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1. Kongressen öppnas 

Sineva Riberio öppnade kongressen och hälsade alla välkomna. 

 

2. Prövning att kongressen kallats i behörig ordning 

Förslag till beslut 
 
Att kongressen har kallats i behörig ordning. 

Beslut 

Kongressen beslutade att den kallats i behörig ordning 

 

3. Upprop av kongressombud 

Förslag till beslut 
 
Att kongressen godkänner genomförd avprickning som upprop. 

Beslut  

Kongressen beslutade att godkänna genomförd avprickning som upprop. 

 

4. Mötesledning 

Förslag till mötesledning; 

Mötesordförande: Rebecka Prentell, Vice Mötesordförande: Matilda Eriksson  

Sekreterare: Stefan Lundberg, Vice Sekreterare: Kristina Nyström 

 

Beslut 

Kongressen beslutade att välja som: 

Mötesordförande: Rebecka Prentell, Vice Mötesordförande: Matilda Eriksson  

Sekreterare: Stefan Lundberg, Vice Sekreterare: Kristina Nyström 
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5. Val av justerare och rösträknare 

Förslag 
 
At utse två justerare. 

Beslut 
 
Kongressen beslutade att till justerare välja Gunilla George, och Chokri Mensi 
 

Förslag 
Att utse åtta rösträknare. 

Beslut 
Kongressen beslutade att till rösträknare välja Marianne Kock, Eva Strand, Tina Javidi, Stina 
de Frumerie, Maria Ljung, Susanne Jansson, Reza Mohammadi och Tora Elversson 
Dahlström 
 

6. Föredragningslista Vårdförbundets Kongress 2014 

Förslag till beslut 

Att kongressen godkänner föredragningslistan. 

Beslut  

Kongressen beslutade att godkänna föredragningslistan. 

 

7. Förslag till arbetsordning 

Förslag till beslut 
 
Att kongressen godkänner arbetsordningen. 

Beslut  

Kongressen beslutade att godkänna arbetsordningen. 

 

8. Verksamhetsberättelser för 2011, 2012, 2013 

Förslag till beslut 
Att lägga verksamhetsberättelserna till handlingarna. 
 
Beslut  

Kongressen beslutade att lägga verksamhetsberättelserna till handlingarna.  
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9. Ekonomisk berättelse 

Förslag till beslut 
Att fastställa resultat- och balansräkningarna för åren 2011, 2012 och 2013. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna för åren 2011, 2012 och 
2013. 
 
 
10. Revisorernas berättelse 

Förslag till beslut 
Att lägga revisionsberättelserna för 2011, 2012 och 2013 till handlingarna. 
 
Beslut  

Kongressen beslutade att lägga revisionsberättelserna för 2011, 2012 och 2013 till 
handlingarna. 
 
 
11. Ansvarsfrihet för styrelsen 

Förslag till beslut 
Att förbundsstyrelsen och avdelningsstyrelsernas ledamöter beviljas ansvarsfrihet för åren 
2011, 2012 och 2013. 
 
Beslut  

Kongressen beslutade att förbundsstyrelsen och avdelningsstyrelsernas ledamöter beviljas 
ansvarsfrihet för åren 2011, 2012 och 2013. 
 
 
12. Valberedningens förslag och nominerade 

12.1 Valberedningens förslag till förbundsstyrelse och revisorer, övriga 
nominerade samt nominerade till valberedning 

12.1.1 Förbundsstyrelse 
 
Förbundsordförande:  

• Sineva Ribeiro, Västra Götaland 
 
Vice ordförande:  

• Ann Johansson, Stockholm 
• Johan Larson, Västerbotten 
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Ledamöter: 
• Peter Blom, Värmland 
• Michelle Dobos Sandell, Kalmar 
• Marianne Hiller, Örebro 
• Ragnhild Karlsson, Östergötland 
• Susi Nilsson, Skåne 
• Jane Stegring, Stockholm 
• Jani´ Stjernström, Västmanland 
• Annika Wåhlin, Blekinge 

 
 
Valberedningens motivering 
 
Valberedningens förslag innebär: 

• En förbundsstyrelse som tillsammans med avdelningsstyrelserna förverkligar 
Vårdförbundets politik 

• En förbundsstyrelse som är lyhörd för medlemsaktivism 
• En förbundsstyrelse som utvecklar och förnyar Vårdförbundet 
• En förbundsstyrelse som ser till att Vårdförbundet är en respekterad aktör på nationella 

och internationella arenor 
 

12.1.2 Revisorer och revisorssuppleanter 
 
Revisorer: 

• Helene Esping, Östergötland 
• Katarina Kullenberg Åke, Västra Götaland 

 
Revisorssuppleanter: 

• Daniel Andersson, Västmanland 
• Brith Holm, Västra Götaland 

 
 
Övriga nominerade till förbundsstyrelse och revisorer 
 
Nominerade till förbundsstyrelsen 
 
Vice ordförande: 

• Pia Arndorff, Skåne 
• Jane Stegring, Stockholm 

 
Ledamot: 

• Sofie Altenburg, Norrbotten 
• Malin Bergander, Västra Götaland 
• Pernilla Bjering Dahlén, Örebro 
• Ulrika Blumfelds, Stockholm 
• Katarina Gren, Norrbotten 
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• Monica Hedström Carlsson, Uppsala   
• Camilla Henningsson, Halland  
• Martin Håland, Västra Götaland 
• Anne Karin Höglund, Västra Götaland    
• Ann Johansson, Stockholm 
• Johan Larson, Västerbotten 
• Angelica Neville, Västra Götaland   
• Monica Näslund, Skåne  
• Eva-Marie Ottosson Möller, Skåne 
• Gabriella Thies, Södermanland 
•  Kristina Wiren, Stockholm 
•  Robin Åberg, Västra Götaland 

 
Nominerade till revisorer 

• Daniel Andersson, Västmanland 
 
Nominerade till revisorssuppleanter 

• Inga-Lill Olsson, Västra Götaland 
 
 

12.1.3 Nominerade till valberedning 
• Jessica Axelsson, Västerbotten 
• Roger Bergebo, Jämtland. 
• Ann-Katrin Fredlund Stålnacke, Norrbotten.   
• Gunilla George, Stockholm.  
• Magnus Hanson, Västra Götaland.   
• Charlotta Hellström, Västerbotten 
• Mimmi Högblom, Västmanland.   
• Gunilla Johansson, Kronoberg.   
• Pernilla Stenborg Nielsen, Västra Götaland.   
• Eva Wallander, Kalmar 
• Lucie Yousefi, Östergötland 
• Mavis Zander, Skåne 

 
 
12.2 Beslut om antal ledamöter i förbundsstyrelsen 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att förbundsstyrelsen består av förbundsordförande, två vice ordföranden samt åtta ledamöter. 
 
Beslut  

Kongressen beslutade att förbundsstyrelsen består av förbundsordförande, två vice 
ordföranden samt åtta ledamöter. 
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12.3 Beslut om antal ledamöter i valberedningen 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att valberedningen består av tio ledamöter. 
 
Beslut 

Kongressen beslutade att valberedningen består av tio ledamöter. 
 
 
13. Remittering av ärenden till åsiktstorg och fokusdiskussioner 
(punkt 14–16) 

Beslut 

Kongressen beslutade att remittera ärenden under punkt 14 – 16 till åsiktstorg och 
utskottsarbete. 

 

14. Propositioner 

14.1. Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att i dialog inom organisationen utveckla Vårdförbundets 
idé om hälsosam vårdmiljö. 
 
Att kongressen per capsulam beslutar om en ny idé om hälsosam vårdmiljö senast under våren 
2015. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade  
 
Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att i dialog inom organisationen utveckla Vårdförbundets 
idé om hälsosam vårdmiljö. 
 
Att kongressen per capsulam beslutar om en ny idé om hälsosam vårdmiljö senast under våren 
2015. 
 
 
Tilläggsyrkande 
 
Ann-Sofie Gustavsson (187) 
Att Vårdförbundets idé om hälsosam vårdmiljö belysa beredskapen. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
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Dennis Svensson (66)  
Att-sats nr: 3 
Att Vårdförbundet i arbetet med hälsosam vårdmiljö beaktar kompensation för ökad 
arbetstyngd (kvoterad arbetstid) som ett incitament för att få arbetsgivaren att mer aktivt 
arbetar med en jämnare arbetsbelastning och organisera verksamheten klokt. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
 
 
Malin Åkesson (71) 
Att Vårdförbundet i arbetet med hälsosam vårdmiljö särskilt tittar på ohälsan med nattarbete 
utifrån aktuell forskning. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
 
 
14.2 Vårdförbundets idé om vården 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att i dialog inom organisationen utveckla/omarbeta Vård- 
förbundets idé om vården. 
 
Att kongressen per capsulam beslutar om en ny vårdpolitisk idé senast våren 2015. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade  
 
Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att i dialog inom organisationen utveckla/omarbeta Vård- 
förbundets idé om vården. 
 
Att kongressen per capsulam beslutar om en ny vårdpolitisk idé senast våren 2015. 
 
 
Tilläggsyrkanden 
 
Robin Åberg (180)  
Bifaller förbundsstyrelsens förslag med tilläggsyrkande. 
Att berätta om Vårdförbundets vårdpolitiska framgångar. Att utarbeta strategier för till 
exempel storytelling. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
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14.3 Vårdförbundets organisationspolitik 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att anta förbundsstyrelsens förslag till ny organisationspolitik för Vårdförbundet och 
därmed ersätta Vårdförbundet SHSTF:s organisationspolitik som antogs vid kongressen 
1993. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att anta förbundsstyrelsens förslag till ny organisationspolitik för 
Vårdförbundet och därmed ersätta Vårdförbundet SHSTF:s organisationspolitik som antogs 
vid kongressen 1993. 
 
 
Tilläggsyrkanden 
 
Birgitta Lindh (48)  
Att det under rubriken Vårdförbundets ändamål och grundsyn (sid.16) skrivs följande:  
”Vårdförbundets syn är att varje medlem är en aktiv skapande och handlande individ som gör 
medvetna val.” (Ersätter ”Vårdförbundet utgår från...”) 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
 
 
Susi Nilsson (84)  
att ordalydelsen på sid 17 under punkten 3 är:  
”Förtroendevaldsutbildning i Vårdförbundet är certifierad.” 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
 
 
Tora Elfversson Dahlström (49), 45 
Att ordet "medlemsvilja" i stycket "Medlemsviljan i fokus" (sid.17) byts ut mot ordet 
"medlemsintresse".  
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
 
 
Anna Andersson (3) 
Förbundsstyrelsen föreslår att avtalsrådets roll och funktion specificeras i 
demokratihandboken.  
Exempel på det kan vara: 
• Valbar till avtalsråd är medlem som inte har uppdrag i förbundsstyrelse eller förbundsråd. 
• Val till avtalsråd sker vid kongress. 
• Nominering till avtalsråd följer regler för nominering till övriga förtroendeposter som 
kongressen beslutar om. 
• Avtalsrådet är rådgivande till förbundsstyrelsen.   
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• Avtalsråd och förbundsråd ska ha ett tätt samarbete.  
• Avtalsrådet kan ge förbundsstyrelsen råd att sammankalla avtalskongress. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att bifalla tilläggsyrkandet med röstsiffrorna 171 bifall, 23 avslag, 4 
avstår 
 
 
Dennis Svensson (66)  
Att om det råder oenighet mellan avtalsråd och förbundsstyrelse kallas det automatiskt till 
avtalskongress. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att anse tilläggsyrkandet besvarat. 
 
 
Karin Jisborg Hultgren (56) 
Att förbundsstyrelsens tilläggsyrkande ändras enligt följande: 
”Valbar till avtalsrådet är medlem i Vårdförbundet”.  
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
 
 
Lene Lorentzen (171), 171, 154, 156, 180, 159, 184, 144 
Tillägg till text s. 18 under Ett Vårdförbund – en juridisk person. Sista stycket som slutar med 
att vara stark inom sitt område. 
”En förutsättning för att uppnå detta är att alla avdelningar/medlemmar har likvärdig tillgång 
till ekonomiska resurser, juridiskt stöd, administrativt stöd etc”. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
 
 
Birgitta Lindh (48)  
Att det under rubriken Vårdens utveckling är grunden för yrkesutveckling och goda vilkor 
skrivs följande:  
”Under de senaste trettio åren har Vårdförbundets yrkesgrupper professionaliserats och en 
betydande kunskapsmassa inom respektive kunskapsområde finns nu tillgängligt”. (Övrig text 
i detta stycke tas bort) Sid 18 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
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Birgitta Palm (65)  
Att ordalydelsen i rubriken på sidan 20 "Så bra villkor som möjligt för medlem i 
Vårdförbundet" ändras till ”Bra villkor för medlem i Vårdförbundet”. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att bifalla tilläggsyrkandet med röstsiffrorna 97 bifall, 96 avslag, 6 
avstår 
 
 
Anna Andersson (3) 
Förbundsstyrelsens tilläggsyrkande om studenter: 
Prop 14.3 efter stycket om chefer och ledare, sid 20. 
”Vårdförbundet engagerar studenter 
Studenter är kommande generationers ledare, medlemmar och förtroendevalda. Genom att 
fånga upp ett tidigt engagemang och satsa på denna grupp kan vi säkerställa medlemstillväxt. 
Med engagerade studenter sprids medlemsnyttan och vi får en medveten yrkeskår redan från 
start. Studenter är Vårdförbundets framtid”. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att bifalla tilläggsyrkandet. 
 
 
Harriet Lindqvist (149) 136, 135, 199,141 
Att under rubriken Förtroendevald i Vårdförbundet (sid.22), stryka slutet av meningen i 
punkten, "har en naturlig, återkommande kontakt med sin profession genom att utöva sitt yrke 
regelbundet". 
Ny lydelse: "har naturlig, återkommande kontakt med sin profession". 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att bifalla tilläggsyrkandet. 
 
 
Birgitta Lindh (48)  
”Att vår organsisation på ett bättre sätt tar tillvara den kunskap man byggt upp i 
förtroendeuppdraget över tid och säkrar kunskapsöverföringen”. 
Sid 22 längst ned. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
 
 
Fredrik Wallin(12) 12,13,14,15 
Att bifalla förbundsstyrelsens förslag med följande tillägg i stycket med rubriken ”Vi 
utvecklar kommunikationen och skapar delaktighet” (sid.23): 
”Vi skapar och lever efter kulturer och attityder som präglas av öppenhet, delaktighet och 
tillit”. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet.  
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Pernilla Bjering Dahlén (190)  
Under rubriken Medarbetare utvecklar verksamheten. (sid.23) 
Att ordet "forma"stryks ur meningen "Medarbetare i Vårdförbundet har även som uppgift att i 
samarbete med förtroendevald forma och driva förbundets politik." 
Ny lydelse: "Medarbetare i Vårdförbundet har även som uppgift att i samarbete med 
förtroendevald driva förbundets politik." 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
 
 
Charlotta Hellström(135) 136,149,141, 56, 45 
Under rubriken styrelser i Vårdförbundet (sid.23) 
Ny lydelse: 
”att avdelningsstyrelser i Vårdförbundet är strategiskt operativa styrelser, vilket innebär att 
styrelsen ansvarar för strategisk och operativ planering.” 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet med röstsiffrorna 95 bifall, 100 avslag, 4 
avstår 
 
 
Tina Matscheko (52)  
Att vid kommande organisationsförändring först göra en genomlysning och utvärdering av 
rådande organisation liksom en omvärldsanalys. sidan 24 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
 
 
Anne Karin Höglund (159) 170, 167, 166 
Uppföljning: 
Att förbundsstyrelsen inom ett år återkommer med en redovisning av hur arbetet fortskrider 
samt hur det fortsatta arbetet ska bedrivas för att fullfölja den organisationspolitiska idén.  
 
Beslut 
Kongressen beslutade att bifalla tilläggsyrkandet. 
 
 
Anders Bergström (153), 155, 181 
Att lägga till följande stycke: 
”Vårdförbundet engagerar studenter 
Studenter är en strategiskt viktig grupp för Vårdförbundet. Studenter är kommande 
generationers ledare, medlemmar och förtroendevalda. Genom att fånga upp ett tidigt 
engagemang och satsa på denna grupp kan vi säkerställa medlems- och kompetensmässig 
tillväxt. Med engagerade studenter sprids medlemsnyttan och vi får en medveten yrkeskår 
redan från start. Studenter är Vårdförbundets framtid.” 
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Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
 
 
14.4 Reviderade stadgar för Vårdförbundet 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att anta förbundsstyrelsens förslag till reviderade stadgar för Vårdförbundet. 
Att beslutet är fattat med ¾ dels majoritet med röstsiffrorna 183 bifall, 13 avslag, 3 avstår. 
Att beslutet är omedelbart justerat. 
Att de revisorssuppleanter som väljs på denna kongress ändras till revisorer. 
Att kongressen ger förbundsvalberedningen i uppdrag att snarast ta fram och föreslå 10 
kandidater till Avtalsrådet samt att kongressen fattar beslut per capsulam senast våren 2015.  
 
Beslut 
Kongressen beslutade 
Att anta förbundsstyrelsens förslag till reviderade stadgar för Vårdförbundet. 
Att beslutet är fattat med ¾ dels majoritet. 
Att beslutet är omedelbart justerat. 
Att de revisorssuppleanter som väljs på denna kongress ändras till revisorer. 
Att kongressen ger förbundsvalberedningen i uppdrag att snarast ta fram och föreslå 10 
kandidater till Avtalsrådet samt att kongressen fattar beslut per capsulam senast våren 2015.  
 
 
Tilläggsyrkanden 
 
1 Grundläggande värderingar 
 
Tora Elfversson Dahlström (49)  
Att under rubriken 1.1 "Grundläggande värderingar/ demokrati" tas sista stycket bort 
"Demokrati är en förutsättning för att Vårdförbundet ska vara ett starkt förbund" 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
 
 
Pia Lejkemo (109) 111, 135, 137, 134 
Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmars fackliga intressen och 
utvecklingen av professionerna. För att förtydliga den fackliga delen ändra del av meningen 
till lydelse att ersätta tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen till "driver medlemmarnas 
fackliga frågor"  
Ny formulering: Vårdförbundet är ett yrkesförbund som driver medlemmarnas fackliga frågor 
och utvecklingen av professionerna. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
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3 Medlem 
 
Ann-Sofie Gustavsson (187)  
Att-sats nr: 3.1 Rätt till medlemskap  
Ändra första stycket till: 
Den som har svensk legitimation som barnmorska, biomedicinsk analytiker, 
röntgensjuksköterska och sjuksköterska samt student inom respektive utbildning kan vara 
medlem i Vårdförbundet. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
 
 
Lise-Lotte Lagerqvist (43)  
Att första stycket ändras till ditt medlemskap träder i kraft direkt efter att din ansökan 
beviljats. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
 
 
Michelle Dobos Sandell (51)  
Att under punkten 3.1 stryks sista stycket "Om du ännu inte uppfyller legitimationskravet kan 
du ansöka om enskilt medlemskap hos förbundsstyrelsen." (Ingen möjlighet till enskilt 
medlemskap.) 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
 
 
4 Förtroendevald 
 
Ulrika Hertz (85)  
Att mandatperioden för förtroendevald följer kongressperiodens längd. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
 
 
6 Årsmöte 
 
Stina de Frumerie (181) 181, 174, 153 
Att årsmöte kan organiseras i form av direkt demokrati alternativt representativ demokrati 
med valda ombud i de avdelningar där så är nödvändigt.  
Att termen årsmöte bibehålls i stadgan och kan organiseras enligt ovan. 
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Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
 
 
Karin Jisborg Hultgren (56)  
Att-sats nr: 6 
Att stadgan antas med följande förändring; 
Årsmötet; väljer, senast den 15 oktober, kongressombud och ersättare för dessa samt 
avdelningsstyrelse inklusive ordförande och vice ordförande för fyra år. 
Årsmötet fastställer antal ledamöter för mandatperioden. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
 
 
Eva Nowak (95)  
Att-sats nr: 6 Årsmöte 
Att antalet i avdelningsstyrelserna är 5-9 ledamöter plus ordförande och en vice ordförande 
för att säkerställa fyra års mandatperiod. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att bifalla tilläggsyrkandet med röstsiffrorna 115 bifall, 80 avslag, 4 
avstår. 
 
 
7 Förbundsstyrelsen 
 
Mavis Zander (77) 77, 78, 80, 84, 82, 83, 68, 74, 72, 65, 85, 
träffar efter samråd med avtalsrådet centrala kollektivavtal, beslutar om slutbud eller vidtar 
konfliktåtgärder 
Vårt förslag/yrkande är följande: 
Att förbundsstyrelsen träffar efter samråd med avtalsrådet centrala kollektivavtal. 
Vårt förslag/yrkande är att flytta nedanstående till kongressens Uppgift och beslut 14.4.8 
Att beslut om slutbud eller vidtar konfliktåtgärder  
Att beslutar om användning av konfliktfondens medel 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet med röstsiffrorna 49 bifall, 144 avslag, 3 
avstår. 
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Karin Jisborg Hultgren (56)  
Att-sats nr: 7 
Att stadgan antas med följande förändring under förbundsstyrelsen; 
Ansvarar för att samråda/samverka med förbundsrådet. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet med röstsiffrorna 66 bifall, 129 avslag, 3 
avstår. 
 
 
Pernilla Bjering Dahlén (190)  
Tilläggsyrkande till förbundsstyrelsens förslag till beslut: 
Att mandatperiod för avdelningsstyrelse är 3 år.  
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet 
 
 
Michelle Dobos Sandell (51)  
Under punkt 7. Förbundsstyrelsen uppgift och beslut: 
(ändra 7:e punkten till) Ansvarar för att inhämta råd från förbundsrådet i framtagande av 
strategiska riktlinjer. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
 
 
Kerstin Erlandsson (19) 
Punkt 7 Förbundsstyrelsen ansvarar för att inhämta råd från förbundsrådet innan beslut 
Punkt 9 Förbundsstyrelsen rådgör med avtalsrådet och förbundsrådet i centrala avtalsfrågor 
vid utvecklingen av nationelle kollektivavtal 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet 
 
 
8 Kongressen 
 
Patrizia Bjerkegren (200)  
Under förutsättning att kongressen antar föreslagen förlängning av kongressperiod (4 år) 
yrkas: 
Att kommande kongressperiod justeras i förhållande till de år vi har val så att Vårdförbundets 
kongress inte sammanfaller med de år vi har val i Sverige. Förslag 1. Kommande 
kongressperiod blir 5 år alt. Förslag 2 Kommande kongressperiod blir 3 år. 
Optimalt är om Vårdförbundets kongress infaller året efter det är valår för att 
Förbundsstyrelsen ska få tid att bygga viktiga relationer så att påverkan kan ske i högre grad. 
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Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
 
 
9 Avtalsråd 
 
Dennis Svensson (66)  
Att vid oenighet mellan avtalsråd och förbundsstyrelse sammankalla till avtalskongress.  
 
Beslut 
Kongressen beslutade att anse tilläggsyrkandet besvarat med röstsiffrorna 124 besvarat, 62 ej 
besvarat, 13 avstår. 
 
 
Susanne Blom Persson (183) 183, 177, 179, 165 
Avtalsråd bör ses som ytterligare en möjlighet för en genomlysning innan avtalsskrivning 
dock ska detta inte utesluta avtalskongress enligt nuvarande regler men kan absolut ersättas av 
kongress per capsulam eller videokongress. 
Vi yrkar att innan beslut om avtalsskrivning skall kongressledamöterna ges möjlighet att delta 
via kongress per capsulam eller videokongress. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att anse tilläggsyrkandet besvarat 
 
 
11 Valberedning 
 
Angelica Neville (155) 150, 171, 172, 154 
Att avdelningarnas valberedningar följer samma nomineringstid som Förbundsstyrelsens 
valberedning. Det innebär att senaste är 15 juni. Såvida Årsmötet är senast 15 oktober. Det ger 
samma förutsättningar som nationella valberedningen, lika för alla ett Vårdförbund. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
 
 
12 Revision 
 
Martin Håland (178)  
punkt 3 ändra förbundsstyrelsens till Vårdförbundets 
granskarfortlöpande Vårdförbundets förvaltning.... 
punkt 4 ändra förbundsstyrelsens till Vårdförbundets. 
kontrollerar att Vårdförbundets verksamhetsberättelse.... 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att bifalla tilläggsyrkandet. 
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Lise-Lotte Lagerqvist(43) Patrizia Bjerkegren (200)  
Att välja lokala verksamhetsgranskare som kan granska avdelningarnas verksamhet utifrån 
medlemsvärde. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
 
 
14.5 Prioriterade områden för kongressperioden 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att anta förbundsstyrelsens förslag till prioriterade områden för kongressperioden. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att anta förbundsstyrelsens förslag till prioriterade områden för 
kongressperioden. 
 
 
Tilläggsyrkanden 
 
Ida Pettersson (143) 89, 143, 71, 24, 63, 100, 114 
Att kongressens antar förbundsstyrelsens förslag till prioriterade områden med följande 
ändring; 
Vår kunskap ska värderas rätt - därför prioriterar vi att arbeta för högre löner och bättre 
karriärmöjligheter 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att bifalla tilläggsyrkandet. 
 
 
Martin Håland (178) 174, 177, 178, 71, 176, 182, 185 
Beslutade kärnbudskap. 
Jag yrkar 
att kongressen antar endast en av förbundsstyrelsens prioriterade områden för kommande 
kongressperiod: Förutsättningen för våra insatser är ett hållbart yrkesliv. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet med röstsiffrorna 44 bifall, 58 avslag, 93 
avstår. 
 
 
Tora Elfversson Dahlström (49) 12, 119, 71, 121, 100, 89, 24, 143 
Att anta förbundsstyrelsen förslag till prioriterade områden för kongressperioden med följande 
ändring: 
Förutsättningen för vår professionella arbetsinsats är ett hållbart yrkesliv. Därför prioriterar vi 
att arbeta för en hälsosam vårdmiljö med hälsosamma arbetstider. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet.  
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Anneli Zetterström (89) 71, 63,98, 117 
Att alla människor har rätt till hälsa och helhet är en självklarhet för våra medlemmar utifrån 
vår stadga och yrkesetiska koder. Utifrån att detta är en självklarhet för våra yrkesgrupper så 
anser vi att första prioriterade området tas bort till förmån för 
tydlighet av de två  nedersta prioriterade områden. 
Två mål som är tydliga, konkreta och mycket viktiga för våra medlemmar.  
Därför yrkar vi på att kongressen antar två av förbundsstyrelsens förslagna prioriterade 
områden; 
Vår kunskap ska värderas rätt - därför prioriterar vi att arbeta för högre löner och bättre 
karriärmöjligheter 
-Förutsättningar för vår insats är ett hållbart yrkesliv, Därför prioriterar vi att arbeta för en 
bättre arbetsmiljö med hälsosamma arbetstider och en rimlig arbetsbelastning. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet med röstsiffrorna bifall 44, avslag 58, avstår 
93. 
 
 
Ulla Jordán (119) 63, 174, 117, 24, 143, 71, 89 
Att förbundsstyrelsen utifrån kongressens prioriterade områden inför varje verksamhetsår 
fastställer mål för hela förbundet.  
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
 
 
Hanna Rönnell (98)  
Att formuleringen i prioriterat område nummer två lyder med tillägg enligt följande: 
Förutsättningen för vår insats är ett hållbart yrkesliv. 
Därför prioriterar vi att arbeta för en bättre arbetsmiljö med hälsosamma arbetstider och en 
rimlig arbetsbelastning. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
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14.6 Mål för Vårdförbundets medlemsutveckling 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut: 
Att kongressen antar förbundsstyrelsens föreslagna mål: 
• Medlemsutvecklingsmål gällande yrkesverksamma medlemmar 
• Medlemsutvecklingsmål gällande studentmedlemmar 
• Medlemsutvecklingsmål gällande utträden 
• Mål gällande nöjdare medlemmar 
 
Att kongressen ger förbundsstyrelsen i uppdrag att utifrån framtida organisation ta fram en 
gemensam rekryteringsstrategi med lämpliga strategiska mål för hela organisationen. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att anta förbundsstyrelsens föreslagna mål: 
• Medlemsutvecklingsmål gällande yrkesverksamma medlemmar 
• Medlemsutvecklingsmål gällande studentmedlemmar 
• Medlemsutvecklingsmål gällande utträden 
• Mål gällande nöjdare medlemmar 
 
Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utifrån framtida organisation ta fram en gemensam 
rekryteringsstrategi med lämpliga strategiska mål för hela organisationen. 
 
 
Tilläggsyrkanden 
 
Ing-Marie Petersson (197) 
Förbundsstyrelsens sista attsats ersätts av följande: 
Att kongressen ger förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram en gemensam rekryteringsstrategi 
med lämpliga strategiska mål för hela organisationen samt prioritera och fördela resurserna på 
de lokala avdelningar som har låg medlemsanslutning.  
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
 
 
Tora Elfversson Dahlström (49) 
Att-sats nr: 1 tillägg 
Att kongressen antar förbundsstyrelsens förslagna mål med tillägget att:-Vårdförbundet ska 
verka för att medlemmar ges möjlighet till dubbelanslutning med flertalet fackliga förbund, 
exempelvis SULF 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet.  
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15. Behandling av motioner 

15.1 Område Profession vård 

15.1.1 Vårdpolitik 
 
Förbundsstyrelsen yrkar att kongressen beslutar att anta nedanstående ställnings- 
taganden: 
 
Vårdförbundet anser att det är kvaliteten och inte driftformen som är det viktigaste i 
vården. Befolkningen skall garanteras en god och säker vård och en jämlik hälsa. 
 
Därför anser Vårdförbundet: 
Att vården ska vara solidariskt finansierad och demokratiskt styrd. Offentliga medel ska 
an- vändas för att ge den allra bästa vården. 
Att det är viktigt med en mångfald av utförare i vården. 
Att det är de ansvariga politikernas uppgift att se till att det sker en systematisk och ända- 
målsenlig uppföljning av all vårdverksamhet, både när det gäller verksamhetens innehåll 
och dess ekonomi. 
Att krav, ersättningsnivåer och resultat av uppföljningarna ska redovisas öppet likväl som 
verksamhetens ekonomiska resultat. Även medarbetarnas anställningsvillkor ska öppet 
kunna följas. 
Att yrkesgrupperna inom vården ska kunna driva verksamhet som egna företagare. 
Att de som får förtroendet att leverera vårdtjänster ska utgå ifrån de behov som finns hos 
befolkningen. 
Att vårdens ersättningssystem skall stödja ett proaktivt hälsobefrämjande arbete. 
Att det är viktigt att stärka kvalitetsarbetet både genom metodutveckling, forskning och ge- 
nom att stimulera öppna jämförelser. 
Att den vinst som kan uppnås i driften i första hand ska återinvesteras för att utveckla verk- 
samheten och även komma medarbetarna till godo, till exempel i form av höjda löner och 
förbättrade villkor. 
Att anställda medarbetares villkor skall regleras i kollektivavtal. 
Att det meddelarskydd som gäller anställda inom offentlig sektor måste utökas att omfatta 
även privat anställda inom vård och omsorg. 
 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att anta förbundsstyrelsens förslag till ställningstaganden. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att anta förbundsstyrelsens förslag till ställningstaganden. 
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Tilläggsyrkanden 
 
Saga Fogelström (113)  
Att-sats nr: 9 
Vi yrkar att kongressen tar beslut om att ändra Att satsen nr 9 till följande: 
Att den vinst som kan uppnås i driften SKALL återinvesteras för att utveckla 
verksamheten OCH komma medarbetarna tillgodo, till exempel i form av höjda löner och 
förbättrade villkor.  
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
 
 
Mina Olsson (107)  
Att Vårdförbundet verkar för förbud mot riskkapitalbolag inom hälso- och sjukvården.   
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
 
 
Martin Håland(178)  
Jag yrkar att att sats nr 2 "Att det är viktigt med en mångfald av utförare i vården" stryks. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
 
 

15.1.1.1 Specialistutbildning kontra arbetsmiljöproblem knutna till vårdandet av satellitpatienter 

Motion från Lene Lorentzen. 
 
Yrkanden 
Att Vårdförbundet ytterligare stärker sin argumentation för vårdens behov av 
specialistutbildade sjuksköterskor. 
Att Vårdförbundet blir ännu tydligare i sitt ställningstagande mot satellitpatienter och 
utlokaliserade patienter, ett arbetssystem som dagligen utnyttjas på våra sjukhus efter stundens 
rådande vårdplatsbehov. 
Att Vårdförbundet arbetar aktivt i alla forum där möjlighet ges för att få arbetsgivaren att 
förstå motsättningen mellan utlokaliserade patienter och behovet av fler specialistutbildade 
sjuksköterskor. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att anse motionens yrkanden besvarade. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att anse motionens yrkanden besvarade. 
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15.1.1.2 Låt oss kämpa för en adekvat sjuksköterskebemanning genom att ena oss om 
nyckeltal 

Motion från Kristina Wirén, My Morin och Jonas Karlsson. 
 
Yrkanden 
Att Vårdförbundet som första steg gör en utredning av nuläget ser ut när det kommer till an- 
talet patienter per sjuksköterska inom respektive verksamhet inom slutenvården. 
Att Vårdförbundet som ett andra steg utreder vad våra medlemmar upplever vore optimala 
nyckeltal för sjuksköterskebemanning inom olika typer av verksamhet inom slutenvården. 
Nyckeltal som beskriver hur många patienter per sjuksköterska en bör ha för att kunna säkra 
en god och säker vård. 
Att Vårdförbundet som ett tredje steg går ut med en nationell kampanj om att vi strävar 
efter att nå de framtagna nyckeltalen inom slutenvården. 
Att Vårdförbundet därefter tar ställning till om man bör jobba med nyckeltal även för andra 
grupper än sjuksköterskor inom slutenvården. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att anse motionens första yrkande besvarat. 
Att avslå motionens andra, tredje och fjärde yrkande. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade  
Att anse motionens första yrkande besvarat. 
Att avslå motionens andra, tredje och fjärde yrkande. 
 
 
Tilläggsyrkanden 
 
Maria Knutsson (104)  
Yrkar att kongressen bifaller att-sats nr 1 och 2 i motionen. 
 
Beslut 
Yrkandet föll då kongressen redan behandlat och avslagit motionens andra, tredje och fjärde 
yrkande. 
 
 
Reza Mohammadi (110)  
Jag yrkar på att Vårdförbundet i samråd och samarbete med IVO-  och internationella 
sjuksköterskeorganisationer undersöker och tar fram kvalitetsnormer/kriterier gällande  säker 
bemanning där det finns en angiven relation mellan vårdtyngd och bemanningstal. 
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Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
 
 

15.1.1.3 Nyckeltal i vården 
Motion från Kerstin Erlandsson, Jenny Nyberg, Eva Lindberg-Erkers, Sefija Melkic-Larsson 
och Lars Ludvigsson. 
 
Yrkande 
Att Vårdförbundet tillsammans med SKL arbetar för att ta fram ett bra, genomtänkt 
partsgemensamt mätinstrument. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att avslå motionens yrkande. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå motionens yrkande. 
 
 
Tilläggsyrkanden 
 
Malin Tillgren(70)  
Att Vårdförbundet arbetar för att ta fram ett bra mätinstrument för vårdtyngdsmätning. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
 
 
Michelle Dobos Sandell (51), Karin Jisborg Hultgren (56), Kerstin Erlandsson (19), Jenny 
Nyberg (18), Lotta Hjelte (139) Ramona Rönnholm (140) Tora Elfversson Dahlström (49) 
Cecilia Eriksson (55). 
Att-sats 1: 
Att vi i Vårdförbundet under kommande kongressperiod påbörjar ett gemensamt arbete för att 
säkerställa och identifiera nyckeltal för kvalitet, bemanning, patientsäkerhet och behov av 
vård, i syfte att uppnå hälsosam vårdmiljö, hållbart yrkesliv, patientsäkerhet i linje med 
Vårdförbundets idé om vården och hälsosam vårdmiljö. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
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15.1.1.4 Att tillfälligt kunna avsäga sig sitt yrkesansvar 

Motion från Eva Sonesson. 
 
Yrkande 
Att Vårdförbundet tydliggör och prioriterar arbetet med att skapa möjlighet för enskild 
sjuksköterska eller annan legitimerad person att i en specifik situation tillfälligt avsäga sej sitt 
yrkesansvar. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att avslå motionens yrkande. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå motionens yrkande. 
 
 

15.1.1.5 Riskkapitalbolags närvaro i offentliga välfärden 
Motion från Agneta Lenander och Alvaro Fraygola. 
 
Yrkanden 
Att Vårdförbundet tar en tydlig ställning mot riskkapitalbolag i vård och omsorg. Att 
Vårdförbundet driver denna fråga inför valet 2014. 
Att Vårdförbundet gör en utredning över hur mycket skattemedel som gått förlorade i 
riskkapitalbolagens vinstuttag. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att anse motionens första och andra yrkanden besvarade. 
Att avslå motionens tredje yrkande. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade 
Att anse motionens första och andra yrkanden besvarade. 
Att avslå motionens tredje yrkande. 
 
 

15.1.1.6 Non-profit inom vården 

Motion från My Morin, Jonas Carlsson och Stina Wirén. 
 
Yrkanden 
Att Vårdförbundet ska verka för att en non-profitprincip ska vara rådande inom hälso- och 
sjukvård. 
Att Vårdförbundet ska verka för förbud mot riskkapitalbolag inom hälso- och sjukvården. 
Att Vårdförbundet ska verka för att överskott ska återbetalas stat eller kommun, sparas eller 
återinvesteras i verksamhet. 
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Att Vårdförbundet aktivt deltar i att kritiskt utvärdera och hitta alternativ till de marknads- 
modeller som blivit norm inom offentlig sektor. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att anse motionens yrkanden besvarade. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att anse motionens yrkanden besvarade. 
 
 

15.1.1.7 Begränsat vinstuttag och inga riskkapitalbolag inom vård och omsorg 

Motion från Åsa Berglund. 
 
Yrkanden 
Att Vårdförbundet tar ställning emot riskkapitalbolag i vård och omsorg. 
Att Vårdförbundet tar ställning för att vinstuttag utöver den vinst som återinvesteras i verk- 
samheten inte är tillåtet för privata företag i vård och omsorg. 
Att Vårdförbundet också driver dessa frågor i debatten inför riksdagsvalet 2014. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att anse motionens yrkanden besvarade. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att anse motionens yrkanden besvarade. 
 
 

15.1.1.8 Omvårdnadsdirektör i varje landsting samt chefssjuksköterska jämte varje chefsläkare 

Motion från Patrizia Bjerkegren. 
 
Yrkanden 
Att Vårdförbundet ska driva att befattningen omvårdnadsdirektör ska finnas i varje landsting. 
Att det jämte varje chefsläkare ska finnas en chefssjuksköterska med uttalat ansvar för 
systematiskt patientsäkerhetsarbete. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att motionens första yrkande tas med i det fortsatta arbetet med att utveckla/omarbeta Vård- 
förbundets idé om vården. 
Att anse motionens andra yrkande besvarat. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade 
Att motionens första yrkande tas med i det fortsatta arbetet med att utveckla/omarbeta Vård- 
förbundets idé om vården. 
Att anse motionens andra yrkande besvarat. 
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15.1.1.9 Dokumenterad handlingsplan för hälsa för alla barn 

Motion från Patrizia Bjerkegren. 
 
Yrkande 
Att Vårdförbundet ska driva att alla barn/familjer ska ha en dokumenterad handlingsplan 
för hälsa i samband med anslutning till BVC. Handlingsplanen ska följa individen under 
livet och utvecklas. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att bifalla motionens yrkande. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att bifalla motionens yrkande. 
 
 

15.1.2 Etik och profession 

15.1.2.1 Omskärelse av barn 

Motion från Styrelsen avdelning Stockholm. 
 
Yrkanden 
Att kongressens beslut om omskärelse av barn rivs upp. 
Att Vårdförbundet tillsvidare ställer sig neutralt i frågan om omskärelse av pojkar. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att avslå motionens yrkanden. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå motionens yrkanden. 
 
Reservation 
Följande ombud reserverar sig mot beslutet: 91 
 
 

15.1.2.2 Angående Vårdförbundets stöd i bojkotten mot Nestlé 

Motion från Per Bengtsson. 
 
Yrkanden 
Att Vårdförbundet häver sin bojkott mot Zoégas kaffe, Nescafé och After Eight. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att avslå motionens yrkande. 
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Beslut 
Kongressen beslutade att avslå motionens yrkande. 
 
 
Tilläggsyrkanden 
 
Per Bengtsson (81)  
Att bojkotten i sin nuvarande form avslutas, och istället blir en aktiv bojkottvecka av Nestlés 
totala sortiment. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
 
 

15.1.2.3 Kompetensflykt från våra yrken? 

Motion från Sara Both. 
 
Yrkande 
Att Vårdförbundet utreder hur många av de som tar examen inom våra yrken som fortfarande 
efter tre år återfinns som yrkesverksamma i den svenska hälso- och sjukvården. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att anse motionens yrkanden besvarade. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att anse motionens yrkanden besvarade. 
 
 

15.1.2.4 Namnändring 

Motion från Helena Liljedal. 
 
Yrkanden 
Att specialistutbildade sjuksköterskor får ändra sin titel/namn till den 
specialistutbildning hon/han innehar. Exempel: Specialistutbildad sjuksköterska Narkos, 
Specialistutbildad sjuk- sköterska Operation, Specialistutbildad sjuksköterska Distrikt. 
Att titeln/namnändringen implementeras på de skyltar/identitetshandlingar vi har på oss. 
Att benämningen/titeln även används vid jobbannonseringar. Exempel: Vi söker 
specialistutbildad sjuksköterska. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att anse motionens yrkanden besvarad. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att anse motionens yrkanden besvarade. 
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15.2 Område Profession villkor 

15.2.1 Vårdmiljö – vårdorganisation 

15.2.1.1 Sjuksköterskors kunskap i att arbeta med kvalitetsregister 

Motion från Britta Berglund. 
 
Yrkande 
Att Vårdförbundet arbetar för att sjuksköterskor får möjlighet att delta i arbetet med 
kvalitets- register, att de för detta arbete får lära sig hur registerarbete går till och hur de 
kan använda registerdata i sitt arbete med vårdutveckling. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att anse motionens yrkande besvarat. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att anse motionens yrkande besvarat. 
 
 

15.2.1.2 Fastställd tid för att ta del av och diskutera forskning inom arbetsområdet 

Motion från Isabelle Stålåker och Jessika Sundvall. 
 
Yrkande 
Vi yrkar på att Vårdförbundet ska verka för att minst en timme i veckan per 
sjuksköterska ska fastställas i schema för fördjupning i och diskussion av forskning 
rörande sitt arbetsområde. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att avslå motionens yrkande. 
 
 
Tilläggsyrkanden 
 
Förbundsstyrelsens jämkningsförslag med motionären: 
Att Vårdförbundet ska verka för att det ska finnas avsatt tid för alla våra yrkesgrupper 
att forska och ta del av forskning på arbetstid. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att bifalla förbundsstyrelsens jämkningsförslag: 
Att Vårdförbundet ska verka för att det ska finnas avsatt tid för alla våra yrkesgrupper 
att forska och ta del av forskning på arbetstid. 
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15.2.1.3.Arbetsledningsansvar 

Motion från Eva Sonesson. 
 
Yrkande 
Att Vårdförbundet förstärker sitt arbete kring att arbetsgivaren ska fullgöra sitt 
arbetsledningsansvar under den tid som verksamheten bedrivs, inte enbart under 
kontorstid. Den lösning som eftersträvas ska vara tydlig och innehålla såväl mandat som 
tidsutrymme och ersättning till den som förväntas utföra detta arbete. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att anse motionens yrkande besvarat. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att anse motionens yrkande besvarat. 
 
 
Tilläggsyrkanden 
 
Ulrika Hertz (85) 
Att Vårdförbundet arbetar för att det finns arbetsledning alla dygnets 24 timmar där 
ansvar och befogenheter följs åt. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
 
 

15.2.1.4 Delaktighet 

Motion från Eva Sonesson. 
 
Yrkande 
Att Vårdförbundet förstärker och tydliggör sitt arbete med att förbättra arbetsmiljö, 
inflytande- och delaktighetsmöjligheterna för medlemmar som arbetar i huvudsak icke 
kontorstid. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att anse motionens yrkande besvarat. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att anse motionens yrkande besvarat. 
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15.2.1.5 Möjlighet att arbeta färre kvällar och nätter från 55 års ålder 

Motion från Vårdförbundet avdelning Västmanland. 
 
Yrkande 
Utifrån detta så yrkar Vårdförbundet avdelning Västmanland följande:  
Att Vårdförbundet ska arbeta för att detta lyfts upp i nästa avtalsrörelse 
Att från 55 års ålder ges möjlighet att förlägga arbetstid till dagtid i större utsträckning 
för en bättre återhämtning 
Att det här förslaget blir en del av idén om hälsosam vårdmiljö 
Att kongressen bifaller motionen i sin helhet och att Vårdförbundet kommer att arbeta 
enligt motionens yrkande. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att avslå motionens första och andra yrkande. 
Att anse motionens tredje yrkande besvarat. 
Att avslå motionens fjärde yrkande. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade 
Att avslå motionens första och andra yrkande. 
Att anse motionens tredje yrkande besvarat. 
Att avslå motionens fjärde yrkande. 
 
 
Tilläggsyrkanden 
 
Ingrid Edman (150) ersättare Åsa Rudi 
Att man i hälsosam vårdmiljö utvecklar en ide om hälsosamma arbetstider, så att 
nattarbete inte kan påtvingas för äldre yrkesgrupper i Vårdförbundet.  
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
 
 
Malin Åkesson (71) 
Att Vårdförbundet i arbetet med hälsosam vårdmiljö särskilt tittar på ohälsan med 
nattarbete för personer över 45 år eller annan ålder relaterat till aktuell forskning. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
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15.2.1.6 Seniorpolicy 

Motion från Monika Lindberg. 
 
Yrkande: 
Att Vårdförbundet ska arbeta för en seniorpolicy/politik (ex. 55+) där medarbetares 
kunskap och erfarenhet tas tillvara genom anpassade tjänster t ex som 
handledare/undervisning av ny personal. 
Att Vårdförbundet arbetar för att kravet på nattjänstgöring för 55+ tas bort. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att avslå motionens yrkanden. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå motionens yrkanden. 
 
 

15.2.1.7 Förutsättningar för chefer 

Motion från Renita Lönnblad. 
 
Yrkande 
Att Vårdförbundet konkret arbetar för att förutsättningarna för chefer att utföra sitt ledar- 
skap förbättras. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att anse motionens yrkande besvarat. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att anse motionens yrkande besvarat. 
 
 

15.2.2 Arbetstid 

15.2.2.1 Kortare veckoarbetstid 

 
Motion från Malin Åkesson. 
 
Yrkande 
Att Vårdförbundet ska jobba för att: sänka veckoarbetstiden till 39.5h/vecka för de som 
jobbar enbart dagtid, till max 37.0 h/vecka för de som jobbar dag, kvällar samt helger 
och storhelger samt max 34 h/vecka för de som jobbar dag, kväll och natt samt helger 
och storhelger. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att anse motionens yrkande besvarat. 
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Beslut 
Kongressen beslutade att anse motionens yrkande besvarat. 
 
 
Tilläggsyrkanden 
 
Christine Lindkvist (123)  
Att vårdförbundet ska arbeta mer kraftfullt för att våra medlemmar ska kunna 
kombinera oregelbundna arbetstider (även helg, storhelg) med familjeliv och fritid. 
Minska heltidsmåtten vid oregelbunden arbetstid som kompensation både för fysik och 
psykiskt återhämtning men också för socialt liv. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
 
 

15.2.2.2 Förslag på förändring av arbetstid gällande nattjänstgöring 

Motion från Elisabeth Wennerholm, Suzanne Cordero Ridnert, Linda Filmberg, Johanna 
Lindblom, Sermin Mavi, Åsa Hemlin. 
 
Yrkanden 
Att Vårdförbundet i enlighet med synen på ett hälsosamt arbetsklimat arbeta för att 
minska arbetstidsmåttet. 
Att Vårdförbundet vid nästkommande förhandling av avtal E & F har med kravet på 
minskat heltidsarbetsmått nattetid. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att anse motionens yrkanden besvarade. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att anse motionens yrkanden besvarade. 
 
 

15.2.2.3 Nattarbete 

Motion från Karin Arwedahl. 
 
Yrkande 
Att kongressen tar upp nattarbetsersättning, i pengar eller tid och tillsammans med 
arbetsgivaren utarbetar ett nytt avtal vad det gäller nattarbete. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att anse motionens yrkande besvarat. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att anse motionens yrkande besvarat. 
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15.2.2.4 Betald återhämtningstid efter nattarbete 

Motion från Agneta Lenander, Martha Nelson och Eva Sonesson. 
 
Yrkanden 
Att Vårdförbundet tar fram en modell med betald återhämtningstid, för att göra dessa 
pass mer attraktiva. 
Att sjuksköterska inte ska arbeta som ensam ansvarig på slutenvårdsavdelning nattetid. 
Att det ska finnas ett maxantal patienter som sjuksköterskan ansvarar för nattetid. 

 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att anse motionens yrkanden besvarade. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att anse motionens yrkanden besvarade. 
 
 

15.2.2.5 Kortare veckoarbetstid 2 

Motion från Mikaela Dahlberg. 
 
Yrkande 
Att få en kortare arbetstid och för Vårdförbundets medlemmar. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att anse motionens yrkande besvarat. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att anse motionens yrkande besvarat. 
 
 

15.2.2.6 Minskat heltidsmått 

Motion från Anna Olsson. 
 
Yrkande 
Att Vårdförbundets kongress ska arbeta för att minska heltidsmåttet per vecka till 34,20. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att anse motionens yrkande besvarat. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att anse motionens yrkande besvarat. 
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15.2.2.7 Förändring av arbetstid gällande enbart tjänstgöring på natten 

Motion från Mikael Svensson. 
 
Yrkande 
Att nattjänstgöring måste ses över akut, en förändring av uppräkning av 
tjänstgöringsgrad är av stor prioritet. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att anse motionens yrkande besvarat. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att anse motionens yrkande besvarat. 
 
 

15.2.2.8 Obekväm arbetstid, ersättning 

Motion från Jonas Möller. 
 
Yrkande 
Att Vårdförbundet i kommande förhandlingar med arbetsgivarorganisationen yrkar på att 
OB-ersättningen förändras. Exempelvis: Helgnatt ska ersättas med helgersättning + 
nattersättning. Storhelgsnatt ersätts med storhelgstillägg + nattillägg osv. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att avslå motionens yrkande. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå motionens yrkande. 
 
 

15.2.2.9 Arbetstider 

Motion från Kerstin Erlandsson, Jenny Nyberg, Eva Lindberg-Erkers, Sefija Melkic-
Larsson och Lars Ludvigsson. 
 
Bristen på centrala, moderna hållbara kollektivavtal gällande arbetstider på obekväm 
arbets- tid har lett till lokala avtal som nu i ekonomiska åtstramningar alltmer sägs upp. 
Fler och fler arbetsgivare väljer att använda AB som i nuvarande form, vad gäller 
arbetstider, inte är anpassat till modern hälso- och sjukvård. 
 
Yrkande 
Att Vårdförbundet tecknar nationellt avtal i AB gällande kvotering av obekväm arbetstid. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att anse motionens yrkande besvarat. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att anse motionens yrkande besvarat. 
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Tilläggsyrkanden 
 
Dennis Svensson (66)  
Att Vårdförbundet arbetar vidare med avtal kring kvotering av obekväm arbetstid, men 
att man i detta också tar med arbetstyngden. Dvs kompensation för ökad arbetstyngd tas 
med i beräkningen.  
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
 
 

15.2.2.10 OB ersättning 

Motion från Ann-Charlotte Yngström. 
 
Yrkande 
Att OB är procentuellt på lönen är bra, erfarenhet skall betala sig mer och OB höjs 
förhoppningsvis varje år. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att anse motionens yrkande besvarat. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att anse motionens yrkande besvarat. 
 
 

15.2.2.11 OB som procent av lönen 

Motion från Per-Anders Åström. 
 
Yrkande 
Att Vårdförbundet i kommande förhandlingar arbetar för ett ob som är rejält höjt och 
som följer lönen som en procentsats. OB bör också i kommande avtal läggas på varandra 
så att både ex helg och natt läggs ihop på varandra. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att avslå motionens yrkande. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå motionens yrkande. 
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15.2.2.12 Förändring av AB § 21 mom 1 

Motion från Gunnar Persson. 
 
Yrkande 
Att Vårdförbundet arbetar för en förändring av AB § 21 mom 1 så att även den som 
arbetar rak vecka får tillägg för obekväm arbetstid vid övertidsarbete utöver sin ordinarie 
arbetstid jmf med den som arbetar vardag såväl som sön- och eller helgdag. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att avslå motionens yrkande. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå motionens yrkande. 
 
 

15.2.2.13 Att arbeta hårdare med att förbättra våra arbetstider 

Motion från Johanna Mikaelsson. 
 
Yrkande 
Jag yrkar på att till nästa förhandling med landstingen att vi bör kräva: 

1. Minst en helt ledig dag mellan nattpass och kväll/dagpass. 
2. Att beordringar jag svida mer för våra arbetsgivare så att de blir motiverade att hitta 

andra lösningar, ex lägga mer pengar och energi på mer personal. Jag föreslår att 
varje beordrad timme ska ge 2 lediga timmar i minst kompledighetsnivå och full 
övertidsersättning. 

 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att avslå motionens yrkande. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå motionens yrkande. 
 
 

15.2.2.14 Schema vid partiell ledighet 

Motion från Shahrzad Janghorban. 
 
Yrkande 
Vi anser att arbetsgivaren är skyldig att lägga/ändra partiellt lediga dagar till helgfri dag. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att avslå motionens yrkande. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå motionens yrkande. 
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15.2.2.15 Reglering av beredskap 

Motion från Ann-Sofie Gustavsson och Karin Nordén Persson. 
 
Yrkande 
Att Vårdförbundet arbetar för reglering av beredskapen. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att avslå motionens yrkande. 
Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att under kongressperioden analysera förekomsten av 
beredskap och därefter söka möjliga lösningar för att förbättra villkoren vid beredskap. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade 
att bifalla yrkandet med röstsiffrorna 135 bifall, 34 avslag, 5 avstår. 
Att avslå förbundsstyrelsens ursprungsförslag till beslut till förmån för 
förbundsstyrelsens tilläggsyrkande 
 
 
Tilläggsyrkanden 
 
Förbundsstyrelsen 
Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att skyndsamt under kongressperioden analysera 
förekomsten av beredskap och därefter söka möjliga lösningar för att förbättra villkoren 
vid beredskap. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att bifalla tilläggsyrkandet. 
 
 
Karin Jisborg Hultgren (56)  
Att-sats 2 Förbundsstyrelsens förslag till beslut; 
Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att under kongressperioden skyndsamt analysera 
förekomsten av beredskap och därefter hitta förutsättningar för att driva frågan om 
reglering av beredskap. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
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15.2.2.16 Rätten att arbeta 100 % måste vara en förutsättning under ett helt 
yrkesverksamt liv 

Motion från Maj Wineström. 
 
Yrkande 
Att medlemmar i Vårdförbundet skall ha samma möjlighet som andra yrken att arbeta 
100 % under ett helt yrkesverksamt liv. 
Att övertid minimeras så att fler kan anställas i stället. 
Att övertider över 200 timmar/år ej beviljas utan att fler anställs i stället. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att anse motionens första yrkande besvarat. 
Att avslå motionens andra och tredje yrkande. 

 
Beslut 
Kongressen beslutade  
Att anse motionens första yrkande besvarat. 
Att avslå motionens andra och tredje yrkande. 
 
 

15.2.3 Lön 

15.2.3.1 Sifferlösa löneavtal 

Motion från Agneta Lenander och Alvaro Fraygola. 
 
Yrkande 
Att det sifferlösa löneavtalet tas bort till förmån för ett löneavtal med ett garanterat 
utfall. 
Att Vårdförbundet arbetar kraftfullt för adekvata lönehöjningar. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att avslå motionens första yrkande. 
Att anse motionens andra yrkande besvarat. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade  
Att avslå motionens första yrkande. 
Att anse motionens andra yrkande besvarat. 
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15.2.3.2 Ny lönepolitik 

Motion från Vårdförbundet avdelning Västmanland. 
 
Yrkande 
Utifrån detta så yrkar Vårdförbundet avdelning Västmanland följande: 
Att Vårdförbundet antar en ny lönepolitik som bygger på, en av båda parter väl 
genomarbetad lönestege, som innehåller både fasta nivåer och underlag för individuell 
lönesättning. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att avslå motionens yrkande. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå motionens yrkande. 
 
 
Tilläggsyrkanden 
 
Malin Tillgren (70)  
Att förbundsstyrelsen får i uppdrag att analysera dagens löneavtal på kort och lång sikt 
och göra en omvärldsanalys för att om möjligt lägga ett förslag till ny lönepolitik. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
 
 
Dennis Svensson (66)  
Att Vårdförbundet antar en delvis ny lönepolitik, där vi arbetar för löneavtal med både ett fast 
årslönepåslag för erfarenhet/år i yrket och en stark individuell del som baseras på HUR arbetet 
utförs och individens bidrag till verksamheten. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
 
 
Dennis Svensson (66)  
Att vårdförbundet arbetar för tydliga avtal utan för många tolkningsmöjligheter, med 
lokala sanktionsmöjligheter. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
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15.2.3.3 Framgångsrik löneutveckling för alla 

Motion från Kristina Wirén och My Morin. 
 
Yrkanden 
Att kongressen ger förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda frågan om huruvida centralt 
avta- lade miniminivåer i kombination med individuell lönesättning enligt nuvarande 
modell skulle gynna oss. inget hinder ska finnas att differentiera de centrala påslagen 
mellan olika verksam- heter. 
Att om förbundsstyrelsen ser att vinsterna med denna modell överväger, ska 
förbundsstyrelsen verka för att detta blir verklighet. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att anse motionens yrkanden besvarade. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att anse motionens yrkanden besvarade. 
 
 
Tilläggsyrkanden 
 
Karin Jisborg (56) 
Att förbundsstyrelsen snarast initierar ett arbete med bred förankring i förbundet runt en 
eventuell förändring av den lönepolitiska idén. Om arbetet visar på behov av en ny 
lönepolitik ska kongressen ta ställning till detta. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att bifalla tilläggsyrkandet med röstsiffrorna 96 bifall, 95 avslag, 
5 avstår. 
 
 

15.2.3.4 Högre löner för Vårdförbundets medlemmar 
Motion från Camilla Ekström. 
 
Yrkande 
Att arbetet för att höja medlemmarnas löner är prio ett för Vårdförbundet. 
Att Vårdförbundet är enade i hela landet kring löner och visar solidaritet med de svagare 
(mindre) lokala grenarna, vid löneförhandlingar. 
Att Vårdförbundet driver en kampanj i media om våra medlemmars dåliga löner och 
sätter press på politiker om löften. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att anse motionens första yrkande besvarat. 
Att avslå motionens andra och tredje yrkande. 
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Beslut 
Kongressen beslutade  
Att anse motionens första yrkande besvarat. 
Att avslå motionens andra och tredje yrkande. 
 
 

15.2.3.5 Löneutvecklingen för biomedicinsk analytiker 

Motion från Marie-Louise Aarflot. 
 
Yrkande 
Att Vårdförbundet arbetar för att alla biomedicinska analytikers löner höjs med 1500 kr. 
Att Vårdförbundet verkar för att höja grundlönen för biomedicinska analytiker. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att avslå motionens första yrkande. 
Att anse motionens andra yrkande besvarat. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade  
Att avslå motionens första yrkande. 
Att anse motionens andra yrkande besvarat. 
 
 

15.2.3.6 Specialistutbildningar i lönerevisioner 

Motion från Roger Forsman. 
 
Yrkande 
Att Vårdförbundet i kommande lönerevisioner jobbar för att prioritera även andra 
specialist- grupper än de ”vubbar” som är 60 poäng. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att anse motionens yrkande besvarat. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att anse motionens yrkande besvarat. 
 
 

15.2.3.7 Ersättning vid vidareutbildning 

Motion från Agneta Lenander och Martha Nelson. 
 
Yrkanden 
Att Vårdförbundet arbetar för att all specialistutbildning ersätts med full lön under 
utbildningen. 
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Att det inte ska finnas något tvång att kvarstanna hos arbetsgivaren efter fullgjord 
utbildning. Att det efter utbildningen ska ge en löneutveckling som motiverar till att fler 
utbildar sig. 

 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att anse motionens yrkanden besvarade. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att anse motionens yrkanden besvarade. 
 
 

15.2.3.8 Rekommenderad lön 
Motion från Erik Johansson Hjorth. 
 
Yrkande 
Att kongressen fastställer en lägsta lönenivå vilket också blir den nivå som 
Vårdförbundet inte kommer att rekommenderar någon av sina medlemmar att understiga 
eller acceptera lägre än vid en anställning. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att avslå motionens yrkande. 
Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att konkretisera önskvärd lönestruktur med exempel 
på livslön. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade  
Att avslå motionens yrkande. 
Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att konkretisera önskvärd lönestruktur med exempel 
på livslön. 
 
 
Tilläggsyrkanden 
 
Pernilla Bjering Dahlén (190)  
Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att fastställa en lägsta lönenivå som vi 
rekommenderar våra medlemmar att inte understiga, samt att varje år utvärdera och 
uppdatera denna lönenivå. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
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15.2.3.9 Förbättra legitimerade sjuksköterskors yrkesstatus samt lön 

Motion från Hjalmar Andersson. 
 
Yrkanden 
Att Vårdförbundet arbetar för att arbetsgivare skall lägga pengar på befintliga ssk och 
inte bemanningsföretag. 
Att Vårdförbundet arbetar för en högre ingångslön samt att lägstalönen inte skall 
understiger 24 000 kr/månaden. 
Att Vårdförbundet arbetar för att öka löneutvecklingen, det skall i lönekuvertet märkas 
att man har erfarenhet i sitt yrke. 
Att Vårdförbundet arbetar för att individuell lönesättning följs. 
Att Vårdförbundet arbetar för att förhandlingar om lön skall göras i summor där vårat 
kärnämne Vårdvetenskap bedöms. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att avslå motionens första och andra yrkande. 
Att anse motionens tredje och fjärde yrkande besvarade. 
Att avslå motionens femte yrkande. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade 
Att avslå motionens första och andra yrkande. 
Att anse motionens tredje och fjärde yrkande besvarade. 
Att avslå motionens femte yrkande. 
 
 

15.2.4 Anställningsvillkor 

15.2.4.1 Lediga helger i samband med semester 

Motion från Semmy Josefsson. 
 
Yrkande 
Att skrivelsen ”om möjligt” ska helt tas bort från ab och §9 semesterlagen ska gälla. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att avslå motionens yrkande. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå motionens yrkande. 
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Tilläggsyrkanden 
 
Barbro Karlsson (194)  
Att Vårdförbundets avtalsråd tar upp frågan kring ledig helg före och efter 
huvudsemester. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
 
 

15.2.4.2 Beräkning av sjuklön enligt kollektivavtal 

Motion från Eva Andersson. 
 
Yrkande 
Att ob-ersättning ska ingå i beräkningen av sjuklön enligt kollektivavtal efter dag 15 i 
sjukperioden. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att avslå motionens yrkande. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå motionens yrkande. 
 
 

15.2.4.3 Ingen karensdag om man uppenbart har blivit smittat på jobbet 
Motion från Sara Söderberg. 
 
Yrkande 
Jag tycker Vårdförbundet ska driva frågan angående karensdag om man blivit smittat på 
jobbet. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att bifalla motionens yrkande. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att bifalla motionens yrkande. 
 
 

15.2.4.4 Löneavdrag och ersättning ska stämma överens 

Motion från Cecilia Stoor. 
 
Yrkande 
Att Vårdförbundet ska arbeta för att löneavdrag från arbetsgivare och ersättning från 
Försäkringskassan ska matcha varandra på ett bättre sätt, vid natt- samt rotationsarbete, 
exempelvis genom att möjliggöra fler beräkningsgrunder. 
 
Att Vårdförbundet arbetar för att påverka politiker att agera för att förändra regelverket 
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och systemet och särskilt beakta genusperspektivet när det gäller inkomstförluster i 
samband med vård av barn. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att anse motionens yrkanden besvarade. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att anse motionens yrkanden besvarade. 
 
 

15.2.4.5 Sänkt pensionsålder för dem som arbetat natt under 20 år av sin yrkes- 
verksamma tid 

Motion från Maj Wineström. 
 
Yrkande 
Att Vårdförbundet arbetar för en möjlig pensionsålder för nattarbetande medlemmar att 
kunna gå i pension vid 63 års ålder med bibehållen pension. 
Att ingen avräkning sker. 
Att möjligheten finns för dem som inte orkar. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att avslå motionens yrkanden. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå motionens yrkanden. 
 
 

15.2.4.6 Maximalt arbetsstöd för arbetsåterkomst vid arbetslöshet 

Motion från Margareth Berglund. 
 
Yrkande 
Ge varje medlem det stöd denne behöver för arbetsåterkomst vid övertalighet och 
omorganisation. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att anse motionens yrkande besvarat. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att anse motionens yrkande besvarat. 
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15.2.5 Hur vi arbetar med frågor om profession och villkor 

15.2.5.1 Gemensam utbildning i VF för huvudskyddsombud 

Motion från Maj Wineström. 
 
Yrkande 
Att Vårdförbundet nationellt genomför en utbildning för Huvudskyddsombud inom 
Landsting, Kommun och primärvård vid minst 1 tillfälle/år. Med början av år 2014. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att avslå motionens yrkande. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå motionens yrkande. 
 
 
Tilläggsyrkanden 
 
Förbundsstyrelsens förslag till tilläggsyrkande 
Att Vårdförbundet inför en gemensam återkommande utbildning för 
huvudskyddsombud i Vårdförbundet. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att bifalla tilläggsyrkandet. 
 
 

15.2.5.2 LHBTQ och mänskliga rättigheter – en inkluderande vårdmiljö för alla! 

Motion från Eva Paxlind. 
 
Yrkande 
Att ett gemensamt utbildningsprogram riktas till medlemmar. Förtroendevalda och 
medarbetare skall dessutom genomgå en grundläggande utbildning. 
Att Vårdförbundet verkar för att arbetsgivarna inom våra avtalsområden tar sitt ansvar på 
alla nivåer och ökar kunskapen bland chefer och medarbetare. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att bifalla motionens första yrkande. 
Att avslå motionens i andra yrkande. 
Att fortsätta samarbetet tillsammans med övriga fackliga organisationer för ett 
inkluderande arbetsliv. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade 
Att bifalla motionens första yrkande. 
Att avslå motionens i andra yrkande. 
Att fortsätta samarbetet tillsammans med övriga fackliga organisationer för ett 
inkluderande arbetsliv.  
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Tilläggsyrkanden 
 
Ingemar Wänebring (41)  
Vi yrkar på ett gemensamt utbildningsprogram tas fram för alla diskrimineringsgrunder, 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att föra tilläggsyrkandet till punkt 18, Övriga frågor. 
 
 

15.2.5.3 Anta EU:s ramavtal 89/391 om arbetsrelaterad stress 

Motion från Harriet Lindqvist. 
 
Yrkande 
Att Vårdförbundet aktivt arbetar för att SKL och andra arbetsgivarorganisationer med 
våra medlemmar som anställda, skriver under ramavtalet. 
Att Vårdförbundet skyndsamt tar upp frågan till diskussion med de olika 
arbetsgivarorganisationerna. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att anse motionens yrkanden besvarade. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att anse motionens yrkanden besvarade. 
 
 
Tilläggsyrkanden 
 
Cecilia Stoor (148) 
att Vårdförbundet får i uppdrag att prioritera arbetet med arbetsrelaterad stress blir 
implementerat hos arbetsgivare där våra medlemsgrupper finns anställda. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
 
 

15.2.5.4 Samma stöd ges till alla medlemmar 

Motion från Stefan Bergman. 
 
Yrkande 
För att kunna ge samma stöd till det växande antal medlemmar utanför SKLs område 
yrkar jag att kongressen ger förbundsstyrelsen i uppdrag att 

1. säkerställa långsiktigt stöd, liknande ”projekt privata”, från utsedda medarbetare 
på nationella kansliet för vidare utveckling av RSOs stöd till dessa medlemmar 

2. utveckla en tillräckligt dimensionerad RSO verksamhet som utgår från 
mellanledet i den nya organisationen 
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3. utreda möjligheten för RSO att bli anställda medarbetare istället för arvoderade 
förtroendevalda 

4. genom ovanstående förslag säkerställa att RSO får större del av statens bidrag 
till RSO verksamheten. 

 
Förbundsstyrelsen förslag till beslut 
Att avslå motionens yrkanden. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå motionens yrkanden. 
 
 
Tilläggsyrkanden 
 
Per Bengtsson (81)  
Att förbundsstyrelsen får i uppdrag att utreda, utveckla och förbättra förbundets 
verksamhet för regionala skyddsombud, med utgångspunkt i principen att alla 
medlemmar har rätt till lika stöd. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att bifalla tilläggsyrkandet med röstsiffrorna 96 bifall, 84 avslag, 
9 avstår. 
 
 

15.2.5.5 Säkerställa arbetsmiljökunskap i organisationen 

Motion från Vårdförbundet avdelning Västmanland. 
 
Yrkande 
Att Vårdförbundet ser till att kunskap och kompetens kring arbetsmiljö blir prioriterat i 
organisationen, genom att säkerställa att en arbetsmiljöstrateg finns inom organisationen 
och att detta sker skyndsamt. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att avslå motionens yrkande. 
Att förbundsstyrelsen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att säkra relevant 
och uppdaterad kunskap och kompetens om arbetsmiljöfrågor. Detta sker kopplat till 
föreslagen omarbetning av Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade 
Att avslå motionens yrkande med röstsiffrorna bifall 64, avslag 119, avstår 3 
Att förbundsstyrelsen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att säkra relevant 
och uppdaterad kunskap och kompetens om arbetsmiljöfrågor. Detta sker kopplat till 
föreslagen omarbetning av Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö. 
 
 

55 
 



 
 
 
 
 

Tilläggsyrkanden 
 
Cecilia Stoor (148)  
Att Vårdförbundet får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att säkerställa att 
relevant, uppdaterat och formell kunskap och kompetens på arbetsmiljöområdet finns 
inom Vårdförbundet. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
 
 

15.2.5.6 Angående att Vårdförbundet vågar driva sin egen tolkning i tvistefrågor 

Motion från Per Bengtsson. 
 
Yrkande 
Att Vårdförbundet publicerar Allmänna Bestämmelser med Vårdförbundets 
kommentarer.  Att i förfrågan om avtalstolkningar eller tvistefrågor från medlemmar och 
avdelningar gällande Allmänna Bestämmelser ska förbundsjuristerna vända sig till 
förbundsstyrelsen för vägledning, inte till motparten. 

Att förbundsstyrelsen i högre grad väljer att driva ärenden till Arbetsdomstolen i 
tvistefrågor. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att avslå motionens första och andra yrkande. 
Att bifalla motionens tredje yrkande. 

 
Beslut 
Kongressen beslutade 
Att avslå motionens första och andra yrkande. 
Att bifalla motionens tredje yrkande. 
 
 

15.2.5.7 Principiellt viktiga tvister 

Motion från Cecilia Stoor. 
 
Yrkande 
Att Vårdförbundet ska våga kliva fram och ta fler principiellt viktiga tvister för att skapa 
en debatt och möjliggöra en förändring av, för medlemmarna viktig 
arbetsrättslagstiftning. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att bifalla motionens yrkande. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att bifalla motionens yrkande.  
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15.3 Område Organisation 

15.3.1 Ny organisation 
 

15.3.3.1 Arbete i Vårdförbundet 

Motion från Agneta Lenander. 
 
Yrkande 
Att fackligt arbete på heltid ska tidsbegränsas på exempelvis 8 år. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att avslå motionens yrkande. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå motionens yrkande. 
 
 

15.3.3.2 Ett jämlikt medlemsvärde 

Motion från Christina Köhlström och Birgitta Westberg. 
 
Yrkanden 
Att Vårdförbundet gör en djupanalys av varför avdelningar som är ungefär lika stora 
eller mindre till antalet medlemmar kostar så mycket mer att driva. Där hänsyn tas till 
lokalkostnader och geografiskt upptagningsområde. 
Att detta åtgärdas så att kostnaden/medlem blir mer likvärdig. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att anse motionens yrkanden besvarade. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att anse motionens yrkanden besvarade. 
 
 

15.3.1.3 Utbildning Förtroendevalda 

Motion från Jonas Möller. 
 
Yrkanden 
Att fler utbildningar tas fram för förtroendevalda. 
Att det ordnas repetitionsutbildningar för de som behöver det. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att anse motionens yrkande besvarat. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att anse motionens yrkande besvarat. 
  

57 
 



 
 
 
 
 
15.3.1.4 Vårdförbundets organisation 

Motion från ingrid Edman, Cecilia Stoor, Tina Javidi, Harriet Lindqvist, Virpi Vongheer, 
Sandra Lee Gustavsson, Åsa Rudi, Pernilla Andersson, Beatriz Olsson, Karina Olofsson, 
Marianne Palm, Jenny Guldbrandsson, Anna-Lena Hansson, Marie Claesson, Charlotta 
Hellström, Carola Olofsson, Camilla Lingbro Dömstedt, Marie Brännström, Helena Fors 
Johansson, Jenny Gardfjäll, Jenny Olsson, Kerstin Lindgren, Ramona Rönnholm, Ulrika 
Johansson, Kerstin Erlandsson, Eva Lindberg Erkers, Eila Söderberg, Sefija Melkic 
Larsson, Jenny Nyberg, Lars Ludvigsson och Marion Vaeggemose. 
 
Yrkanden 
Att Vårdförbundet fortsätter utvecklingen av redan pågående arbeten kring 
medlemsrekryterings, studentorganisationen samt Vårdförbundet Direkt, Chef- och 
ledarorganisationen och kommunikationsplattformen. 
Att Förbundsrådet utvecklas och stärks genom tydlig beskrivning av mandat och ansvar. 
Att de avdelningar som har önskemål om organisationsförändringar under pågående 
kongressperiod får komma in med förslag till Förbundsstyrelsen. Dessa förslag skall 
utvärderas innan beslut om förändring träder i kraft. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att anse motionens första och andra yrkande besvarat. 
Att bifalla motionens tredje yrkande. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade 
Att anse motionens första och andra yrkande besvarat. 
Att bifalla motionens tredje yrkande. 
 
 

15.3.1.5 Angående förslag till omorganisation i Vårdförbundet 

Motion från Pernilla Bjering Dahlén, Kerstin Erlandsson, Marcus Folkö Müntzing, Ann-
Sofie Gustavsson, Åsa Holm, Anne Johanson, Erik Johansson Hjorth, Christina 
Köhlström, Sefija Larsson, Eva Lindberg-Erkers, Lars Ludvigsson, Karin Nordén 
Persson, Jenny Nyberg, Rósa Ólafsdóttir, Jenny Olsson, Barbro Sigfridsson, Sahra 
Strandberg, Eila Söderberg, Marion Vaeggemose, Birgitta Westberg och Kerstin Öhrn. 
 
Yrkanden 
Att framtida förslag till organisationsförändring föregås av en nulägesanalys av aktuell 
organisation. 
Att framtida förslag till organisationsförändring redovisas med risk- och 
konsekvensanalys. Att framtida förslag till organisationsförändring redovisar 
ekonomiska konsekvenser. 
Att framtida förslag till organisationsförändring redovisas med koppling till 
kvalitetskriterierna. 
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Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att avslå motionens yrkanden. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade 
Att bifalla motionärernas första yrkande med röstsiffrorna 119 bifall, 63 avslag, 7 
avstår. 
Att bifalla motionärernas andra yrkande med röstsiffrorna 124 bifall, 65 avslag, 9 
avstår. 
Att bifalla motionärernas tredje yrkande. 
Att avslå motionärernas fjärde yrkande med röstsiffrorna 72 bifall, 86 avslag, 12 avstår. 
 
 
Tilläggsyrkanden 
 
Brith Holm (161) 159, 155, 180, 166, 153 
Bifall till Att-sats nr: 1  
 
Beslut 
Kongressen beslutade att bifalla tilläggsyrkandet med röstsiffrorna 119 bifall, 63 avslag, 
7 avstår. 
 
 
Nelum Berglund (80) 83 
Bifall till Att-sats nr: 1-3 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att bifalla tilläggsyrkandet avseende det första yrkandet med 
röstsiffrorna 119 bifall, 63 avslag, 7 avstår, det andra yrkandet med röstsiffrorna 124 
bifall, 65 avslag, 9 avstår samt det tredje yrkandet. 
 
 

15.3.1.6 Privatanställda medlemmar 

Motion från Erica Ohlsson och Anki Fredlund Stålnacke. 
 
Yrkanden 
Att permanenta projekt privata för medlemmar inom privat sektor till en avdelning i 
Vårdförbundet med specialist kunskap gällande privatas avtal mm. 
Att Vårdförbundet centralt har en avdelning för medlemmar och förtroendevalda i 
Vårdförbundet då de är en viktig och väldigt stor grupp medlemmar med specifika behov 
av tydlig och rätt kunskap. Många privata företag sträcker sig över mer än en avdelning o 
då är det viktigt att det finns en sammanhållning av dessa frågor centralt på ett ställe i 
organisationen. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att avslå motionens yrkanden. 
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Beslut 
Kongressen beslutade att avslå motionens yrkanden. 
 
 
Tilläggsyrkanden 
 
Erica Olsson (59)  
Att-sats nr: 2 
att Vårdförbundet centralt har en bättre organisation för stöd till medlemmar och 
förtroendevalda inom den privata sektorn. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
 
 

15.3.1.7 Chefsförening i Vårdförbundet 

Motion från Elisabeth Flygare och Martin Håland. 
 
Yrkande 
Att Vårdförbundet skapar en chefsförening för chefer i Vårdförbundet. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att avslå motionens yrkande. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå motionens yrkande. 
 
Reservation 
Följande ombud reserverar sig mot beslutet: 165, 177, 178 
 

15.3.1.8 Yrkenas professionella utveckling 

Motion från Michelle Dobos Sandell. 
 
Yrkande 
Det ska framöver erbjudas var sitt mandat till respektive yrkesförening i förbundsrådet 
samt enligt organisationsförslag 2, till det regionala rådet. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att avslå motionens yrkande. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå motionens yrkande. 
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Tilläggsyrkanden 
 
Michelle Dobos Sandell (51)  
Att-sats nr: 1 
Att en representant per respektive yrkesförening inbjuds till förbundets rådgivande 
möten, under förutsättning att representanten är medlem i Vårdförbundet. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
 
 

15.3.2 Stadgar 

15.3.2.1 Medlemskap 1 

Motion från Lise-Lotte Lagerqvist. 
 
Yrkande 
Att möjligheten till enskilt medlemskap stryks ur stadgan. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att avslå motionens yrkande. 
 
Beslut 
Motionären drog tillbaka motionen. 
 
 

15.3.2.2 Medlemskap 2 

Motion från Lise-Lotte Lagerqvist. 
 
Yrkande 
Att stadgan tydligt beskriver övergång från studerandemedlemskap till yrkesverksamt 
medlemskap. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att avslå motionens yrkande. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå motionens yrkande. 
 
 

15.3.2.3 Förändring av Vårdförbundets stadga vad gäller valberedningars ålägganden 

Motion från Jonas Carlsson. 
 
Yrkanden 
Att första stycket under delen Valberedning under Organisation i Vårdförbundets stadga 
ändras till följande: Valberedningens uppdrag är att mellan kongresser/årsmöten/ 
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representantskap förbereda valen genom att ta fram och föreslå kandidater till de olika 
uppdragen representativt utifrån förbundets mångfald av profession, arbetsgivare, 
medlemsroller, kön och etnicitet. 
Att följande mening tillförs slutet av första stycket under delen Valberedning under 
Organisation i Vårdförbundets stadga: Valberedningen kan ej förslå egna ledamöter till 
dessa uppdrag. 
Att tredje stycket under delen Valberedning under Organisation i Vårdförbundets stadga 
ändras till följande: inför val som ska förrättas av kongressen ska nomineringarna vara 
val- beredningen tillhanda senast 60 dagar före kongress. inför val som ska förrättas av 
årsmötet/ representantskapet ska nomineringarna vara valberedningen tillhanda senast 
den tid årsmötet/ representantskapet har beslutat. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att avslå motionens yrkanden. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå motionens yrkanden. 
 
 

15.3.2.4 Representation i förbundsråd 

Motion från Tina Kall, Anne Karin Höglund, Robin Åberg, Marianne Brindbergs och 
Ann- Catrin Ahlgren. 
 
Yrkande 
Att Vårdförbundets förbundsråds medlemmar inte återfinns i Vårdförbundets 
förbundsstyrelse. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att avslå motionens yrkanden. 
 
Beslut 
Motionären drog tillbaka motionen. 
 
 

15.3.2.5 Satsning på ett ökat demokratiskt deltagande i Vårdförbundet 

Motion från Kristina Wirén. 
 
Yrkande 
Att Vårdförbundet gör en satsning på att öka och bredda det demokratiska deltagandet 
genom olika lämpliga metoder. Utreda vilka metoder och arbetssätt som kan vara 
framgångs- rika. Därefter verka för att dessa arbetssätt och metoder implementeras både 
i det nationella och lokala arbetet. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att avslå motionens yrkande. 
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Beslut 
Kongressen beslutade att avslå motionens yrkande. 
 
 

15.3.2.6 Ett förbund för arbetstagare, ej chefer 

Motion från Per-Anders Åström. 
 
Yrkande 
Att Vårdförbundet ej företräder anställda som representerar arbetsgivaren i form av 
chefskap. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att avslå motionens yrkande. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå motionens yrkande. 
 
 

15.3.2.7 Arbetsgivarförbund eller fackförening för vårdanställda? 

Motion från Agneta Lenander. 
 
Yrkande 
Att Vårdförbundet är ett förbund för anställd vårdpersonal (sjuksköterskor, 
biomedicinska analytiker o s v). 
Att vårdföretag hänvisas till förbund för sådan verksamhet. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att avslå motionens yrkanden. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå motionens yrkanden. 
 
 

15.3.2.8 Mer solidaritet med de mindre lokala avdelningarna vid förhandlingar 

Motion från Camilla Ekström. 
 
Yrkande 
Att de mindre avdelningarna måste svara ja för att förbundet ska kunna acceptera ett 
förhandlingsbud. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att avslå motionens yrkande. 
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Beslut 
Kongressen beslutade att avslå motionens yrkande. 
 
 

15.3.3 Förtroendevalda 

15.3.3.1 Ha kvar de lokala avdelningarnas lokaler 

Motion från Camilla Ekström. 
 
Yrkande 
Att de lokala grenarna av Vårdförbundet får vara kvar med sina lokaler. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att avslå motionens yrkande. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå motionens yrkande. 
 
 

15.3.3.2 Referenstjänst 

Motion från Jonas Möller. 
 
Yrkande 
Att Vårdförbundet skapar en tjänst där man erbjuder arbetsgivaren en samlad 
referensbild av en som söker en tjänst. Vårdförbundet samlar in material från de 
referenser som den sökande anger och sammanställer dessa. Ag får precisera frågor och 
undringar. På så vis kan man troligtvis komma från problematiken jag beskrivit. Om 
tjänsten ska vara kostnadsfri eller avgiftsbelagd får senare beslutas. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att avslå motionens yrkande. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå motionens yrkande. 
 
 

15.3.3.3 LFF §7 

Motion från Ingela Harlén Jonsson. 
 
Yrkande 
Att Vårdförbundet ska verka för att LFF §7 medger att lön utgår för de som genomgår 
facklig utbildning på lediga dagar. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att anse motionens yrkande besvarat. 
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Beslut 
Kongressen beslutade att anse motionens yrkande besvarat. 
 
 
Tilläggsyrkanden 
 
Liselott Hjelte - Löfgren(139)  
Att Vf verkar för kollektivavtal tecknas, med hänvisning till LFF §7.Avtalet  ska 
underlättar att delta på ledig dag enligt schema så att man får ersättning eller byte av 
ledig dag. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
 
 

15.3.3.4 Reducerad medlemsavgift för förtroendevalda 

Motion från Ricky Sjögren. 
 
Yrkande 
Att medlemsavgiften för förtroendevalda kraftigt reduceras eller om möjligt slopas helt. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att avslå motionens yrkande. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå motionens yrkande. 
 
 

15.3.3.5 Öka röstdeltagandet och motverka vänskapskorruption 

Motion från Emmy Nilsson. 
 
Yrkande 
Att Vårdförbundets kongress ska ta ställning till 
Att sätta upp ett gemensamt mål för att öka röstdeltagandet inom Vårdförbundet. 
Att Vårdförbundets kongress tar ställning till att utbildningsinsatser ska ske för samtliga 
styrelser och valberedningar i ämnet Vänskapskorruption. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att avslå motionens yrkanden. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå motionens yrkanden. 
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15.3.3.6 Förtroendevaldamiljön 

Motion från Marianne Brindbergs, Anki Ahlgren, Anne Karin Höglund, Anna-Karin 
Davids- son, Ingela Olsson, Tina Kall och Robin Åberg. 
 
Yrkanden 
Att specificera uppdraget förtroendevald på styrelsenivå utifrån tid, ersättningar och 
rättigheter. Att ersättningar som förlorad arbetstidsersättning är pensions och 
semestergrundande. 
Att vi är ett Vårdförbund och förutsättningarna är nationellt framtagna för våra lokala 
avdelningar/regioner. 
Att förutsättningar och tydliga ramar skall vara kända innan man tar ett uppdrag och vad 
vi som förbund kan ställa upp med förutom de avtal vi har med arbetsgivaren. 
Att det finns en grupp som är nationell och som arbetar med arbetsmiljön och 
likabehandling internt i Vårdförbundet. Den så kallade ”förtroendevaldamiljön” 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att avslå motionens första och andra yrkanden. 
Att anse motionens tredje yrkande besvarat. 
Att avslå motionens fjärde och femte yrkanden. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade  
Att avslå motionens första och andra yrkanden. 
Att anse motionens tredje yrkande besvarat. 
Att avslå motionens fjärde och femte yrkanden. 
 
 

15.3.3.7 Dubbla arvoderingar? 

Motion från Maria Rundqvist och Monica W-Ström. 
 
Yrkande 
Att vf:s kongress snarast behandlar motionen. Och om svaret är ja (dvs. 
dubbelarvodering) behövs en förändring. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att avslå motionens yrkande 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå motionens yrkande. 
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15.3.3.8 Pension – insättning vid ersättning från Vårdförbundet utan anställning 

Motion från Erica Ohlsson. 
 
Yrkande 
Att man ser över detta med pensionsinsättning/pensionsbortfall för förtroendevalda i 
landet. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att avslå motionens yrkande till förmån för styrelsens förslag till beslut enligt ovan. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå motionens yrkande till förmån för förbundsstyrelsens förslag 
till beslut under punkt 15.3.3.9 Idealitet och ekonomi. 
 
 

15.3.3.9 Idealitet och ekonomi 

Motion från Carola Andersson, Ann-Katrin Fredlund-Stålnacke, Charlotta Hellström, 
Mimmi Högblom, Gunilla Johansson, Eva Paxlind, Mats Runsten och Eva Wallander. 
 
Yrkanden 
Att skillnaden i ersättningsmodeller när det gäller förbundsstyrelse, valberedning och 
revisorer/revisorssuppleanter när det gäller arvoden och ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst utreds skyndsamt så att en enhetlig modell tillämpas för alla typer av 
förtroendevalda 
Att konsekvenserna avseende tjänstledighet utan lön och eller arvode skyndsamt utreds 
och beskrivs så att de förtroendevalda kan bedöma de framtida ekonomiska effekterna av 
sitt engagemang. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att avslå motionens första yrkande till förmån för styrelsens förslag enligt följande: 
Att skillnaden i ersättningsmodeller när det gäller förbundsstyrelse, valberedning och 
revisorer/revisorssuppleanter när det gäller arvoden och ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst utreds skyndsamt. 
Att bifalla motionens andra yrkande. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade 
Att avslå motionens första yrkande till förmån för styrelsens förslag enligt följande: 
Att skillnaden i ersättningsmodeller när det gäller förbundsstyrelse, valberedning och 
revisorer/revisorssuppleanter när det gäller arvoden och ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst utreds skyndsamt. 
Att bifalla motionens andra yrkande. 
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15.3.4 Medlemsutveckling 

15.3.4.1 Chefer och ledare 
 
Motion från Birgitta Westberg. 
 
Yrkande 
Att Vårdförbundet fortsätter och vidareutvecklar satsningen på chefer och ledare då det 
är viktigt att ha dessa kvar i Vårdförbundet, då de leder och ansvarar för vården och 
vårdens utveckling. 
Att Vårdförbundet fullföljer utlovade satsningar, det har med Vårdförbundets 
förtroendekapital att göra. Vi vill inte att chefer och ledare ska lämna vf. 
Att Vårdförbundet tar fram en ”bank” med föreläsare som vänder sig till chefer och 
ledare, (om det inte redan finns och finns den eller när den finns ska den vara 
lättillgänglig för lokal- avdelningarnas chefscoacher). 
Att Vårdförbundet centralt omvärldsbevakar – följer den akademiska världen – andra 
underlag, artiklar och vad som händer i stort som påverkar chefs- och ledarskapet – och 
ge tips på bra underlag för läsning för chefer och ledare. Tar för mycket tid om alla 
chefscoacher på lokal nivå ska göra det. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att anse motionens första och andra yrkande besvarade. 
Att avslå motionens tredje och fjärde yrkanden. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade 
Att anse motionens första och andra yrkande besvarade. 
Att avslå motionens tredje och fjärde yrkanden. 
 
 
Tilläggsyrkanden 
 
Sofie Altenburg(63) 
Att-sats nr: 5 tillkommer enligt följande; 
Att Vårdförbundet tar fram en nationell handlingsplan som beskriver vad vi i 
Vårdförbundet erbjuder chefer så att det blir tydligt för alla. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att bifalla tilläggsyrkandet. 
 
 

15.3.4.2 Medlemsstöd i form av utbildning och mentorskap 

Motion från Hanna Ackelind och Elin Erikslund. 
 
Yrkande 
Att utbildning i gränssättning och stresshantering erbjuds Vårdförbundets medlemmar. 
Att mentorskap för nya i yrket utreds och att Vårdförbundet därefter verkar för att det ska 
införas.  
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Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att avslå motionens första yrkande till förmån för följande: Att Vårdförbundet erbjuder 
medlemsutbildningar. 
Att anse motionens andra yrkande besvarat. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade 
Att avslå motionens första yrkande till förmån för följande: Att Vårdförbundet erbjuder 
medlemsutbildningar. 
Att anse motionens andra yrkande besvarat. 
 
 

15.3.4.3 Sjukförsäkring och tandvårdsförsäkring 

Motion från Ann-Britt Jonsson. 
 
Yrkande 
Att Vårdförbundet arbetar för en försäkring som är kostnadstäckande för inkomstbortfall 
vid sjukskrivning samt försäkring som kan täcka en del för tandvård. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att avslå motionens yrkanden. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå motionens yrkanden. 
 
 

15.3.4.4 Fler avgiftsklasser i medlemsavgiften 

Motion från Katarina Lundin. 
 
Yrkande 
Att kongressen och/eller förbundsstyrelsen ser över medlemsavgifterna med anledning 
av det missgynnsamma sättet att de som bara kan arbeta 25 % på grund av 
skada/sjukdom betalar mest. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att avslå motionens yrkanden. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå motionens yrkanden. 
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15.3.4.5 Retroaktivt reducerad medlemsavgift vid föräldraledighet 

Motion från Cecilia Stoor. 
 
Yrkande 
Att Vårdförbundet fattar beslut om för hur lång tid tillbaka reducerad medlemsavgift vid 
föräldraledighet kan beviljas. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att anse motionens yrkande besvarat. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att anse motionens yrkande besvarat. 
 
 

15.3.5 Omvärld och kommunikation 
 

15.3.5.1 Angående att engagera Vårdförbundet i Musikhjälpen 

Motion från Per Bengtsson. 
 
Yrkande 
Att Vårdförbundet nationellt anordnar initiativ för att vara en självklar deltagare på 
musik- hjälpens insamling under den vecka som eventet tar plats på ett årligt basis. 
Att Vårdförbundets lokala avdelningar anordnar vars ett initiativ för att vara en självklar 
del- tagare på musikhjälpens insamling under den vecka som eventet tar plats på ett 
årligt basis. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att avslå motionens yrkanden. 
Att även fortsättningsvis ge stöd och uppmuntra medlemmar till engagemang inom 
områden som ligger i linje med våra prioriterade frågor, och att formen för detta 
anpassas till Vårdförbundets samlade verksamhet. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade 
Att avslå motionens yrkanden. 
Att även fortsättningsvis ge stöd och uppmuntra medlemmar till engagemang inom områden 
som ligger i linje med våra prioriterade frågor, och att formen för detta anpassas till 
Vårdförbundets samlade verksamhet. 
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15.3.5.2 Angående antirasism inom Vårdförbundet 

Motion från Per Bengtsson. 
 
Yrkanden 
Att Vårdförbundet går med och stödjer stiftelsen expo med 25 000 kr/år till en början 
inom ramen för det stiftelsen kallar ”expos vänner”, vilket är pengar som går direkt till 
bekämpandet av rasism och hatpropaganda. 
Att Vårdförbundets grundutbildning för förtroendevalda ägnas särskild tid och material 
åt att utbilda och informera om våra värderingar i frågan om främlingsfientlighet, 
religionskränkningar och rasism. 
Att samtliga anställda inom Vårdförbundet får utbildning om våra värderingar i frågan 
om främlingsfientlighet, religionskränkningar och rasism. 
Att medlemmar erbjuds utbildning i hur man står upp för våra värderingar när 
diskussion om rasism och främlingsfientlighet dyker upp på arbetsplatsen. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att avslå motionens första yrkande. 
Att anse motionens andra, tredje och fjärde yrkanden besvarade. 
Att även fortsättningsvis ge stöd och uppmuntra medlemmar till engagemang inom 
områden som ligger i linje med våra prioriterade frågor, och att formen för detta 
anpassas till Vårdförbundets samlade verksamhet. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade 
Att avslå motionens första yrkande. 
Att anse motionens andra, tredje och fjärde yrkanden besvarade. 
Att även fortsättningsvis ge stöd och uppmuntra medlemmar till engagemang inom 
områden som ligger i linje med våra prioriterade frågor, och att formen för detta 
anpassas till Vårdförbundets samlade verksamhet. 
 
 
Tilläggsyrkanden 
 
Maria Knutsson (104)  
Att-sats nr: 4 
Att Vårdförbundet tar fram en medlemsutbildning i hur man står upp för våra 
värderingar när diskussion om rasism och främlingsfientlighet dyker upp på 
arbetsplatsen. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
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15.3.5.3 Antidemokratiska och främlingsfientliga rörelsers frammarsch i Sverige och 
Europa måste granskas, ifrågasättas och möta motstånd med kunskap. 

Motion från Fredrik Wallin. 
 
Yrkanden 
Att kongressen beslutar att stödja organisationen Expo genom att bli Expovän i form av 
Silvervän till en kostnad av 25 000 kronor per år för att på så sätt bidra till 
kunskapsspridning, samhällsengagemang och att vi lever upp till vår stadga. 
Att kongressen beslutar att ge en rekommendation till alla regionstyrelser, 
avdelningsstyrelser, klubbar och kansli att prenumerera på tidningen Expo i syfte att 
bredda och fördjupa vår om- världsbevakning och kunskap inom området samt att vi 
därigenom ytterligare stöttar stiftelsen Expo och deras arbete. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att avslå motionens yrkanden. 
Att även fortsättningsvis ge stöd och uppmuntra medlemmar till engagemang inom 
områden som ligger i linje med våra prioriterade frågor, och att formen för detta 
anpassas till Vårdförbundets samlade verksamhet. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade 
Att avslå motionens yrkanden. 
Att även fortsättningsvis ge stöd och uppmuntra medlemmar till engagemang inom 
områden som ligger i linje med våra prioriterade frågor, och att formen för detta 
anpassas till Vårdförbundets samlade verksamhet. 
 
 

15.3.5.4 Samarbete med övriga fackförbund inom sjukvården 

Motion från Lisa Stålnacke Fejde. 
 
Yrkande 
att Vårdförbundet tar upp en dialog med respektive fackförbund angående eventuellt 
samarbete. Detta för att jag tror att vi har större chans att nå vårt mål ”mot hälsa och 
helhet” när vi samarbetar. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att anse motionens yrkande besvarat. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att anse motionens yrkande besvarat. 
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15.3.5.5 De förtroendevaldas politiska samarbeten: Hur undviker vi risken för 
trovärdighetsförluster? 

Motion från Eva Lenander. 
 
Yrkanden 
Att Vårdförbundet ändrar sitt ställningstagande till att det INTE är lämpligt att 
Vårdförbundets förtroendevalda idkar samarbete med partipolitiskt anknutna personer 
vars förtroendeuppdrag även inbegriper arbetsgivaransvar gentemot Vårdförbundets 
medlemmar. 
Att Vårdförbundet, om inte första yrkandet antas, upprättar policy och strategier för när 
och med vilka man samarbetar i de politiska frågor Vårdförbundet driver. 
Att Vårdförbundet, om inte första eller andra yrkandet antas, lägger denna fråga under 
någon av sina arbetsgrupper inom ”Framtiden för Vårdförbundet” och då till exempel 
under demo- krati. Diskussion bör föras angående trovärdighetsförluster i politiska 
samarbeten. 
 
Förslag till beslut 
Att avslå motionens yrkanden. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå motionens yrkanden. 
 
 

15.3.5.6 Etiskt regelverk-projektsamverkan med företag och ideella organisationer 

Motion från Kaj Johansson. 
 
Yrkanden 
Samtliga samverkansprojekt där Vårdförbundet deltar och finansiering i någon del av 
projektet kommer från utomstående medel inom eller utanför landets gränser från 
företag, ekonomiska intressen som fristående nätverk med representanter från företag 
ska varje projektarbete som dess fullständiga finansiering redovisas öppet på 
Vårdförbundets webbplats. 
 
Samverkansprojekt inom som utanför landet med sjuksköterskeorganisationer fri från 
inblandning av företag som utomstående ekonomiska intressen ska självfallet inte nödgas 
redovisning. 
 
Inspiration kan hämtas från Läkemedelsindustrins etiska regelverk dvs. 
läkemedelsföretagens etiska vägledning i sitt förhållande vid samverkan ex. med ideella 
organisationer, patientföreningar i Sverige! Lite inspiration av projektredovisning som 
fondmedel går också att inhämta på AFA Försäkrings webbplats! 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att avslå motionens yrkanden. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå motionens yrkanden.  
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15.3.5.7 Ett tydligt kärnbudskap om vad Vårdförbundet vill 

Motion från Ellinor Johansson, Martin Håland, Kerstin Forsberg-Angshed, Marianne 
Brinn- bergs, Anki Ahlgren, Anna-Karin Davidsson, Anna Aldeborg, Haide Gårdling-
Mellgren, Marita Tenggren, Tina Kall, Anne Karin Höglund, Mariette Björk samt Robin 
Åberg. 
 
Yrkande 
att Vårdförbundet har ett tydligt kärnbudskap, och att det är: Rätten till ett hållbart 
arbetsliv. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att anse motionens yrkande besvarat. 
 
 

15.3.5.8 Mediabelysning 

Motion från Ulla Hedlöf. 
 
Yrkande 
Mer reklam i alla former för att synliggöra Vårdförbundet i samhället. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att avslå motionens yrkande. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå motionens yrkande. 
 
 

15.3.5.9 Stärka varumärket och VI-känslan i Vårdförbundet 

Motion från styrelsen Vårdförbundet avdelning Halland. 
 
Yrkanden 
Att prioritera arbetet med att ta fram kläder och profilprodukter som direkt visar vilka vi 
är! Att vi som Vårdförbundare syns på ett enhetligt sätt och tar vara på möjligheten att 
påverka genom ett starkt varumärke! 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att avslå motionens yrkanden. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå motionens yrkanden. 
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15.3.5.10 Internationellt arbete 

Motion från styrelsen Vårdförbundet avdelning Halland. 
 
Yrkanden 
Att det internationella arbetet synliggörs på hemsidan med tydliga länkar till pågående 
projekt och utvärderingar på tidigare projekt. 
Att möjliggöra för fler medlemmar att kunna deltaga i olika projekt, vilket vi tror skulle 
upp- muntra det engagemang som finns och öka stoltheten över vad Vårdförbundet 
medverkar till. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att anse motionens yrkanden besvarade. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att anse motionens yrkanden besvarade. 
 
 
 

15.3.5.11 Dokumenthantering 

Motion från Pernilla Bjering Dahlén, Marcus Folkö Müntzing, Ann-Sofie Gustavsson, 
Åsa Holm, Anne Johanson, Erik Johansson Hjorth, Christina Köhlström, Karin Nordén 
Persson, Rósa Ólafsdóttir, Barbro Sigfridsson, Sahra Strandberg, Birgitta Westberg och 
Kerstin Öhrn. 
 
Yrkande 
Att Vårdförbundet från och med kongress 2014 sammanfattar fattade beslut i ett separat 
dokument, med sidhänvisning till originalprotokoll. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att anse motionens yrkande besvarat. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att anse motionens yrkande besvarat. 
 
 

15.3.5.12 Chefers möjlighet till nationell intern uppdatering och kommunikation 

Motion från Elisabeth Flygare, Marita Tenggren, Martin Håland, Susanne Blom Persson, 
Mary Johansson, Ann-Catrin Ahlgren, Berit Johansson, Annika Wettergren, Stina de 
Frumerie, Karin Frank, Branka D Svensson, Marie Öberg Flood och Anne-Karin 
Höglund. 
 
Yrkanden 
Att det skapas en lösenordsskyddad del på hemsidan, som är avsedd endast för chefer. 
Att det skapas en pappers- eller webb-baserad tidning. 
Att det skapas ett chattforum. 
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Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att anse motionens första yrkande besvarat. 
Att avslå motionens andra yrkande. 
Att anse motionens tredje yrkande besvarat. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade 
Att anse motionens första yrkande besvarat. 
Att avslå motionens andra yrkande. 
Att anse motionens tredje yrkande besvarat. 
 
 

15.3.5.13 Almedalen 

Motion från Pernilla Bjering Dahlén. 
 
Yrkanden 
Att varje lokalavdelning får minst två platser till förfogande för deltagande under minst 
två dagar på Almedalsveckan. 
Att kostnaden för resa och boende (billigaste alternativet) belastar den nationella 
budgeten. Att de som får en plats för att närvara vid behov tilldelas arbetsuppgifter med 
syfte att sprida Vårdförbundets politik. Arbetsuppgifter som tilldelas ska vara i form av: 
spridning av Vårdförbundets politik via sociala medier, deltagande i tänkta 
aktiviteter/kampanjer som utförs av Vårdförbundet under Almedalsveckan. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att avslå motionens yrkanden. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå motionens yrkanden 
 
 
Tilläggsyrkanden 
 
Michelle Dobos Sandell (51) Jenny Olsson (136) Pernilla Bjering Dahlén (190) 
Att varje lokalavdelning får närvara vid Almedalsveckan med rimligt antal 
representanter om lokal avdelnings styrelse bedömer att det är strategiskt viktigt för 
deras lokala påverkansarbete. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
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15.3.6 Prioritering och utvärdering under kommande kongressperiod 

15.3.6.1 Utvärderingsverktyg 

Motion från Martin Håland, Berit Johansson, Mary Johansson, Annika Wettergren, 
Magnus Hanson, Elisabeth Flygare, Stina de Frumerie, Karin Frank, Susanne Blom 
Persson, Branka D Svensson, Marie Öberg Flood, Anki Ahlgren, Carina Rautalin, 
Marita Tenggren och Anne- Karin Höglund. 
 
Yrkanden 
Att Vårdförbundet tar fram ett gemensamt utvärderingsverktyg. 
Att valda revisorer tar fram riktlinjer för när utvärderingsverktyget ska användas. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att avslå motionens yrkanden. 
Att förbundsstyrelsen får uppdraget att samordna former för uppföljning och 
utvärdering. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade 
Att avslå motionens yrkanden. 
Att förbundsstyrelsen får uppdraget att samordna former för uppföljning och 
utvärdering. 
 
 

15.3.6.2 Villkorsfrågor i Vårdförbundet 

Motion från Cecilia Stoor. 
 
Yrkande 
Att Vårdförbundet fattar beslut om att lön och hållbart arbetsliv för medlemmen är det 
främsta målet för organisationen. 
 
Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att avslå motionens yrkande. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå motionens yrkande. 
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16. Ekonomi 

16.1 Ekonomiska ramar 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att förbundsstyrelsen får i uppdrag att vidta åtgärder så att den löpande verksamheten är 
i balans år 2017. 
Att konfliktfonden fastställs till 200 Mkr under 2015–2017 och att en årlig värdesäkring 
sker i förhållande till löneindex. 
Att kongressen godkänner inriktningen för de ekonomiska ramarna för åren 2015 till 
2017 i enlighet med prognosen. 
Att förbundsstyrelsen får i uppdrag att under kongressperioden utarbeta riktlinjer 
avseende ianspråktagande av Vårdförbundets finansiella tillgångar och finansiering av 
eventuellt under- skott. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade  
Att förbundsstyrelsen får i uppdrag att vidta åtgärder så att den löpande verksamheten är 
i balans år 2017. 
Att konfliktfonden fastställs till 200 Mkr under 2015–2017 och att en årlig värdesäkring 
sker i förhållande till löneindex. 
Att kongressen godkänner inriktningen för de ekonomiska ramarna för åren 2015 till 
2017 i enlighet med prognosen. 
Att förbundsstyrelsen får i uppdrag att under kongressperioden utarbeta riktlinjer 
avseende ianspråktagande av Vårdförbundets finansiella tillgångar och finansiering av 
eventuellt under- skott. 
 
 
Tilläggsyrkanden 
 
Lene Lorentzen (171) 171, 156, 154, 174, 184, 170, 166, 180, 175, 178 
180, 13 
Tillägg till förbundsstyrelsens förslag till beslut, 4:e attsatsen. 
Att förbundsstyrelsen i de riktlinjer som föreslås utarbetas avseende ianspråktagande av 
Vårdförbundets finansiella tillgångar, tar i beaktning om det är ekonomiskt försvarbart 
att ha så många avdelningar med varierande geografisk storlek samt medlemsantal, med 
hänvisning till att de fasta kostnaderna har ökat på bekostnad av verksamheten och 
organisationen. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
 
 
Gunilla Månsson (13) 40 199 
Bifaller Förbundsstyrelsens förslag med följande tilläggsyrkande 
Att ett mer preciserat underlag tas fram som beskriver rambudgetens konsekvenser för 
fasta kostnader / kostnader för verksamhet, samt hur detta leder till minskade kostnader. 

78 
 



 
 
 
 
 

Att de specificerade åtgärdersunderlaget läggs in i den ekonomiska prognosen för 2015-
2017. 
Att utifrån ovan ta fram en eller flera fördelningsnycklar. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
 
Elisabeth Flygare (165) 
Bakgrund: 
I alla offentliga och privata organisationer krävs en ständig genomlysning av ekonomi 
och organisation innan väsentliga organisatoriska och ekonomiska förändringar 
genomförs. 
En höjning av medlemsavgiften bör inte göras innan en grundlig genomlysning av 
ovanstående har gjorts. 
Att Vårdförbundet genomför en genomlysning av ekonomi/organisation under 2014 
samt en handlingsplan för att råda bot på eventuella obalanser 
Att en eventuell avgiftshöjning beslutas per capsulum kr 
Att en eventuell höjning av medlemsavgiften endast berör de med en inkomst 
överstigande 30 000 skr per månad 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
 
 
Eva Wallander (50)  
Att förbundsstyrelsen får i uppdrag att senast våren 2015 ha utarbetet riktlinjer avseende 
i anspråkstagande av Vårdförbundets finansiella tillgångar och finansiering av 
eventuellt underskott så att kongressen kan anta beslut per capsulam..  
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
 
 
Förbundsstyrelsen 
Att ekonomiska ramar för kongressperiodens sista år beslutas under en kongress per 
capsulam 2015. 
 
Beslut 

Kongressen beslutade att bifalla tilläggsyrkandet. 
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16.2 Medlemsavgifter 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut 
Att Vårdförbundet behåller nuvarande avgiftsmodell. 
Att Vårdförbundet fastställer ordinarie medlemsavgift till 265 kr per månad. 
Att förbundsstyrelsen får i uppdrag att fastställa när undantag får göras från ordinarie 
medlemsavgift. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade 
Att Vårdförbundet behåller nuvarande avgiftsmodell. 
Att Vårdförbundet fastställer ordinarie medlemsavgift till 265 kr per månad. 
Att förbundsstyrelsen får i uppdrag att fastställa när undantag får göras från ordinarie 
medlemsavgift. 
 
 
Tilläggsyrkanden 
 
Stina de Frumerie (181)  
Att i huvudsak bifalla förbundsstyrelsens förslag med undantag att avgiftsmodellen ses över 
och att man i översynen tar i beaktande att nyexaminerade medlemmars reducerade 
medlemsavgift, till 100 kr, kvarstår i 1 år efter examen.  
Detta för att hinna fånga upp och förmedla medlemsvärde för nya i yrkeslivet.  
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
 
 
Cecilia Hedwall (26) 96 
Att uppdra åt förbundsstyrelsen att ta fram en avgift för studerandemedlemmar som täcker 
direktkostnaderna (tidning, Komet/medlemsregister) och att avgiften debiteras via autogiro. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
 
Reservation 
Reservation angående höjning av medlemsavgiften till 265 kr. följande ombud står ej bakom 
beslutet.: ombud 165, 64, 83, 81, 160, 100, 177, 179, 169, 172 
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Cecilia Stoor (148)  
Bakgrund: Vårdförbundet tappar många medlemmar när student blir yrkesverksam, tex pga att 
de missar att ändra arbetsplats, mejl och telefonnummer. 
Vissa nya i yrket väljer också att gå ur när avgiftshöjningen sker efter sex månader. 
I nuläget när förbundet överväger höja medlemsavgiften pga en sämre ekonomi finns skäl att 
överväga de särskilda avgifter som finns. Min uppfattning är att det inte spelar någon roll när 
avgiftshöjningen kommer, om man väljer att vara kvar som medlem eller inte. 
Tilläggsyrkande: 
Att Vårdförbundet erbjuder studenter en nedsatt avgift i tre månader efter avslutade studier 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
 
 
Ulla Svensson (36) 33 
Att skrivningen -"medlemmar med en tillfällig nedsättning av betalningsförmågan kan få 
nedsättning på grund av särskilda skäl, efter ansökan", tas bort. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
 
 
Ulrika Johansson (141)  
Under rubriken "Nedsatt avgift 30 kr per månad" första raden: 
Att medlemmar med 75-100 % sjukersättning innefattas av nedsatt medlemsavgift till 30 kr 
per månad. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
 
 
Malin Tillgren (70)  
Att medlemmar som är helt sjukskrivna mer än en månad ska få reducerad medlemsavgift till 
100 kr per månad. 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 
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17. Val 

17.1 Förbundsstyrelse 

17.1.1 Val av förbundsordförande 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att till förbundsordförande välja  
 
Sineva Ribeiro med 193 röster 
 

17.1.2 Val av vice ordförande 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att till vice ordföranden välja 
 
Johan Larsson med 147 röster 
Ann Johansson med 143 röster 
 
 
Röstningen i övrigt utföll på följande sätt 
 
Jane Stegring 51 röster 
Pia Arndorff 50 röster 
 
 

17.1.3 Val av ledamöter 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att till ledamöter välja 
Jani` Stjernström med 175 röster 
Annika Wåhlin med 166 röster 
Ragnhild Karlsson med 156 röster 
Jane Stegring med 156 röster 
Michelle Dobos Sandell med 153 röster 
Susi Nilsson med 143 röster 
Peter Blom med 139 röster 
Marianne Hiller med 119 röster 
 

Kongressen beslutade att fastställa valet av förbundsstyrelse. 

 

  

82 
 



 
 
 
 
 

Röstningen i övrigt utföll på följande sätt 
 
Ulrika Blumfelds 55 röster 
Pernilla Bjering Dahlén 51 röster 
Martin Håland 45 röster 
Robin Åberg 35 röster 
Kristina Wiren 33 röster 
Monica Hedström Carlsson 25 röster 
Camilla Henningsson 23 röster 
Anne Karin Höglund 16 röster 
Angelica Neville 15 röster 
Monica Näslund 14 röster 
Sofie Altenburg 14 röster 
Gabriella Thies 4 röster 
Katarina Gren 2 röster 
Malin Bergander 2 röster 
Eva-Marie Ottosson 0 röster 
 

17.2 Revisorer 

17.2.1 Val av 4 revisorer 
 
Beslut 
Kongressen beslutade att till revisorer välja 
Helene Esping med 193 röster 
Katarina Kullenberg Åke med 191 röster 
Daniel Andersson med 186 röster 
Brith Holm med 179 röster 
 
Kongressen beslutade att fastställa valet av revisorer. 
 
 
Röstningen i övrigt utföll på följande sätt 
Inga-Lill Olsson 34 röster 
 

17.3 Valberedning 

Beslut 
Kongressen beslutade att till valberedning välja 
Gunilla George med 188 röster 
Ann-Katrin Fredlund Stålnacke med 186 röster 
Mimmi Högblom med 182 röster 
Gunilla Johansson med 176 röster 
Charlotta Hellström med 173 röster 
Roger Bergebo med 168 röster 
Eva Wallander med 161 röster 
Mavis Zander med 157 röster 
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Magnus Hanson med 152 röster 
Pernilla Stenborg Nielsen med 133 röster 
 
Kongressen beslutade att fastställa valet av valberedning. 
 
 
Röstningen i övrigt utföll på följande sätt 
Jessica Axelsson 114 röster 
Lucie Yousefi 93 röster 
 

 

18. Övriga frågor 

18.1 Utbildningsprogram för alla diskrimineringsgrunder 

Tilläggsyrkande 
Ingemar Wänebring(41)  
Vi yrkar på ett gemensamt utbildningsprogram tas fram för alla diskrimineringsgrunder.  

Beslut 

Kongressen beslutade att avslå tilläggsyrkandet. 

 

18.2 Gemensamt uttalande om allas lika värde 

Förbundsstyrelsens förslag till beslut 

Att anta förbundsstyrelsens förslag till gemensamt uttalande rörande ”Vårdförbundet ser 
olikheter som en tillgång” 

Beslut 

Kongressen beslutade enhälligt att anta uttalandet rörande ”Vårdförbundet ser olikheter som 
en tillgång” 

 

18.3 Change Day 

Kongressen antog utmaningen att delta i Change Day. 
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19. Kongressen avslutas 

Sineva Ribeiro tackade alla för gott arbete och avslutade kongressen 

 

Vid protokollet 

 

 

Stefan Lundberg   Kristina Nyström 

 

Justeras 2014-05-   justeras 2014-  

 

 

Gunilla George   Chokri Mensi 
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