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Motioner till avdelning Skånes årsmöte 190925 
samt styrelsens svar 
 

 

Motion 1 
 

Motion från: Viviana Lundberg 

Akademisk Specialisttjänstgöring inom Region Skåne 

Under 2017 enades Vårdförbundet Avdelning Skåne och Region Skåne om att införa 

Akademisk Specialisttjänstgöring för Sjuksköterskor. Parallellt med detta har region 

Skåne egna utbildningsanställningar. Utbildningsanställningarna är betydligt hårdare i 

sin reglering både avseende fast lönepåslag efter avslutad utbildning och en fast 

studielön på 19000 kr per månad, oberoende av tidigare lön. 

 

I Vårdförbundet Skånes årsrapport för 2018 framgår det tydligt att de så kallade . 

utbildningsanställningarna ofta blandas ihop med AST tjänster där Vårdförbundet 

Avdelning Skåne varit med och konverterat dessa förmåner till det som ryms inom 

Kollektivavtalet. I Årsrapporten framgår även att det dåvarande politiska styret sköt till 

ytterligare 10 miljoner kronor till Akademiska Specialist tjänstgörings tjänster i såväl 

kommun som region. I Region Skånes budget för 2019 samt 2020 framgår inte heller en 

direkt plan avseende antalet utbildningsanställningar eller AST tjänster Region Skåne 

planerar för. 

 
Yrkande  

Att Vårdförbundet Avdelning Skåne sammanställer och redovisar antal AST tjänster som utlysts 

och genomförts i årsrapporterna för åren 2019, 2020, 2021 och 2022. 

Att Vårdförbundet Avdelning Skåne verkar för att Region Skåne presenterar en plan, i enlighet 

med HÖK 19 som tecknats på området, avseende antalet AST tjänster 2020, 2021 samt 2022 

som regionen avser att utlysa.  

Bakgrund  

Vårdförbundet har tagit fram modellen akademisk specialisttjänstgöring för 

sjuksköterskor, AST, där specialistutbildningen är en del av anställningen, och det är en 

av Vårdförbundets viktigaste frågor när det gäller yrkesutveckling och karriär för just 

sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor 

benämns inte, då det i dagsläget inte finns reglerade akademiska specialistutbildningar 

för dessa yrkesgrupper. 

Inom avdelning Skåne har vi idag lokala kollektivavtal rörande AST med tre 

arbetsgivare; Region Skåne, Ängelholms kommun samt Förenade Care. Inom Region 

Skåne benämns detta avtal ”Lokalt kollektivavtal om villkor för 
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Utbildningsanställning”, daterat 2017-09-19. Utöver detta erbjuder såväl Region Skåne 

som andra huvudmän, studieledighet med andra villkor, s.k. ”Utbildningsförmåner”. 

Dessa förmånsplatser är helt ensidigt beslutade av arbetsgivaren och regleras inte i 

några avtal. 

Gemensamt för dessa tre lokala kollektivavtal är att de är reglerar 

utbildningsanställningar med full lön och det rådande kollektivavtalet på arbetsplatsen 

gäller. Det innebär att anställningen ingår i den årliga löneöversynen och att de 

allmänna anställningsvillkoren till exempel, semester, ledigheter, övertid och så vidare 

tas ut enligt kollektivavtalet.  

 

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid och innehåller både studier och 

kliniskt arbete. Hur studiedelen och delen kliniskt arbete läggs upp kan variera och så 

även studietakten, men utbildningen är en del av anställningen. Med AST förbinder man 

sig inte att jobba hos arbetsgivaren en viss tid efter utbildningens slut.  

 

Gemensamt är också att inget av de lokala avtalen innehåller något fastställt antal 

anställningar som ska rymmas inom avtalet. Arbetsgivaren gör en årlig bedömning av 

antal utbildningsanställningar samt önskade specialistutbildning som ska erbjudas, 

utifrån aktuella förutsättningar och behov. 
 

Avdelningsstyrelsens yttrande  

Motionären lyfter en angelägen fråga rörande sammanblandning och uppföljning av 

dessa former för specialistutbildning inom anställningen inom Region Skåne. 

Idag vet vi att ekonomi är det främsta hindret för våra medlemmar att påbörja en 

specialistutbildning. Med oreglerade villkor begränsas många av våra medlemmars 

möjligheter att vidareutbilda sig, till exempel för att man befinner sig i en fas i livet där 

man inte har råd att halvera sin lön under utbildningstiden. För Vårdförbundet avdelning 

Skåne är därför kollektivavtalsreglerade utbildningsanställningar en viktig fråga som vi 

ständigt jobbar aktivt med. Även hos de huvudmän vi inte har avtal med idag, förs en 

ständig dialog i syfte att få fler kommuner och privata arbetsgivare att teckna 

kollektivavtal. 

När det gäller Region Skåne så ligger huvudbudgeten för utbildningsanställningar hos 

personalnämnden. De följer upp och redovisar i regional samverkan både antalet 

budgeterade och antalet genomförda utbildningsanställningar, såväl i delårsrapporter 

som i verksamhetsberättelsen. Denna sammanställning och rapportering åligger 

arbetsgivaren och är kopplad till deras kompetensförsörjningsplan och kvalitetsmål, i 

syfte att möta upp de behov som finns hos regionens medborgare och säkra vård av hög 

kvalitet i framtiden. Vårdförbundet avdelning Skåne hänvisar i sin årsberättelse till de 

av arbetsgivaren presenterade siffrorna. 

Utöver detta har avdelning Skånes styrelse regelbundna träffar med både regionpolitiker 

och HR-direktören för Region Skåne, där dialog kring villkor och avtalets tillämpning 
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förs och vad som kan förbättras. I HÖK 19, Bilaga 4 ”Övriga anteckningar” står 

följande: 

 

Centrala parters gemensamma arbete  

6. Centrala parter är överens om att tillgången på specialistutbildade sjuksköterskor är 

viktig för framtidens vård. Parterna ska därför gemensamt stödja det lokala arbetet med 

utbildningsanställningar i enlighet med parternas samsynsdokument. Parterna ska 

vidare följa upp och utvärdera formen för och utvecklingen av utbildningsanställningar 

samt antal, fördelning och inriktning. Fokus ska även läggas på hur 

utbildningsanställningar kan bidra till att stärka specialistsjuksköterskans roll i vården. 

Uppföljning ska göras 2018 -12-31 samt inför 2020-12-31, då arbetet ska vara slutfört. 

 

De centrala parterna återupptog partsarbetet om utbildningsanställningar den 19/8, och 

Vårdförbundet avdelning Skåne ser positivt på att en nationell genomlysning och 

utvecklingsplan tas fram som ett stöd i att föra det lokala partsarbetet framåt. Både för 

region och samtliga 33 skånska kommuner.  

 

Avdelning Skåne avser att fortsätta det kontinuerliga uppföljnings- och 

påverkansarbetet via samverkan, lokala förhandlingar och andra mötesplatser för att på 

så sätt få utbildningsanställningarna i hela Skåne att växa både kvantitativt och 

kvalitativt. Vi driver, och ska fortsätta driva, frågan både nationellt och lokalt. 

Därmed anser avdelningsstyrelsen motionen som besvarad. 
 

Avdelningsstyrelsens förslag till beslut:  
Att anse motionen besvarad.  

 

Motion 2 
 

Motion från: Jon Davidsson och Martin Ekstrand 

Behov av att stärka interndemokratin i Vårdförbundet avdelning 
Skåne 

De senaste årsmöten har deltagarantalet varit mycket få i förhållande till antal 

medlemmar. Det är ett demokratiskt problem som ger beslut och de medlemmar som får 

förtroendeuppdrag minskad legitimitet.  

 

Det finns flera orsaker till att antalet mötesdeltagare är få och det finns många saker 

som kan göras bättre för att få fler att delta. Men då vi ett fackförbund där många 

medlemmar jobbar oregelbundet kommer alla ej få chansen att delta på plats hur vi än 

gör.  

 

 



 

4 
 

Att göra sin röst hörd i det informationssamhälle som vi lever i är en utmaning som vi 

vet flera medlemmar i Vårdförbundet Skåne arbetar med vi exempelvis social media. 

Och på det sätt kan nå ut till flera medlemmar detta borde då inkludera de demokratiska 

processerna. 

   

Idag har den digitala tekniken gått framåt och det finns många system för att kunna 

säkra identitet hos en användare av en digital tjänst. Exempelvis Bank-id. Därför borde 

röstning i viktiga frågor kunna vara tillgänglig för alla medlemmar. 

 

Yrkande 

Att årsmötet ger styrelsen i avdelning Skåne i uppdrag att upprätta digital röstning till 

nästa årsmöte. 

 

Att den digitala röstningen kan äga rum utan att personen behöver vara fysiskt på plats 

på årsmötet. 

 

Bakgrund 

Enligt Vårdförbundets stadga är Årsmötet avdelningens högsta beslutande organ. 

Medlemmar inom avdelningen har rösträtt. Rösträtt får inte överlåtas.  

 

Förutom Stadgan finns Demokratihandboken som är ett levande dokument som skall 

komplettera stadgan när det behövs. 

 

I Demokratihandboken Version 11 (Beslutad av förbundsstyrelsen vid mötet 5-7 

februari 2019) finns det, under avsnitt om lokala årsmöten, en tillämpning som har 

beslutats av Förbundsstyrelsen: 

”Vårdförbundet behöver allmänt förstärka demokratin i många olika former och 

årsmötet är en viktig del i detta. Formen och genomförandet behöver utvecklas, för 

även om det är ett möte som medlem ”kallas” till så är det ändå angeläget att mötet 

utformas så att det kan skapas en gemenskap och mobilisering.” 

Riktlinjerna för webbröstning är: 

• Förbundsstyrelsen vill prioritera en ökad medlemsdialog för en större delaktighet året 

runt som ett komplement till medlems stadgefästa rättighet att lämna motion.  

• Förbundsstyrelsen föreslår, med nu gjorda erfarenheter och med den teknik som finns 

idag, att webbröstning inte används som metod att genomföra årsmötesval. 

Webbröstning ska ske i ett tydligt tidsmässigt sammanhang som både behöver beakta 

röster som lämnas innan och under det fysiska mötet. Enstaka fyllnadsval utan fysiskt 

årsmöte kan genomföras via webben eftersom det sker i ett tydligt sammanhang. 
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På Kongress 2018 togs ett beslut utifrån en motion om möjlighet till webb val och där 

man önskade att Vårdförbundet arbetade för att möjliggöra elektronisk röstning (20.2.6.8 

Förenkla och felsäkra de demokratiska funktionerna på hemsidan). Förbundsstyrelsen 

besvarade motionen med att man även fortsättningsvis skulle utveckla möjlighet att 

använda teknik inför och på vårdförbundets möten samt att man skulle se till att det är 

system som fungerar för det de är avsedda för. Förbundsstyrelsen menade att 

Vårdförbundet inte var i ett läge än där det var möjligt eller önskvärt att generellt 

upphöra med beslut genom fysiska årsmöten och kongresser. 

 

När det gäller möjligheten att genomföra röstning utan fysiska möten så prövas det. 

exempelvis genomfördes kongressbeslut per capsulam 2015 och även val av avtalsråd.   

Lokalt har årsmötesval av styrelser ägt rum med varierade erfarenheter. 2013 hade 

Vårdförbundet avdelning Skåne Webb val vid årsmötet av ledamöter, kongressombud 

samt Valberedning, utvärderingen av den visade att det inte var fler som röstade än 

tidigare år, dessutom var tekniken osäker då det endast fanns inloggning, idag är 

tekniken säkrare med elektronisk legitimation. 

 

Avdelningens yttrande 

Motionärerna lyfter ett viktigt område som behöver utvecklas inom avdelning Skåne.  

Elektronisk röstning på årsmöte där medverkan fysiskt inte behöver ske vid röstning av 

motioner ser styrelsen kan bli en svårt genomförd uppgift. Årsmötet är det demokratiskt 

viktigaste mötet som avdelning Skåne har. Ambitionerna är att årsmötet skall vara 

levande och där tillfälle ges till diskussion och debatt kring motioner innan beslut sker 

vid varje motion, detta ser styrelsen inte går att förena om man inte är fysiskt 

närvarande på Årsmötet. 

Det pågår ett nationellt arbete gällande webb val för att se var Vårdförbundet står idag i 

frågan. Avdelningsstyrelsen kommer att fortsätta följa upp och bevaka utvecklingen 

inom förbundet och öppna upp för att använda elektronisk röstning vid personval när 

det är möjligt utifrån nationella riktlinjer. 

 

Förslag till beslut:  

Att anse motionen besvarad i sin helhet. 

 


