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Fastställt av förbundsstyrelsen 20190125 

Uppdraget som professionsstrateg 

Allmänt om uppdraget 

Professionsstrategiska frågor handlar om de aktuella professionsfrågor som 

förbundet driver kring yrkets utförande och innehåll. Det kan innefatta många olika 

saker. Exempelvis kan det gälla lokal representation kring arbetsterapi inom lokal och 

regional kunskapsstyrning eller att verka för nya funktioner och uppdrag; exempelvis 

MAR, om den saknas i kretsen. 

 

Professionsstrategen ingår i den lokala kretsorganisationen och har ett 

förtroendeuppdrag för förbundet. Uppdraget omfattas därmed av 

Förtroendemannalagen. Uppdraget som professionsstrateg är inte kopplat till en 

specifik arbetsplats.  

 

Professionsstrateg utses av medlemmarna i kretsen vid ett årsmöte. Om val av 

professionsstrateg inte kan genomföras vid årsmötet kan kretsstyrelsen istället välja 

någon under det löpande verksamhetsåret. 

 

Förbundet tillhandahåller kontinuerligt stöd och utbildning för att säkerställa att 

professionsstrategen får grundläggande kunskaper om aktuella professionsstrategiska 

frågor som förbundet driver.  

 

Uppdragsbeskrivning 

Professionsstrategen är samordnare för kretsens professionsstrategiska arbete och en 

resurs till kretsens ordförande. Om professionsstrategen inte är ledamot i 

kretsstyrelsen är det viktigt att ett nära samarbete mellan professionsstrategen och 

styrelsen utvecklas.  

 

Uppdragets innehåll utvecklas i samverkan med kretsstyrelsen och anpassas efter 

lokala förutsättningar och behov. Utgångspunkten är att följande områden ingår: 

 

• Omvärldsbevakning 

- hålla sig ajour med vad som händer i förbundets professionsstrategiska 

frågor. 

• Invärldsbevakning 

- följa kretsens lokala arbete i de professionsstrategiska frågor som kretsen 

valt att fokusera på. 

• Samordning  

- fungera som en länk mellan kretsen och förbundskansliet i 
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professionsstrategiska frågor, 

- vara kontaktperson till kretsens fackliga ombud i professionsstrategiska 

frågor 

• Inspirera och engagera 

- förmedla information och skapa engagemang i professionsstrategiska frågor 

bland kretsens ombud och medlemmar, 

- verka för att det anordnas aktiviteter och utbildning i professionsstrategiska 

frågor i kretsen, 

• Opinionsbildning 

- tillsammans med kretsstyrelsen driva opinion i professionsstrategiska 

frågor.  

 


