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KONGRESSOMBUD OCH ERSÄTTARE 

 

Beslutad av förbundsstyrelsen 2016-09-08 

 

Inledning 

Du som är kongressombud och ersättare är demokratiskt vald av medlemmar som 

genom valet ger dig förtroende och ett mandat.  

 

Som konsekvens av utvecklingen till ett förbund så har betydelsen av kongressen och 

kongressens beslut ökat. Det är förbundets högsta beslutande organ och medlem väljer 

på årsmöten de ombud som ska besluta om bland annat vision, mål och ansvarig 

styrelse. 

 

Du har stora möjligheter att utifrån ditt eget engagemang prägla rollen under den tid du 

har uppdraget.  

 

Denna rollbeskrivning gäller i allt väsentligt även för dig som av årsmötet har valts som 

ersättare.  Ersättaren kan ibland med kort varsel träda in för ordinarie kongressombud    

 

Det är mycket som förenar ditt uppdrag med andra former av förtroendeuppdrag i 

Vårdförbundet. Genom att du tagit på dig utmaningen och uppdraget så är du en av 

organisationens alla idéburna ledare och anmäls i ditt uppdrag som facklig 

förtroendeman till arbetsgivaren. 

 

Det finns ett påtagligt utvecklingsperspektiv i ditt uppdrag. Utifrån förutsättningar och 

drivkraft deltar du i utbildningar, möten och andra former av stöd för att utveckla 

kunskap och kompetens i uppdraget. 

 

Uppdraget enligt stadgarna 

Ditt uppdrag finns beskrivet i Vårdförbundets stadgar. I stadgan skildras den 

värdegrund och det ändamål som omfattar alla inom Vårdförbundet och är en 

utgångspunkt för dig som är förtroendevald. För dig som förtroendevald beskrivs 

följande: 
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Förtroendevald i Vårdförbundet är idéburen ledare och demokratiskt vald av medlemmar. 

Förtroendevald i Vårdförbundet ansvarar för att i dialog med medlemmar lyssna in 

behov, åsikter och idéer för att tillsammans finna och formulera konstruktiva krav och 

lösningar. 

 

När det gäller det specifika uppdraget som kongressombud så formas det utifrån 

beskrivningen som stadgarna har gjort av kongressens sammansättning, uppgift och 

beslut.   

 

Allmänt om uppdraget som kongressombud 

Du väljs av medlemmarna på det lokala årsmötet till uppdraget att vara ett av de 190 

ombuden som ska representera alla medlemmar inför, under och efter kongressen. Det 

handlar därmed om att du är med och ansvarar för en fungerande representativ 

demokrati.  

 

Du har en självständighet i ditt uppdrag som kongressombud och har tillgång till olika 

former av stöd.  

 

Vårdförbundets lokala avdelningar har olika storlek och utformning och det sätt som 

ditt uppdrag utformas kan påverkas av detta och av hur många kongressombud det är 

som finns inom avdelningen. Tillsammans med avdelningsstyrelsen och de andra 

kongressombuden organiseras kongressarbetet inom respektive avdelning.  

 

Många som idag är kongressombud har också andra förtroendeuppdrag. Det kan 

exempelvis handla om uppdrag i avdelningsstyrelse eller att vara förtroendevald på 

arbetsplats eller förtroendevald med facklig tid. Dina förutsättningar att verka som 

kongressombud påverkas av detta. 

 

Uppdraget som kongressombud blir mest påtagligt inför och på en kongress, men det är 

viktigt att se att uppdraget sträcker sig över en hel kongressperiod; 

 Du kan med kort varsel bli kallad till extra kongresser 

 Du förväntas ha grundläggande kunskap om Vårdförbundets organisation, idé 

och vilja då kongressförberedelserna startar. 

 Efter en kongress förväntas du kunna föra samtal om kongressen med 

medlemmar. Det kan handla om din upplevelse, de stora punkterna för innehåll, 

och de viktigaste besluten. 

 Att i samtal med medlem under hela kongressperioden känna av medlemmars 

vilja och behov och hur dessa förändras över tid. Uppmuntra medlemmar till 

engagemang.  
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Med denna uppdragsbeskrivning blir det också tydligt att du som är vald som ersättare 

också har ett uppdrag som sträcker sig över hela kongressperioden och inte enbart 

handlar om att ha beredskap för att rycka in om ordinarie kongressombud får förhinder. 

 

Det är avdelningsstyrelsen som ser till att det finns fungerande rutiner för att ersättare 

ska bli kallade då ordinarie kongressombud avslutar uppdrag eller har förhinder. 

 

Din roll som kongressombud ur olika perspektiv 

Demokrati 

Ditt och Vårdförbundets förtroende bygger på att det finns en fungerande demokratisk 

struktur där medlem själv är med och skapar och formar sin organisation.  

 

Uppdraget som kongressombud innebär ett stort förtroende och ansvar. Det innebär att 

du har en självständighet i ditt uppdrag som kongressombud. Du är med och fattar 

beslut om vad Vårdförbundet är och vilka olika mål vi ska ha.  

 

Uppdraget innebär att hålla sig uppdaterad i förhållande till omvärlden. Vilka 

förändringar sker inom vården och samhället och hur förändras medlemmarnas 

förutsättningar i sitt yrke. 

 

I möten med medlem bidrar du genom att beskriva dig och ditt uppdrag till att medlem 

uppfattar Vårdförbundet som öppet, tydligt och tillgängligt. 

 

Goda idéer och frågor som inte kan lösas på arbetsplatsen förs vidare inom 

Vårdförbundet av medlem själv eller dig som är förtroendevald.  

 

Medlemsstöd 

I din egenskap av kongressombud har du ingen specifik roll kopplad till medlemsstöd. 

 

Om du inte har något annat förtroendeuppdrag så handlar medlemstöd om att förmedla 

kontakt till någon annan inom Vårdförbundet som kan mer eller är mer lämpad för 

frågan. Det kan exempelvis vara kontakt med annan förtroendevald inom den lokala 

avdelningen eller med anställda i Vårdförbundet.  

 

Påverkansarbete 

I din egenskap av kongressombud är du i omvärldens perspektiv en representant för 

Vårdförbundet och agera utifrån detta. 

 

Du lyssnar in behov och fånga upp idéer både i vardagen och på möten för att 

tillsammans med medlemmarna finna och formulera konstruktiva krav och lösningar 
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som ger förbättringar.  I de fall påverkansfrågor blir ärenden för Vårdförbundet som 

organisation får du ofta i kommande steg förmedla kunskaper och kontakter till de 

förtroendevalda som har tydligare uppdrag att företräda medlemmar. Exempelvis 

avdelningsstyrelse och förtroendevald på arbetsplatsen. 

 

Den kunskap du som yrkesutövare har om professionen och vårdens regelverk ger dig 

ett stöd i påverkansarbetet. Att du är en idéburen ledare är något du kan behöva få växa 

in i, men handlar bland annat om att stå upp för Vårdförbundets värderingar och utifrån 

detta agera. 

 

Som kongressombud sprider du kunskap om kongressens viktiga frågor till 

medlemmarna, och bidrar därigenom till att stärka medlem att påverka och agera med 

detta som bas. 

 

 

Kollegial mötesplats 

Genom att möta medlemmar, inhämta synpunkter, svara på frågor samt guida 

medlemmar till rätt information gör du Vårdförbundet synligt och är med i att skapa ett 

större sammanhang i medlemskapet. 

 

I samband med kongresser så medverkar du i eller håller i möten som hålls för att 

samtala om kongressens frågor. 

 

Resurser 

Utgångspunkten för ditt uppdrag är att det är ideellt och att du därmed också måste styra 

omfattningen av det utifrån vilja och förutsättningar.  

 

Vårdförbundet ska ge dig möjlighet att få förutsättningar och stöd i ditt uppdrag. 

Förbundsstyrelsen hanterar ofta detta indirekt genom att involvera avdelningsstyrelse 

samt genom uppdrag till kansliet. 

 

I det fall du inte samtidigt har ett uppdrag som avdelningsstyrelseledamot så kommer 

den lokala styrelsen att samordna arbetet inom den lokala avdelningen.  Du deltar i de 

mötesplatser och utbildningar som du inbjuds till som behandlar Vårdförbundets idé och 

vilja. För dessa utbildningar liksom för deltagande på kongressens möte ersätts du för 

förlorad arbetsinkomst. 

 

Genom webben och Vårdförbundets tryckta material kan du tillägna dig och hålla 

uppdaterad kunskap om vad Vårdförbundet är och vill.  

 


