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Beslutat av förbundsstyrelsen 160317 

 

Avtalsrådets roll  

För att skapa så bra avtal som möjligt för våra medlemmar har Vårdförbundet ett 

avtalsråd som består av förtroendevalda medlemmar. Avtalsrådet består av 12 

ledamöter, varav tio ledamöter väljs av kongressen och resterande av förbundsstyrelsen. 

Avtalsrådet är rådgivande till förbundsstyrelsen och fungerar som stöd i centrala 

avtalsfrågor och vid utvecklingen av nationella kollektivavtal. Det är förbundsstyrelsen 

som ansvarar för att inhämta råd och hålla avtalsrådet informerade under hela 

avtalsprocessen där följande moment ingår: 

 Utvärdering av avtal 

 Vid prolongering alternativt uppsägning 

 Aktuella yrkanden, vägval och ställningstagande 

 Anta eller förkasta slutbud 

 Vidta konfliktåtgärder 

 Information om aktuellt avtalsläge 

 Information om träffat avtal 

 Utveckling av strategi och politik exempelvis i samband med 

kongressförberedelser 

I avtalsrådet samlar vi kunskap och erfarenheter och avtalsrådet ger därför råd inom 

ramen för gällande förbundspolitisk inriktning samt kunskap om avtalets, sektorn och 

omvärldens förutsättningar. Genom sina samlade kunskaper bidrar avtalsrådet till att 

medlemsperspektivet beaktas i centrala avtalsfrågor. Avtalsrådet ska därför ha kunskap 

om:  

 Vårdförbundets samtliga centrala avtal 

 Vårdförbundets förbundspolitiska inriktning 

 Sektorernas förutsättningar 

 Omvärldens förutsättningar 

 

För att nå målet med avtalsrådet – att skapa så bra avtal som möjligt för medlemmarna – 

ska avtalsrådet ha ett nationellt perspektiv och agera autonomt i organisationen och 



 

utifrån sina kunskaper lämna råd till förbundsstyrelsen. I avtalsrådet finns enskilda 

individer som har olika perspektiv och det krävs inget konsensus. Det är snarare 

angeläget att förbundsstyrelsen får ta del av resonemang och förslag och alternativ med 

för- och nackdelar. 

 

Formerna för rådet 

Avtalsrådet ger råd till förbundsstyrelsen och förbundsstyrelsen är sammankallande. 

Förbundsordförande och förhandlingschef har var för sig förbundsstyrelsens uppdrag att 

sammankalla avtalsrådet vid behov. Avtalsrådet ska erbjudas möjlighet att delta i 

utbildning kring avtal, förbundspolitiken, sektorerna och omvärlden minst en gång om 

året.  

Avtalsrådet ska sammankallas skriftligt. Inför sammanträdet ska avtalsrådet delges en 

agenda för mötet. 

Avtalsrådets råd till förbundsstyrelsen ska överlämnas muntligt till förbundsstyrelsen 

och rådet ska dokumenteras.  

 


