, Sjuksköterska, Stockholm 

Åsa Mörner, Barnmorska/sjuksköterska/universitetslärare, Örebro 

Anna Seiborg Kidell, Sjuksköterska, Kronoberg    

Pernilla Widholm Jolgård, Distriktssköterska, Västra Götaland 
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Förbundsvalberedningens motivering, Avtalsråd  

Förbundsvalberedningen föreslår ett avtalsråd med en väl balanserad samansättning av 
nya och erfarna ledamöter, med god förmåga att agera rådgivande till förbundsstyrelsen 
kring avtalsfrågor ur ett brett medlemsperspektiv. 

Det föreslagna avtalsrådet har stor kunskap i avtal rörande region, kommun, stat, och 
privata avtal. 

Förslaget till avtalsråd representerar en god geografisk spridning, samt både mindre och 
större avdelningar i Vårdförbundet. 

Förbundsvalberedningen är trygg i att det föreslagna avtalsrådet har förmågan att ge 
välgrundade och kunskapsbaserade råd utifrån sina respektive erfarenheter och 
bakgrunder. 

 

Förbundsvalberedningens förslag, Avtalsråd  

Jörgen Ekström, Stockholm 

Lena Elfström, Stockholm 

Sofia Eriksson, Dalarna 

Johanna Holmström, Västmanland 

Anna-Karin Johannesson, Västra Götaland 

Karin Jonsson, Norrbotten 

Karin Norden Persson, Örebro 

Karin Simonsson Alm, Kronoberg 

Rickard Uppenberg, Skåne 

Åsa Wilhelmsson, Östergötland 
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Förbundsvalberedningens motivering, 
Förbundsrevisorer 

Förbundsvalberedningen föreslår en revisorsgrupp med stor integritet, som bidrar med 
både kontinuitet och förnyelse. 

De föreslagna revisorerna är väl insatta i Vårdförbundets organisation och politik, och 
har förmågan att bidra med sin kunskap och kompetens inom ramen för sin roll. 

De föreslagna revisorerna har goda förutsättningar att samarbeta inom gruppen, samt 
med förbundsstyrelsen och de auktoriserade revisorerna. 

Förbundsvalberedningen är trygg i att både de föreslagna ordinarie revisorerna samt 
ersättarna har förmågan att ta tillvara medlemmarnas intressen och granska att 
kongressens beslut efterlevs. 

 

Förbundsvalberedningens förslag, 
Förbundsrevisorer 

Ordinarie förbundsrevisorer: 

Susanne Blom Persson, Västra Götaland 

Maria Hägg, Östergötland 

Annika Kaiser, Östergötland 

Inga-Lill Sundström, Stockholm 

 

Ersättare förbundsrevisorer: 

Ann-Louise Custerson, Dalarna 

Brith Holm, Västra Götaland 


