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AVDELNINGSORDFÖRANDE  

Beslutad av förbundsstyrelsen 2016-02-03 

Inledning 

Du som är avdelningsordförande är en idéburen ledare och demokratiskt vald av 

medlemmar vid ett årsmöte.  

 

Avdelningsstyrelsen leder, samordnar och driver Vårdförbundets verksamhet inom 

avdelningen i överensstämmelse med stadgar, grundläggande värderingar, 

kongressbeslut, förbundsstyrelsebeslut samt årsmötesbeslut. I ditt uppdrag som 

avdelningsordförande har du ansvar för att leda och samordna avdelningsstyrelsens 

arbete. Den rollbeskrivning som finns för ledamot i avdelningsstyrelse gäller även dig 

som är avdelningsordförande. I den här rollbeskrivningen lyfts det ansvar som 

avdelningsordförande har utöver det som ingår i att vara ledamot.  

 

Du som är avdelningsordförande väljs tillsammans med övriga styrelsemedlemmar på 

ett årsmöte och ni utvecklar tillsammans ert sätt att arbeta. Som avdelningsordförande 

ansvarar du för att ni hittar goda arbetsformer som passar er.  

 

Som avdelningsordförande kommer du i många sammanhang att vara avdelningens 

talesperson och frontfigur, både i förhållande till medlemmar och till omvärlden. 

Ansvaret för avdelningens verksamhet delar du med avdelningsstyrelsen men du har ett 

särskilt ansvar att skapa förutsättningar för styrelsen att ta sitt ansvar. 

 

Avdelningsordförande ansvarar för att initiera samtal om delegationsordningen i 

styrelsen där beslut fattas om teckningsrättens fördelning, exempelvis utifrån 

kunskapsområden och nationellt lagda strategier.  

 

Avdelningsordförande ingår i förbundsrådet och deltar där i utvecklingen av förbundets 

politik och i dialoger om gemensamma strategier för hela förbundet. 

Avdelningsordförande har ansvaret att bära samtal mellan avdelningsstyrelsen och 

förbundsrådet så att verksamheten inom medlemsstöd, påverkan, kollegial mötesplats 

och demokrati utvecklas utifrån kunskap om vad som händer i övriga landet och i 

enlighet med gemensamma mål och strategier. 

 

Avdelningsordförande utvecklar tillsammans med kansliet former för samarbete, 

avstämning och överlämning av frågor mellan avdelningen och kansliet. 
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Avdelningsstyrelsen har gemensamt ansvar att planera, genomföra och följa upp 

verksamhet inom sin budgetram som förbundsstyrelsen har beslutat. 

Avdelningsordföranden skapar förutsättningar för styrelsen att ta sitt ansvar, bland annat 

genom kontakter med kansliorganisationen. 

 

Den här rollbeskrivningen vill göra det tydligt vad det är som är det gemensamma i 

avdelningsordförandeuppdraget oavsett var du är vald.  

 

Din roll som avdelningsordförande ur olika perspektiv 

Medlemsstöd 

Avdelningsstyrelsen leder och samordnar avdelningens resurser för den verksamhet som 

ska ge medlem individuellt stöd och rådgivning utifrån profession, anställning, lön, 

vårdmiljö, utveckling och karriär, enligt rollbeskrivningen för 

avdelningsstyrelseledamoten. Du som är avdelningsordförande leder styrelsen i detta 

arbete. Du samarbetar nära kansliorganisationen när kansliet ska ge medlemsstöd, 

antingen direkt till medlem eller till förtroendevald som i sin tur stödjer medlem. 

 

Påverkan 

Utifrån gemensamma nationella mål och strategier är du tillsammans med 

avdelningsstyrelsen den politiska ledningen för att utforma, leda, samordna och driva 

lokala strategier och aktiviteter. Som avdelningsordförande blir du ofta ansiktet utåt i 

många sammanhang, till exempel i förhållande till ledande arbetsgivarparter och i lokal 

media. I de flesta fall är den bästa strategin att medlem själv påverkar och agerar utifrån 

sin kunskap och situation i vården men du som är avdelningsordförande kan behöva 

vara en röst för medlemmar som inte själva har möjlighet att synas i media.  

 

Kollegial mötesplats 

Tillsammans med avdelningsstyrelsen gör du dagligen Vårdförbundet synligt för många 

när du möter medlemmar och förtroendevalda i förbundet. Vårdförbundets vision är att 

vara den kollegiala mötesplatsen och självklara organisationen för de fyra 

professionerna och för att nå dit är ditt engagemang avgörande. Att samla medlemmarna 

i avdelningen till medlemsmöte och att mobilisera dem i olika frågor är en viktig 

uppgift som du har tillsammans med avdelningsstyrelsen. Ambitionen är att 

mötesplatser ska entusiasmera, skapa tillhörighet, ge mod och kunskap för att inspirera 

och inspireras. I din roll som avdelningsordförande samordnar du avdelningens arbete 

att skapa kollegiala mötesplatser. I många fall genomförs de i samarbete med 
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kansliorganisationen och du har det övergripande ansvaret att samordna 

avdelningsstyrelsens kontakter med kansliet.  

Avdelningsstyrelsen har gemensamt ansvar att ge både förtroendevalda och medlemmar 

stöd till eget engagemang och att själva kunna skapa mötesplatser. Du som är 

avdelningsordförande och därmed ofta frontperson har ett särskilt ansvar för det. 

Som ordförande har du ett speciellt ansvar för att styrelsen i sitt arbete håller fast vid ett 

fokus på medlem och ser till att medlemsutveckling finns med i agendan. 

 

Demokrati 

Det är avdelningsstyrelsens ansvar att leda, samordna och driva den lokala 

verksamheten så att medlem uppfattar Vårdförbundet som öppet, tydligt och 

tillgängligt. Du som är avdelningsordförande har ett särskilt ansvar för att initiera, 

planera och bevaka den demokratiska processen i avdelningen och för att 

kongressarbetet hålls levande. Utöver det ansvar som du delar med avdelningsstyrelsen 

att medlemmar ska kunna välja förtroendevalda på arbetsplats och att genomföra 

årsmöten har du också ansvaret att planera för och utveckla avdelningsstyrelsens möten 

och arbetsformer.  

 

Resurser 

Tillsammans med avdelningsstyrelsen leder och samordnar du den verksamhet som ska 

ge medlem individuellt stöd och rådgivning. För att åstadkomma det kan exempelvis 

resursen ”facklig tid” finnas som bekostas av arbetsgivare. Utöver det finns de 

förtroendevaldas engagemang och i vissa sammanhang ersättning från Vårdförbundet 

för förlorad arbetsinkomst. Dock är det olika roller att vara avdelningsordförande och 

att vara förtroendevald med ”facklig tid” (se rollbeskrivningar för ledamot i 

avdelningsstyrelse och förtroendevald med ”facklig tid”)  

 

Vårdförbundet erbjuder mötesplatser för utbildning och utveckling i ditt uppdrag, 

liksom introduktion när du är nyvald. 

 

Vårdförbundets kansli har uppdraget att ge stöd till dig i uppdraget. Din roll innebär 

samarbete med kansliet.  

 

En betydelsefull resurs är självklart också att mobilisera förtroendevaldas och 

medlemmars engagemang i olika frågor eller stötta det engagemang som uppstår 

spontant.  


