
 

 

 

 

Peter Ameln 
Nominerad till uppdrag som vice ordförande 
och kongressledamot 

 
Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl 

När Jessica Östberg, vice ordförande, meddelade att hon 

hade för avsikt att avsluta sitt uppdrag den 27/9 kände jag 

att det var dags för nästa utmaning inom det fackliga 

uppdraget.  Avdelning Västerbotten har en tydlig och bra 

verksamhet som man arbetar efter. Jag hoppas bidra med 

nya idéer och vidareutveckla påbörjade strategier. Jag 

tycker det är viktigt att man fortsätter på den islagna vägen 

men att man vågar utmana det fackliga uppdraget med ett öppet sinne och våga prova 

nya saker, vilket blir en utmaning eftersom avdelning Västerbotten är kända för att våga 

sticka ut. 

 

Mina viktigaste frågor är 

Laget framför Jaget - Avdelning Västerbotten har en anslutningsgrad på nästan 90 %. 

Tillsammans är vi ett starkt fackförbund. Du som medlem är den viktigaste personen i 

Vårdförbundet. Kollektivavtal - kan låta självklart, men i dagens allt mer hårdare klimat 

på arbetsmarknaden, är jag övertygad att Vårdförbundet har en viktig uppgift att 

fortsätta kampen för bättre kollektivavtal gällande t ex. lön och anställningsvillkor i 

medlemmarnas anställning. 

 

Min bakgrund är 

Fyller 50 år den 1 oktober i år. Gift med Therese Ameln, har två tonårsbarn och fem 

hönor. Ambulanssjuksköterska med 19 års erfarenhet av akutsjukvård. De senaste 3 ½  

åren har jag haft uppgiften som förtroendevald på facklig tid, nära medlemmar, 

styrelsen, ombudsmän och förtroendevald på arbetsplats. 

 

Mina främsta styrkor är 

Lyhörd, lösningsorienterad, lagspelare och bra på kommunicera. 
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Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om 

Jag har sjukt dålig humor, men humorn har hjälpt mig och Vårdförbundet flertalet 

gånger att lösa ansträngda situationer. 

 

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och 

Vårdförbundet om 5 år  

Att Vårdförbundet har en viktig roll att förmedla den enskildes och gruppens åsikter 

gentemot arbetsgivare och politiker. Att Vårdförbundet utvecklar, förbättrar och skapa 

processer inom bl.a. löneutveckling,  anställningsvillkor och kompetens. Att 

Vårdförbundet Västerbotten består av yrkesstolta medlemmar med god löneutveckling, 

betald akademisk specialist utbildning (AST), jämställda arbetsplatser och bra 

arbetsmiljö. 

 

 


