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Ledarna inom Vård och Omsorg

Om föreningen 
Föreningen bildades under 2011 då Ledarna fått 

fler och fler medlemmar inom vård- och om-

sorgssektorn.

Föreningen vänder sig till chefer på alla nivåer 

inom kommuner, landsting och privata utförare 

som arbetar inom lagstiftningarna HSL, SoL och 

LSS.

Vision och 
verksamhetsidé
Vård- och omsorgssektorn är en 

grundpelare i välfärdssamhället. 

Chefer är en nyckelgrupp för väl-

färdens kvalitet och utveckling. 

Föreningen belyser därför vikten 

av ett professionellt och hållbart 

ledarskap. 

LiVO
• Stärker lusten till att vara 

chef.

• Ger chefer mod att driva 

förändringar, testa nya idéer 

och arbeta för nytänkande.

• Ger kraft åt hela yrkeskåren 

och berättigar alla till en bra 

chef.

Vi är det självklara valet för 

chefer inom vård, omsorg och 

socialt arbete!



Föreningens uppdrag enligt stadgar

Föreningen ska enligt våra stadgar genom olika aktiviteter:
• Svara för medlemmarnas inflytande på Ledarnas representativa demokrati

• Svara för medlemsinflytande på centrala avtalsförhandlingar via Ledarnas   

förhandlingsdelegationer

• Medverka i medlemsrekrytering

• Bevaka bransch- eller verksamhetsspecifika frågor

• Bilda opinion i bransch- eller i verksamhetsspecifika frågor

• Bedriva bransch- eller verksamhetsspecifika aktiviteter

Föreningens styrelse
Föreningens styrelse väljs av föreningsstämma. Styrelsen består i enlighet med 

föreningens stadgar av minst fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter. För-

eningsstyrelsen är, mellan stämmorna som hålls vart annat år, föreningens högsta 

beslutande organ

Valberedning  
Föreningsstämma utser valberedning som består av tre personer på en mandat-

period om två år.  

   

Föreningens arbetssätt
Föreningens styrelse sammanträder cirka sex gånger per år och har fastställt ett 

antal riktlinjer för sitt sätt att arbeta. Dessa är:

• Att fastställa övergripande teman för varje verksamhetsplan (2 år)

• Att fördela ansvar och uppgifter inom styrelsen 

• Att samverka med Ledarnas kansliorganisation

• Att samverka med andra föreningar inom Ledarna när det är lämpligt

• Att bidra till medlemsrekrytering

• Att ikläda sig rollen av ambassadörer/representanter för chefer inom vård   

och omsorg



Övergripande 
teman
De teman styrelsen har valt att arbeta 

med under verksamhetsåren 2017-2019 

är:

• Demokrati

• Kompetensförsörjning

• Chefens förutsättningar

• Forskning och framtid 

Valet av teman grundar sig på med-

lemmarnas önskemål och behov och är 

ett stöd för styrelsen att prioritera vilka 

aktiviteter och vilka sammanhang fören-

ingen ska prioritera.

Kommunikations-
kanaler
För att sprida information till medlem-

mar och potentiella medlemmar har 

föreningen identifierat ett antal kom-

munikationskanaler. I första hand läggs 

information ut på föreningens hemsida  

ledarna.se/vardochomsorg. Här finns 

också aktuell information om vilka som 

ingår i styrelse och valberedning.

Andra tillgängliga kanaler för att nå ut 

är digitala utskick, fysiska möten, de-

battartiklar, annonsering i fackpress och 

föreningens facebook-sida.



Föreningsstämma
Föreningsstämman är en viktig del av 

medlemsdemokratin. Vård och om-

sorgs ordinarie stämma går av stapeln 

vartannat år i enlighet med stadgarna. 

På föreningsstämman utvärderas de 

två föregående årens verksamhet och 

beslut om kommande verksamhet tas. 

Likväl har medlemmar möjlighet att 

skicka in motioner om de olika frågor 

som de vill ska tas upp för vidare beslut 

inom föreningen. Vid stämman väljs 

även styrelse.

Styrelse-
engagemang
Ledarna inom vård och omsorg 

är representerade i Ledarnas 

förhandlingsdelegation som är 

verksam i samband med villkors-

förändringar i de avtal där våra 

medlemmar finns. Föreningen är 

också representerad med en ordi-

narie ledamot och en suppleant i 

Ledarnas arbetslöshetskassa.

Föreningen deltar med någon/någ-

ra av styrelsens medlemmar vid av 

Ledarna arrangerade branschdagar. 

Föreningen samverkar med andra 

branschföreningar inom Ledarna 

(Samverkan inom offentlig sektor, 

SOS). Syftet är att identifiera sam-

verkansvinster genom gemensam 

profilering, budskap och opinions-

bildning. 



Demokrati
 
Föreningsstämma 
I enlighet med stadgarna har förening-

en stämma vartannat år då verksam-

het redovisas och styrelse väljs.

Möte med stämmombud
Föreningsstyrelsen stämmer av fören-

ingens verksamhet och är lyhörd inför 

stämmoombudens tankar och idéer 

en gång per år.

Kongress
Föreningens stämmombud deltar på 

Ledarnas kongress som är vartannat 

år.

Förbundsråd
Föreningens ordförande deltar på di-

alogmöte med förbundsstyrelsen två 

gånger per år.

 

Kompetens-
försörjning

Belysa och driva frågor och opinion 

kring branschens framtida kompe-

tensförsörjning.

Fokusgrupper för medlemmar kring 

kompetensförsörjning.



Chefens 
förutsättningar

Utse årets vård&omsorgschef.

Delta i Almedalen för att sprida 

kunskap om förutsättningarna inom 

branshcen och på sätt skapa opinion.

Medverkan vid mässor med chefsfo-

kus inom branschen.

Framtidens 
ledarskap inom 
vård och omsorg

Mitt framtida ledarskap - ett 

utbildningsprogram för chefer inom 

vård&omsorg.

Föreningen erbjuder medlemmar att 

delta i ett unikt framtaget utbild-

ningsprogram som genomförs en till 

två gånger per år.

LÄS MER OM ÅRETS PROGRAM PÅ LEDARNA.SE/VARDOCHOMSORG



Ledarna inom Vård och omsorg är ett samlat 

forum för branschbevakning. Vi följer vad som händer och 

försöker påverka utvecklingen i en riktning som gynnar våra 

medlemmar. Det kan handla om allt från ansvarsfrågor och 

arbetsmiljö till kompetensutveckling och lönebildning.

Läs mer på ledarna.se/vardochomsorg


