FÖRBUNDSVALBEREDARE
Beslutad av förbundsstyrelsen 2019-02-05- -7

Inledning
Du som är förbundsvalberedare är vald i förtroende av en kongress och du är en viktig del i
Vårdförbundets demokratiska process.
Ditt uppdrag som förbundsvalberedare innebär att du tillsammans med övriga ledamöter i
valberedningen föreslår ledamöter till förbundsstyrelse, avtalsråd och revisorer. De som
föreslås till uppdragen ska kunna leda Vårdförbundet i riktning mot mål beslutade av
kongressen och i överensstämmelse med stadgar och grundläggande värderingar, samt skapa
förutsättningar för att förbundet utvecklas i en riktning som gynnar medlemmarna.
Uppdraget enligt stadgarna
Vårdförbundets stadgar lägger grunden för vad som ingår i uppdraget: ”Mellan kongresser och
årsmöten förbereder respektive valberedning valen genom att ta fram och föreslå kandidater
till uppdrag i Vårdförbundet.”
Ditt uppdrag har en mandatperiod på fyra år och sammanfaller med mandatperioden för
förbundsstyrelse, avtalsråd och revisorer. Val av ny förbundsstyrelse, avtalsråd, revisorer och
förbundsvalberedning sker vart fjärde år på Vårdförbundets kongress. Där emellan kan
fyllnadsval äga rum.
Din roll i förbundsvalberedningen
En introduktion i uppdraget får du genom att gå Vårdförbundets webbaserade utbildning för
valberedare. Tillsammans med övriga ledamöter i valberedningen utvecklar ni ert sätt att arbeta.
Ni kan ta fram en tidslinje för planeringen av arbetet, och utser sammankallande inom
valberedningen.
Som förbundssvalberedare är närhet och dialog med medlemmar och förtroendevalda nationellt
och lokalt en stor del av uppdraget. Dialog skapar delaktighet och engagemang i
valberedningens arbete, vilket kan motivera medlemmar att ställa upp till olika uppdrag och
engagera sig i att vara med och påverka vilka som ska leda förbundet. Valberedningens förslag
kan dessutom vinna större legitimitet om kommunikationen har varit tydlig genom hela
processen.
Förbundsvalberedningens arbete
Förbundsvalberedningens arbete pågår under hela kongressperioden. Att under hela
mandatperioden eftersträva ett gott arbetsklimat inom förbundsvalberedningen kan underlätta
arbetet med att ta fram förslag i konsensus till kongressen.
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Intervjuer kan hållas med förbundsstyrelse, avtalsråd och revisorer vid ett antal tillfällen under
mandatperioden för att stämma av om grupperna fungerar och arbetar så som
förbundsvalberedningen avsett då förslaget togs fram. Intervjuerna ger även värdefull insikt i
uppdragen och förståelse för vad gruppen behöver för att fungera väl. Intervjuer kan exempelvis
ske ett år efter val samt ett år innan mandatperiodens slut.
Förbundsvalberedningens arbete kan synliggöras för medlemmarna via olika kanaler,
exempelvis via informationsutskick, inslag i Vårdfokus, sociala medier, deltagande på
nationella aktiviteter, samt besök på lokala avdelningar. Förbundsvalberedningen kan även
delta vid exempelvis förbundsstyrelsens och förbundsrådets möten.
Nomineringsprocessen
Att bli nominerad innebär att bli föreslagen till ett förtroendeuppdrag, till exempel
förbundsordförande, förbundsstyrelseledamot eller avtalsråd. Det är bara medlemmar i
Vårdförbundet som kan nominera och nomineras. Förbundsvalberedningen kan vid behov ta
fram och förslå kandidater. Den som nomineras till ett uppdrag ska vara tillfrågad och ha
accepterat nomineringen.
Möjligheten att nominera till förbundsstyrelse, avtalsråd, revisorer och förbundsvalberedare
öppnas upp året innan kongressen. Hanteringen av nomineringar anpassas efter funktion och
utformning av kongresswebben. Nomineringarna ska hanteras så att gällande lagstiftning för
hanteringen av personuppgifter följs.
Inför val som ska förrättas av kongressen ska nomineringarna vara valberedningen tillhanda
senast den 31 januari samma år.
Om du som förbundssvalberedare själv tackar ja till att nomineras till förbundsstyrelsen,
avtalsrådet eller revisor får du på grund av jäv inte delta i beredningen av det egna valet. I ett
sådant läge avgår du omgående från valberedningen.
Antal till förbundsstyrelse, avtalsråd och revisorer
Antalet ledamöter som ska väljas till förbundsstyrelse, avtalsråd och revisorer framgår av
stadgarna. I dialog med förbundsstyrelsen ska förbundsvalberedningen ta fram ett förslag till
kongressen om storlek på styrelsen. Det är vanligtvis styrelsen som tar initiativ till eventuellt
förslag om ändring av styrelsens befintliga storlek.
Fyllnadsval
Under en mandatperiod kan styrelseledamöter, avtalsråd och revisorer av olika skäl avsluta sina
uppdrag före mandatperiodens utgång. Förbundsstyrelsen får från fall till fall bedöma om
kompletteringar behöver göras via fyllnadsval genom extra kongress. Uppdraget meddelas i så
fall till valberedningen.
Om en förbundsvalberedare avslutar sitt uppdrag före mandatperiodens utgång så tar resterande
ledamöter i valberedningen ställning till eventuellt behov av fyllnadsval, och ger därefter
besked till förbundsstyrelsen som ansvarar för processen kring eventuella fyllnadsval till
valberedningen.
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Förbundsstyrelsens och revisorernas arvode
Från och med kongressen 2022 har förbundsvalberedningen uppdrag att ta fram förslag till
arvode för kongressvalda revisorer och förbundsstyrelse. Beslutet fattades av kongressen 2018
och i handlingar samt protokoll (punkt 21.3) framgår innebörden av kongressens beslut.
Valberedningens förslag
Valberedningens förslag bygger på inkomna nomineringar och egna observationer. De
nominerade intervjuas och ombeds skriva en personlig presentation till kongresswebben.
Intervjuer och presentationer används som underlag i arbetet med att ta fram förslag till
kongressen. Samtliga underlag ska hanteras på ett sätt som säkerställer att gällande lagstiftning
för hanteringen av personuppgifter följs.
Till stöd i att välja ut lämpliga kandidater kan de av förbundsstyrelsen beslutna
rollbeskrivningarna för förbundsordförande, vice förbundsordförande, ledamot i
förbundsstyrelse, avtalsråd samt beskrivningen av revisionsprocessen vara behjälpliga.
När förslaget är klart kan de nominerade informeras enligt följande:
1. Negativt besked till sittande förbundsordförande
2. Positivt besked till nominerad förbundsordförande
3. Förslaget i sin helhet till nominerad förbundsordförande
4. Negativa besked till sittande vice förbundsordföranden
5. Negativa besked till sittande ledamöter
6. Negativa besked till övriga nominerade
7. Positiva besked till sittande vice förbundsordförande
8. Positiva besked till sittande ledamöter
9. Positiva besked till övriga nominerade
De nominerade som inte blir valberedningens förslag kan välja att fortsätta sin kandidatur eller
dra tillbaka den.
Förbundsvalberedningen ansvarar för att presentera sitt förslag till kongressen enligt följande:
1. Förbundsstyrelsens storlek
2. Förbundsordförande
3. Vice förbundsordföranden, två stycken
4. Inträdesordning för vice förbundsordföranden
5. Ledamöter i förbundsstyrelsen
6. Arvode till förbundsstyrelsen
7. Ledamöter i avtalsråd
8. Revisorer
9. Ersättare för revisorer
10. Arvode till revisorer
Förslaget presenteras tillsammans med en motivering. Motiveringen ska utgå ifrån gruppen,
inte från individen. De nominerade som inte blir valberedningens förslag kan välja att fortsätta
sin kandidatur eller dra tillbaka den.
Val av förbundsvalberedning
Det finns ingen valberedning för val av ny valberedning. Förbundsstyrelsen ansvarar för att
nomineringsarbetet till förbundsvalberedningen hanteras på opartiskt sätt inför kongressen.
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Ingen beredning sker av inkomna nomineringarna till förbundsvalberedningen utan samtliga
nomineringar redovisas i kongresshandlingarna.
Den befintliga förbundsvalberedningen tar i dialog med förbundsstyrelsen fram förslag på
lämplig storlek på förbundsvalberedningen till beslut på kongressen. Förbundsvalberedningen
kan enligt stadgan bestå av 6–10 ledamöter.
Resurser
Att vara förbundsvalberedare är i grunden ett ideellt uppdrag, men du har rätt till ersättning för
förlorad arbetsförtjänst i överenskommelse med förbundsstyrelsen. Som förbundsvalberedare
får du ersättning för resekostnader, boende samt eventuella utlägg i samband med uppdraget.
Resor bokas enligt Vårdförbundets resepolicy.
Inför förbundsstyrelsens beslut om verksamhetsplan och budget tar valberedningen fram ett
förslag för sin verksamhet. I förslaget ska valberedningens resor, möten samt deltagande vid
förbundsstyrelsemöten, förbundsråd och andra aktiviteter nationellt och lokalt då ersättning för
förlorad arbetsförtjänst ska utgå finnas med.
Förbundsstyrelsen ansvarar för att ge dig som valberedare goda förutsättningar att utföra ditt
uppdrag på bästa sätt. Förbundsstyrelsen ansvarar även för att valpunkten lyfts på kongressen,
och att förutsättningar finns för genomförandet av valen.
Vårdförbundets kansli ger dig stöd i uppdraget. Förbundsvalberedningen har tillgång till
Vårdförbundets lokaler för fysiska möten, samt till förbundets telefonmötesrum och andra
digitala mötesplattformar. Förbundsvalberedningen har även tillgång till administrativt stöd vid
sina möten och under hela mandatperioden i form av utsedd medarbetare. Du kan även låna
dator på lokala kontor.
För att medlem i Vårdförbundet ska känna sig trygg, behöver du som har ett förtroendeuppdrag
ta del av Vårdförbundets webbutbildning om hur personuppgifter hanteras. Vårdförbundets
kansli har administrativa rutiner för att säkerställa att gällande lagstiftning för hanteringen av
personuppgifter följs under nomineringsprocessen.
Underlag för förbundsvalberedningens arbete som kan uppdateras eller användas som stöd vid
framtagandet av nytt material under mandatperioden finns i form av:
-

Tidslinje
Intervjufrågor
Presentationsunderlag
Rutiner för kontakt och information till medlemmar
Rutiner för observationsteknik
Rutiner för nominering
Rutiner för urval
Rutiner för framtagandet av förslag till kongressen
Rutiner för presentation av förslag till kongressen

Förbundsvalberedningen har en egen sida på Vårdförbundets webb där valberedningens arbete
kan synliggöras och beskrivas. Inför kongressen presenteras förbundsvalberedningens process
och nomineringsprocessen tillsammans med övrigt kongressmaterial på kongresswebben.
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