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Verksamhetsberättelse 2020  
 

Ledarna inom vård och omsorg (LiVO)är en förening inom Ledarna som vänder sig till 
chefer inom kommuner, landsting och privata utförare vars verksamheter omfattas av 
lagstiftningarna HSL, SoL och LSS. 

LiVO stärker LUSTen att vara chef och ger chefer MOD att driva förändringar, testa nya 
idéer och arbeta för nytänkande och ger KRAFT åt hela yrkeskåren och berättigar alla till 
en bra chef. 

 

Styrelse 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning;  
Jenny Wibacke, ordförande 
Carina Bergman, vice ordförande 
Susanne Thorsell, kassör 
Peter Fahlström, sekreterare 
Jenny de Raadt, ledamot 
Anders Roxström, Yvonne Rundgren och Eva-Marie Fellermark, suppleanter. 
 

Revisor 

Jonas Smedslund 

 

Revisorssuppleant 

Birgitta Andersson. 

 

Övriga valda 

Valberedningen består av Anneli Samuelsson (sammankallande), Charlott Guttormsson 
och Lena Einarsson. 

 

Kansli 

Camilla Svanström har varit vår branschkoordinator och Marielle Nakunzi är vår 
branschbevakare. 
 
 
 



  

Medlemsantal 
Vid årets början hade föreningen 8 515 medlemmar, och vid årets slut 8 511 medlemmar. 

En minskning med 4 medlemmar. 

 

Föreningens inre verksamhet 

Föreningens inre verksamhet har varit påverkad av rådande omständigheter med Covid-
19. Under året har styrelsen månatliga styrelsemöte alla via teams. Första mötet för 
hösten var ett längre möte där styrelsen arbetade med verksamhetsplanering. 
 
Under 2020 har vi samarbetat med Monika Bergling på Monica Bergling AB i 
kommunikation. 
 

Föreningens utåtriktade verksamhet 

 
Under året har vi deltagit i ledarnas kongress. Skickat in motioner som bejakades av 
kongressen och som vi tror kommer gynna vår verksamhets framåt. En del av våra 
motioner är framtagna i samarbetat med SOS, samverkan offentlig sektor, där ingår de 
föreningar inom Ledarna som verkar inom offentlig sektor, förutom LiVO ingår Ledarna 
inom offentlig sektor, Kriminalvården, Kost och Näring, Ledarna inom Räddningstjänsten. 
 
Vi deltar också i andra sammanhang i Ledarna: 
 

- En av ledamöterna i styrelsen, Susanne Thorsell, har deltagit i Ledarnas valutskott. 
- Styrelsens ordförande, Jenny Wibacke har varit ledamot i Ledarnas  
- förbundsstyrelse. 
- LiVO har en ledamot i medlemsnämnden, Carina Bergman. 
- LiVO har representanter i förhandlingsdelegationen OFR och i Ledarnas a-kassa, 

Cristina Forssander. 
- Styrelsen har deltagit i Förbundsråd och branschdagar arrangerade av Ledarna. 

 
 
I maj genomförde LiVO sin första medlemsundersökning. Som sedan kom att ligga till 
grund för vår första optionsrapport. 



  

 
 
•Deltog med Dagens Medicin på Omstart Sverige-konferensen i september 
 
•14 debattartiklar publicerade under 2020  
 
•5 nyhetsartiklar om att leda under coronapandemin 
 
•LiVO deltog i Ledarnas seminarium om äldreomsorgen 
 

 

 
 
•LiVO deltog i Ledarnas seminarium om ”illegitima arbetsuppgifter”  
 
 
 
 
 



  

•LiVO inbjuden till M-Gruppens och Nyckeltalsinsitutetsseminarium om chefer som slutar 
 
•LiVOs andra opinionsrapport på gång 
 
a 

 
 
Träff med stämmoombuden  
LiVO har som mål att öka medlemmarnas, och särskilt stämmoombudens, delaktighet och 
engagemang i föreningsverksamheten. Det handlar om att stärka föreningen med hjälp av 
ambassadörer som kan bidra i medlemsrekrytering, påverkansarbete och demokratiarbetet.  
 
I november genomfördes en interaktiv workshop på temat ambassadörskap som tydliggjorde att 
det finns en vilja och efterfrågan från ombuden att få styrelsens stöd för att kunna vara 
ambassadörer. Syftet var att öka stämmoombudens delaktighet och engagemang i LiVOs 
verksamhet lokalt där de verkar. Med ambassadörskap menar LiVO sådant som att ”göra reklam 
för LiVO”, förmedlar LiVOs intentioner genom lokala uppdrag ute i landet, prata gott om 
föreningen, representera den på ett sätt som ligger i linje med det vi vill, bli mer engagerade i 
aktiviteter.  
 
I förlängningen hoppas vi att det leder till att några av ombuden kommer driva fokusgrupper med 
medlemmar. Workshopen blev ett interaktivt möte, där deltagarna dels fick uttrycka vad de 
behövde och dels fick prova på några enkla övningar. En bra workshop som föll väl ut och både 
syfte och mål uppfylldes. 
  
Syfte - att ge deltagarna ökad förmåga och motivation att vara en aktiv ambassadör för LiVO. 
 



  

Mål – efter workshopen har deltagarna en fördjupad insikt om att deras kommunikation är en del 
av att vara förtroendevald medlem. De har en ökad kunskap om vad, hur och varför de ska 
kommunicera om LiVO med omvärlden. Var och en är tryggare, mer motiverad och bättre rustad 
för detta.  Deltagarna känner ökat engagemang, stolthet och delaktighet i LiVOs verksamhet och 
bidrar med sitt engagemang fullt ut i enlighet med fastställda mål 
 

 
 
 

 

 
Guldkransen 2020 
 
 

Guldkranen  
Guldkranen blev i år digital. Finalister och vinnare presenterades den 22 oktober genom en 
prisutdelning som sändes digitalt. 152 unika tittare totalt.  
 
Det inkom 86 nomineringar varav 66 unika individer. LiVOs styrelse valde ut 15 nominerade 
varav en tackade nej. Juryn valde ut Ann Söderström, Henrietta Arwin och Lena Törnfeldt 
till finalister och Lena Törnfeldt till vinnare. 13 artiklar om Guldkransen i dags-och 
branschmedier publicerades. 
 
 

Nätverk 
Vi beslöt att med tanke på rådande omständigheter kopplat till pandemin att senarelägga 
vårt nätverk Mitt framtida ledarskap. 
 

Social medier 
Vi har fortsatt att vara aktiva på vårt på Facebook. 
 

 



  

PR och opinion 
 
För att förvalta den position som föreningen har etablerat och i förlängningen bli chefers 

och medias naturliga samtalspartner för frågor som rör ledarskap inom vård och omsorg, är 

ett fortsatt löpande kommunikationsarbete nödvändigt. Målet är att fortsatt ökad synlighet i 

vård- och omsorgssektorn med hjälp av inlägg, artiklar, intervjuer och debattartiklar i de 

sociala och traditionella medier som branschens chefer och påverkansgrupper konsumerar. 

 
Vi har under 2020 valt att samarbeta Monica Bergling AB i kommunikation och opinions 
frågor. 
 

Ekonomi 
Ett resultat i balans för 2020. 

 

Slutord 

Närmare 3 000 chefer inom vård och omsorg svarade under försommaren 

2020 på frågor om hur de upplever sin arbetsmiljö och sina möjligheter att 

leda verksamheten. Slutsatsen av svaren är att det finns allvarliga brister i 

förutsättningarna att leda för alltför många chefer - något som forskare och 

myndigheter vetat sedan länge. Balansen mellan krav och resurser brister. 

Bristerna har funnits hela tiden och bara blivit ytterligare förstärkta och mer 

uppenbara under pandemin. Vi ser det som viktigt att fortsätta diskuterar 

åtgärder för att trygga vårdens och omsorgens chefsförsörjning och om vad 

som krävs för att cheferna ska kunna leverera den kvalitativa vård och omsorg 

som medborgarna kräver. 
 

Stockholm 2020- 

 

 

Jenny Wibacke, ordförande Carina Bergman, vice ordförande 

 

 

Susanne Thorsell, kassör  Peter Fahlström, sekreterare 

 

 

Jenny de Raadt, ledamot  Anders Roxström, suppleant 



  

 

 

Yvonne Rundgren, suppleant Eva-Marie Fellermark, suppleant 


