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1. KONGRESSEN ÖPPNAS
Sineva Ribeiro hälsar alla välkomna och öppnar kongressen
Sinevas inledningstal: ”Vi är vården”
Vårdförbundets professioner har gått samman och utgör stommen i svensk hälso-och
sjukvård. Professioner som inte bara jobbar i vården utan professioner som tillsammans
faktiskt ÄR vården. Professionsutvecklingen har tagit stora steg, alla har nu legitimation och
utgör tillsammans en mycket efterfrågad grupp på arbetsmarknaden. Vi har ett
samhällsuppdrag och åtnjuter ett stort förtroende i samhället och bland allmänheten. Varje
yrke har ett kunskapsområde i stark utveckling.
Det är ett intensivt valår 2018, vi har ett riksdagsval i höst. En av de viktigaste frågorna enligt
svenska folket är hälso-och sjukvården. Vårdförbundet är också en ledande part i
samhällsdebatten, vi driver utvecklingen framåt. Vi utvecklar och förbättrar vården. Redan år
2000 började Vårdförbundet driva frågan om en personcentrerad vård, först femton år senare
togs det på SKLs kongress. Vårdförbundet växer och vi behöver fortsätta jobba för yrke, vård
och villkor. Tillsammans är vi starka och kan göra skillnad. Rätten till vård är en mänsklig
rättighet och vi jobbar för en jämlik och personcentrerad vård. Det finns ett otroligt
engagemang hos vårdförbundets medlemmar, vi är proffs; vi är vården.

Stadsminister Stefan Löfvéns invigningstal
Stefan Löfvén uttryckte stolthet över att vara statsminister i ett land där hälso- och sjukvård
är en rättighet för alla och att svensk sjukvård är känd att leverera avancerad hälso- och
sjukvård i världsklass. Att Sverige är fjärde bäst i världen enligt tidningen Lancet är till stor
del på grund av Vårdförbundets medlemmars arbetsinsats och han tackade för allt vi gör.
Statsministern vill att vi bygger ett starkt samhälle tillsammans. Det nationella
budgetöverskottet vill han använda till ett trygghetsprogram med 3 områden för att knäcka
kriminaliteten, bryta segregationen och rusta upp den svenska välfärden.
De största utmaningar i svenska hälso- och sjukvården är långa köer, ojämlik vård och
vårdens bristande arbetsmiljö.
Förutom att det skapar dålig arbetsmiljö för personalen att inte kunna ge vård i rätt tid, leder
det oro i samhället om vårdköerna blir för långa. Då skapas gräddfiler med försäkringar för
de som har råd med det.
Den 20 april lade regeringen en proposition för en god och jämlik hälsa, en utvecklad
folkhälsopolitik. Idag skiljer det 18 år i förväntad livslängd mellan en person i ett utsatt
område och en annan i ett fint villakvarter.
Primärvården ska utvecklas att personer inom 3 dagar ska kunna få en medicinsk
bedömning.
Vi har en gemensam utmaning, det behöver utbildas och anställas flera kollegor. Det ska bli
lättare att vidareutbilda sig inom anställningen och bra villkor för att ta anställning.
Regeringen lovar att utöka satsningen på hälso- och sjukvården med 27 miljoner under nästa
mandatperiod. De ska leverera bättre arbetstider och en arbetsorganisation ska ge friskare
arbetsplatser. Det ingår också ett handslag med SKL om att förlossningsvården ska vara
säker.
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2. PRÖVNING AV KONGRESSEN KALLATS I BEHÖRIG ORDNING
Enligt Vårdförbundets stadgar ska kallelse till ordinarie kongress utgå senast tre månader
innan kongressens början. Kallelse till denna kongress skickades ut via post den 26 januari
och e-post den 30 januari.

Förslag till beslut:
-

Att kongressen har kallats i behörig ordning.

Beslut
Kongressen beslutade att kongressen har kallats i behörig ordning.

3. UPPROP AV KONGRESSOMBUD
Kongressombuden har blivit avprickade vid ankomst och registreringen.
Deltagarförteckning finns upprättad över de kongressombud som är närvarande.

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:

Eva-Lisa Krabbe

Mötessekreterare 1:

Michelle Dobos Sandell

Mötessekreterare 2:

Robin Åberg
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Beslut
Kongressen beslutade att välja
Mötesordförande:

Rebecka Prentell

Vice mötesordförande:

Eva-Lisa Krabbe

Mötessekreterare 1:

Michelle Dobos Sandell

Mötessekreterare 2:

Robin Åberg

5. VAL AV JUSTERARE OCH RÖSTRÄKNARE
Förslag till beslut
-

Att utse två justerare.

Beslut
Kongressen beslutade att till justerare välja:
Kerstin Andersson (69),
Gunilla George (97)

Förslag till beslut
-

Att utse åtta rösträknare.

Beslut
Kongressen beslutade att till rösträknare välja:
Kerstin Lilja (36)
Maria Bure (64)
Eva Håkansson (101)
Sofia Persson (110)
Jessica Östberg (138)
Tina Javidi (147)
Erik Johannesson Hjort (166)
Maria Ljung (195)
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6. FÖREDRAGNINGSLISTA VÅRDFÖRBUNDETS KONGRESS 2018
Förslag till beslut
-

Att godkänna föredragningslistan

Beslut
Två övriga frågor punkt nr 23:
1: Uttalande från kongressen om rätten till hållbart arbetsliv och en god vård
Förslag förbundsstyrelsen
2: Konsekvenser om Svenska Barnmorskeförbundet bryter dagens samverkan med
Vårdförbundet
Förslag Ingrid Edman
Kongressen beslutade att godkänna föredragningslistan.

7. FÖRSLAG TILL ARBETSORDNING
Föredragande av arbetsordning: Johan Larsson

Förslag till beslut
-

Att godkänna arbetsordningen

Beslut
Kongressen beslutade att godkänna arbetsordningen.
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8. SAMTALSANSVARIGA OCH REDAKTIONSGRUPP
Samtalsansvariga
Margareta Albinsson

Skåne har fått förhinder och är ej närvarande på kongressen

Britta Unneby

Västerbotten

Ulla Althin

Stockholm

Sahra Strandberg

Örebro

Charlotta Hellström

Västerbotten

Sonny Bergmark

Västerbotten

Tina Edgren

Halland

Lise-Lotte Lagerqvist

Jönköping

Björn Gustafsson

Västmanland

Carola Andersson

Östergötland

Anna Andersson

Gotland

Sanna Nordqvist

Västra Götaland

Fredrik Wallin

Blekinge

Redaktionsgrupp
Marianne Lindfors

Västra Götaland

Marianne Lidbrink

Stockholm

Anna-Kari Modin

Förslag till beslut
-

Att kongressen godkänner samtalsledarna och redaktionsgrupp.
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Beslut
Kongressen beslutade att godkänna samtalsledarna och redaktionsgrupp enligt nedan:

Samtalsansvariga
Britta Unneby

Västerbotten

Ulla Althin

Stockholm

Sahra Strandberg

Örebro

Charlotta Hellström

Västerbotten

Sonny Bergmark

Västerbotten

Tina Edgren

Halland

Lise-Lotte Lagerqvist

Jönköping

Björn Gustafsson

Västmanland

Carola Andersson

Östergötland

Anna Andersson

Gotland

Sanna Nordqvist

Västra Götaland

Fredrik Wallin

Blekinge

Redaktionsgrupp
Marianne Lindfors

Västra Götaland

Marianne Lidbrink

Stockholm

Anna-Kari Modin
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9. FÖREGÅENDE KONGRESSPERIOD
9.1 Rapport till kongress 2018
Förbundsstyrelsen berättar om rapporten och utvalda delar av verksamheten den gångna
kongressperioden med hjälp av föremål som symboliserar periodens arbete och framgångar.

Jane Stegring – medlemsaktivism
Peter Blom - medlemsutveckling ökade medlemsantal
Johan Larsson - förtroendevaldas fortbildning, kunskap, betydelsen av folkbildning
Sineva Ribeiro - jämställda löner, jämställdhet
Annika Wåhlin - utveckla vården, vårdpolitisk idé, personcentrerad vård
Ragnhild Karlsson - Akademisk Specialistutbildning - AST
Janí Stjernström - arbetstider, nattarbetstider, SKL avtal förbättrad återhämtning
Ann Johansson - allt hänger ihop: Yrke Vård och Villkor, professionsutveckling och fackliga
villkor, chefs- och ledarstöd.

Förslag till beslut
-

Att godkänna rapporten.

Beslut
Kongressen beslutade att godkänna rapporten.
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9.2 Verksamhetsberättelse för 2014, årsredovisning för 2015, 2106 och
2017
Verksamheten är beskriven i förvaltningsberättelsen som finns inkluderad i respektive
årsredovisning. För år 2014 finns därtill en omfattande verksamhetsberättelse. För år 20152017 finns en kortare presentation som summerar respektive års verksamhet.
Ann Johansson gick igenom och berättade om periodens ekonomi. Fördelning av kostnader
per år, medlemsutveckling, rekrytera och behålla medlemmar. 112 000 till 114 000
medlemsutveckling kongressperioden. Ny organisation; 6 enheter, demokratihandbok,
gemensam verksamhetsplanering, avtalsråd.
Utrymme lämnades för frågor och medskick.

Förslag till beslut
-

Att lägga verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning för 2014 samt
årsredovisning för 2015, 2016 och 2017 till handlingarna.

Beslut
Kongressen beslutade att verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning för 2014 samt
årsredovisning för 2015, 2016 och 2017 till handlingarna.

10. REVISORERNAS BERÄTTELSER
Årligen har extern auktoriserad revisor tillsammans med förtroendevalda revisorer genomfört
granskning av verksamhet och räkenskaper. Årligen har en gemensam revisionsberättelse
avgetts.
Fredrik Sjölander KPMG, extern auktoriserad revisor samt de kongressvalda revisorerna
Katarina Kullenberg Åke, Britt Holm och Helene Esping föredrar punkten.
2014-2015 granskat alla avdelningarna
2016- 2017 9 avdelningar och riksklubbarna, avtalsråd, valberedningen
Jäv- granskat uppdragen
Översyn av webbval vilket är en komplex fråga, motion till kongressen

Förslag till beslut
-

Att lägga revisionsberättelserna för 2014, 2015, 2016 och 2017 till handlingarna.
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Beslut
Kongressen beslutade att lägga revisionsberättelserna för 2014, 2015, 2016 och 2017 till
handlingarna.

11. ANSVARSFRIHET FÖR FÖRBUNDSSTYRELSEN
Förslag till beslut
-

Att bevilja förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för åren 2014, 2015, 2016 och
2017.

Beslut
Kongressen beslutade att bevilja förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för åren
2014, 2015, 2016 och 2017.

12. REMITTERING AV PUNKTERNA14-22 TILL PÅVERKANSTORG
Förslag till beslut
-

Att kongressen remitterar punkterna 14-22 till påverkanstorg.

Beslut
Kongressen beslutade att remittera punkterna 14-22 till påverkanstorg.
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13. VAL
13.1 Förbundsstyrelse
13.1.1 Valberedningens presentation
Gunilla Johansson, Kronoberg, Mimmi Högblom, Västmanland, Ann-Katrin Fredlund
Stålnacke, Norrbotten, Eva Wallander, Kalmar, Magnus Hanson, Västra Götaland, Pernilla
Stenborg Nielsen, Västra Götaland, Gunilla George, Stockholm, Roger Bergebo, Jämtland.

Förbundsvalberedningens uppdrag kommer från kongressen 2014 och består i att förbereda
valen som sker vid kongressen 2018, genom att ta fram och föreslå kandidater till
förbundsstyrelse, avtalsråd och revisorer.
Valberedningen bestod av 10 ledamöter i början av mandatperioden men 2 av ledamöterna
har avgått under tiden. Emma Hed från Vårdförbundets kansli har varit valberedningens
ständiga sekreterare.
Förbundsvalberedningen följer förbundets verksamhet genom att besöka de lokala
avdelningarna, delta vid större medlemsmöten, samt ha en löpande dialog med
avdelningarna, revisorerna, avtalsrådet och förbundsstyrelsen.
Förbundsvalberedningen har tagit fram underlag för önskad sammansättning av
förbundsstyrelse, avtalsråd och revisorer utifrån stadgarna och uppdragsbeskrivningarna i
demokratihandboken.

Förbundsvalberedningens motivering:
En förbundsstyrelse med förmåga att leda vår organisation i förändring med framtida
utmaningar.
En engagerad och nytänkande förbundsstyrelse med kunskap och erfarenhet att fatta
välgrundade beslut.
En strategisk förbundsstyrelse med hög integritet och förmåga att arbeta utifrån kongressens
fattade beslut.
En ansvarstagande förbundsstyrelse som kan bygga samt utveckla relationer och
samarbeten både nationellt och internationellt.
En förbundsstyrelse som kan verka som ambassadör och förespråkare för Vårdförbundets
alla medlemmar.
Tid fanns för frågor.

Val av antal ledamöter i förbundsstyrelsen
Förbundsvalberedningen föreslår kongressen att förbundsstyrelsen består av totalt 11
ledamöter inklusive ordförande och två vice ordförande.
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Beslut
Kongressen beslutade att välja totalt 11 ledamöter inklusive ordförande och två vice
ordförande.

13:1.2 Val av Förbundsordförande
Valberedningens förslag
Sineva Ribeiro

avdelning Västra Götaland

Beslut
Kongressen beslutade enhälligt att välja Sineva Ribeiro till förbundsordförande.

13:1:3 Val av Vice förbundsordförande och inträdesordning
Valberedningens förslag
Ann Johansson

avdelning Stockholm

Ragnhild Karlsson

avdelning Östergötland

Övriga nominerade
Jenny Olsson

avdelning Västerbotten

Kenneth Josefsson

avdelning Skåne

Beslut
Kongressen beslutade att välja Ann Johansson och Ragnhild Karlsson till vice
förbundsordföranden.
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Inträdesordning
Förbundsvalberedningens förslag
Första inträdesordning: Ann Johansson, avdelning Stockholm
Andra inträdesordning: Ragnhild Karlsson, avdelning Östergötland

Beslut
Kongressen beslutade att välja
Första inträdesordning: Ann Johansson och
Andra inträdesordning: Ragnhild Karlsson.

13:1:4 Förbundsstyrelseledamöter
Valberedningens förslag
Catrin Johansson

avdelning Västerbotten

Jane Stegring

avdelning Stockholm

Janí Stjernström

avdelning Västmanland

Madelene Meramveliotaki

avdelning Skåne

Marie-Charlotte Nilsson

avdelning Skåne

Michel Silvestri

avdelning Gotland

Peter Blom

avdelning Värmland

Åsa Mörner

avdelning Örebro

Övriga nominerade
Kenneth Josefsson

avdelning Skåne

Petra Naess

avdelning Skåne

Sara Both

avdelning Jämtland

Elisabeth Lindblad

avdelning Norrbotten

Martin Håland

avdelning Västra Götaland

Erica Ohlsson

avdelning Norrbotten

Beslut
Kongressen beslutade att till förbundsstyrelseledamöter välja Åsa Mörner, Catrin
Johansson, Michel Silvestri, Janí Stjernström, Jane Stegring, Peter Blom, Marie-Charlotte
Nilsson och Madelene Meramveliotaki.
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13.2 Avtalsråd
Enligt stadgarna ska kongressen välja 10 av 12 representanter till avtalsrådet.
Förbundsvalberedningen har tagit fram ett förslag på 10 kandidater till avtalsrådet. Den
förbundsstyrelse som kongressen väljer ska utse resterande två representanter till
avtalsrådet.

Valberedningens motivering
Ett avtalsråd med bred kunskap och erfarenhet från Vårdförbundets olika avtalsområden.
Ett avtalsråd som är nytänkande, kunskapssökande och flexibelt i sitt uppdrag.
Ett självständigt avtalsråd som utför sitt uppdrag med hög integritet.
Ett avtalsråd som är generöst med sin kunskap och sina resonemang i sin rådgivande roll.
Ett avtalsråd som kan bidra till att medlemsperspektivet beaktas i centrala avtalsfrågor.

Valberedningens förslag
Carina Rautalin

avdelning Västra Götaland

Cecilia Stoor

avdelning Västmanland

Fredrik Skoog

avdelning Södermanland

Ingrid Allerstam

avdelning Stockholm

Jörgen Ekström

avdelning Stockholm

Karin Nordén Persson

avdelning Örebro

Karin Simonson Alm

avdelning Kronoberg

Linda Linné avdelning

avdelning Östergötland

Maria Löfqvist avdelning

avdelning Jönköping

Peter Mähler

avdelning Västerbotten

Övriga nominerade
Karin Molin

avdelning Gävleborg

Lene Lorentzen

avdelning Västra Götaland

Maria Ljung avdelning

Östergötland

Lena Norén avdelning

Norrbotten

Beslut
Kongressen beslutade att till avtalsråd välja:
Carina Rautalin, Cecilia Stoor, Fredrik Skoog, Ingrid Allerstam, Jörgen Ekström, Karin
Nordén Persson, Karin Simonson Alm, Linda Linné, Maria Löfqvist och Peter Mähler.
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13.3 Förbundsrevisorer
Enligt nuvarande stadgar ska kongressen välja 4 förtroendevalda revisorer.
Förbundsvalberedningen har tagit fram ett förslag baserat på detta.

Valberedningens motivering
En revisorsgrupp med gedigen kunskap om och erfarenhet av Vårdförbundets verksamhet.
En noggrann, analytisk och systematisk revisorsgrupp som kan utföra uppdraget
självständigt och med hög integritet.
En revisorsgrupp som kan arbeta för medlemmarnas och förbundets bästa.

Valberedningens förslag
Brith Holm

avdelning Västra Götaland

Eva Strandh

avdelning Värmland

Gabriella Thies

avdelning Södermanland

Ingalill Sundström

avdelning Stockholm

Övriga nominerade
Eva Lenander

avdelning Skåne

Eva-Lisa Krabbe

avdelning Gävleborg

Matilda Eriksson

avdelning Västra Götaland

Beslut
Kongressen beslutade att till förbundsrevisor välja:
Brith Holm, Eva Strandh, Gabriella Thies och Ingalill Sundström.
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13.4 Förbundsvalberedning
13.4.1
Den avgående valberedningen tackar för sig och önskar lycka till i kommande mandatperiod.
Den avgående valberedningen föreslår 10 ledamöter.

Förslag till beslut
-

Att kongressen beslutar om antalet valberedare

Beslut
Kongressen beslutade att välja 10 ledamöter.

Nominerade
Marion Vaeggemose
Ann-Sofie Gustavsson
Johanna Ödell
Cecilia Jakobsson
Lena Vennberg
Roger Bergebo
Nina Wallin
Anna Hansson
Heléne Esping
Magnus Hanson
Ing-Marie Petersson
Pernilla Stenborg Nielsen
Mimmi Högblom
Gunilla George
Jessica Axelsson

avdelning Dalarna
avdelning Örebro
avdelning Skåne
avdelning Västerbotten
avdelning Norrbotten
avdelning Jämtland
avdelning Skåne
avdelning Skåne
avdelning Östergötland
avdelning Västra Götaland
avdelning Östergötland
avdelning Västra Götaland
avdelning Västmanland
avdelning Stockholm
avdelning Västerbotten

Beslut
Kongressen beslutade att till valberedning välja Roger Bergebo, Gunilla George, AnnSofie Gustavsson, Mimmi Högblom, Magnus Hanson, Lena Vennberg, Marion
Vaeggemose, Johanna Ödell, Cecilia Jakobsson och Heléne Esping.

Hälsning från Anette Kennedy, ICNs president, som tackar för Vårdförbundets arbete.
Mötet ajournerades i 70 min för inläsning av beslutsunderlaget.
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14. PROPOSITION VÅRDFÖRBUNDETS VISION
Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anta Vårdförbundets vision.

Beslut
Kongressen beslutade att anta Vårdförbundets vision.

Yrkande 143
Karl Söllvander, Stockholm, Camilla Gustafsson Värmland, Moana Zillén Skåne, Lene
Lorentzen, Västra Götaland, Ulrika Johansson Västerbotten, Birgitta Palm Skåne

-

Att ändra den inbördes ordningen av de 3 delområdena i visionen till följande:
1. Villkoren - Vi ska verka för ett hållbart arbetsliv,
2. Yrket - Vi ska bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att främja hälsa,
3. Vården - Vi ska se till att alla kan ta kontroll över sin egen hälsa.

Yrkande 152
Förbundsstyrelsen genom Sineva Ribeiro
-

Att bifalla yrkande 143

Beslut
Kongressen beslutade att bifalla yrkandet.

Yrkande 15
Lene Lorentzen, Västra Götaland
-

Att kongressen 2018 beslutar stryka orden "...och mening genom hela livet" i
propositionen Vårdförbundets Vision, stycket Yrket, första meningen, så att följande
mening ersätter nuvarande: ”I vår yrkesgärning ska vi arbeta för en jämställd
ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar värld där mänskliga rättigheter är
verklighet, och där varje människa ska ha möjlighet att uppleva hälsa och livskvalitet”.
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Beslut
Kongressen beslutade att bifalla yrkandet.

Yrkande 4
Moana Zillén, Skåne
-

Att anta nedanstående formulering för Vårdförbundets vision:
Vårdförbundets vision
Tillsammans i Vårdförbundet utvecklar vi villkor, yrke och vård för barnmorskor,
biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Vi är en idéburen
medlemsorganisation som har medlemmars kunskap och engagemang som grund
och drivkraft. I vår vision har vi ringat in de frågor vi fokuserar på för att yrkeslivet för
våra medlemmar ska bli mer hållbart, så att vi tillsammans bäst kan bidra till en
hållbar samhällsutveckling genom att verka för vård som låter människor ta kontroll
över sin egen hälsa.
VILLKOREN
Vi ska verka för ett hållbart arbetsliv
Eftersom vår yrkeskunskap är högt värderad i samhället ska vi ha stark
löneutveckling och konkurrenskraftig livslön, vilket också garanterar en bra pension
som final på ett rikt arbetsliv.
För att kunna ge god vård ska vi utveckla en hälsosam vårdmiljö som gör att vi kan
känna oss engagerade och stimulerade i våra jobb. Teamarbete i vården ska präglas
av nytänkande och innovation, tack vare den kunskapskultur vi bygger tillsammans.
Kulturen bottnar i att vi vågar utmana oss själva liksom varandra.
Självklart ska vi ha möjlighet att utvecklas som vi själva vill genom arbetslivet och
kunna dra nytta av kollektivavtal som stödjer karriär, liksom lägger grunden till ett
hållbart yrkesliv.
YRKET
Vi ska bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att främja hälsa
Relationerna inom våra respektive yrkesgrupper, inom vårdteamen och över gränser
ska präglas av solidaritet, och genom att arbeta för en gemensam och tydlig struktur
för yrkesprogression ska vi skapa förutsättningar för ett utvecklande yrkesliv, en god
kompetensförsörjning och dynamiska vårdmiljöer.
I vår yrkesgärning ska vi arbeta för en jämställd ekonomiskt, socialt och ekologiskt
hållbar värld där mänskliga rättigheter är verklighet, och där varje människa ska ha
möjlighet att uppleva hälsa, livskvalitet och mening genom hela livet. För oss är det
grunden för en vital demokrati där det övergripande målet är jämlik vård – och där
rätten till hälsa inte lämnar någon utanför.
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Alla människors lika värde ska lägga grunden för den framväxande personcentrerade
vården. I den fortsatta utvecklingen ska vi spela en nyckelroll genom att utmana
hierarkier, system och kulturer. Vår ständiga strävan efter förbättringar ska utgå från
vår etiska kompetens och yrkeskunskap.
VÅRDEN
Vi ska se till att alla kan ta kontroll över sin egen hälsa
Den vård vi är med och formar ska präglas av ett personcentrerat ledarskap som
kretsar kring att tillvarata resurserna i varje situation. På så sätt kan samarbete i
vårdteam och samverkan mellan enheter stärkas och en hälsosam vårdmiljö skapas.
Vi vill att vård ska handla om att ge människor makt över sin egen hälsa. För att
skapa rätt förutsättningar för det ska vi möta varje individ med värdighet, medkänsla
och respekt.
Ur vårt perspektiv är ett personcentrerat förhållningssätt det bästa för att utnyttja
såväl individens som yrkets resurser och samtidigt möta framtidens hälsoutmaningar.
Utvecklingen framöver kommer att präglas av nya, digitala lösningar som vi både ska
använda oss av och bidra till.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandet.

Yrkande 13
Ingrid Allerstam, Stockholm
-

Att texten i visionen formuleras enligt följande:
Vårdförbundets vision
Tillsammans i Vårdförbundet utvecklar vi villkor och yrke för barnmorskor,
biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor och därmed
utvecklar vi även vården. Vi är en idéburen medlemsorganisation, som har
medlemmars kunskap och engagemang som grund och drivkraft. Vår vision beskriver
hur våra yrken med goda och jämställda arbetsvillkor bidrar till en hållbar
samhällsutveckling genom att verka för vård som låter människor ta kontroll över sin
egen hälsa.
VILLKOREN
Vi har ett hållbart och jämställt arbetsliv
Vi har goda och jämställda arbetsvillkor och en hälsosam vårdmiljö, som gör att vi
känner oss engagerade och stimulerade i våra jobb. Teamarbete i vården präglas av
nytänkande och innovation tack vare den kunskapskultur vi bygger tillsammans.
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Vår yrkeskunskap är högt värderad i samhället och vi har jämställda löner med en
stark löneutveckling och konkurrenskraftig livslön, vilket också garanterar en bra
pension som final på ett rikt arbetsliv.
Självklart har vi möjlighet att utvecklas som vi själva vill genom arbetslivet och kan
dra nytta av kollektivavtal, som stödjer karriär och lägger grunden till ett hållbart och
jämställt yrkesliv.
YRKET
Vi bidrar med vår professionella kunskap till en hållbar samhällsutveckling som
främjar hälsa
I vår yrkesgärning arbetar vi för en jämställd ekonomiskt, socialt och ekologiskt
hållbar värld, där mänskliga rättigheter är verklighet och där varje människa har
möjlighet att uppleva hälsa, livskvalitet och mening genom hela livet. För oss är det
grunden för en vital demokrati, där det övergripande målet är jämlik vård - och där
rätten till hälsa inte lämnar någon utanför.
Vår ständiga strävan efter förbättringar utgår från vår yrkeskunskap och etiska
kompetens. Genom att utmana hierarkier, system och kulturer har vi spelat en
nyckelroll i utvecklingen och etableringen av den personcentrerade vården.
Relationerna inom våra respektive yrkesgrupper, inom vårdteamen och över gränser
präglas av solidaritet och yrkesstolthet. Genom att arbeta för en gemensam och tydlig
struktur för yrkesutveckling skapar vi förutsättningar för ett utvecklande yrkesliv, en
god kompetensförsörjning och dynamiska vårdmiljöer.
VÅRDEN
Vi stärker människors makt över sin egen hälsa
Vård handlar om att ge människor makt över sin egen hälsa. För att skapa rätt
förutsättningar för detta möter vi varje individ med värdighet, medkänsla och respekt.
Vi ser ett personcentrerat förhållningssätt som det bästa för att ta tillvara såväl
individens som yrkets resurser och samtidigt möta framtidens hälsoutmaningar. Vi
följer med vår tid och både bidrar till och använder oss av nya digitala lösningar.
Vården präglas av ett personcentrerat ledarskap, som kretsar kring att tillvarata
resurserna i varje situation. Det stärker samarbete i vårdteam och samverkan mellan
enheter och skapar en hälsosam vårdmiljö.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandet.
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Yrkande 14
Tommy Lundholm, Stockholm
-

Att se över formuleringar och rubriker

Beslut
Kongressen beslutade att bifalla yrkandet.

Yrkande 18
Lene Lorentzen, Västra Götaland
-

Att kongressen beslutar ändra förbundsstyrelsens proposition Vårdförbundets Vision,
stycke Villkoren, från föreslagen lydelse till följande:
Vi ska verka för ett hållbart arbetsliv. För att kunna ge god vård ska vi kräva en god
arbetsmiljö med hållbara arbetsvillkor som ger förutsättningarna till en hälsosam
vårdmiljö där vi kan känna oss engagerade och stimulerade i våra jobb. Vi ska ha
möjlighet att utvecklas genom arbetslivet och kunna dra nytta av kollektivavtal som
lägger grunden till ett hållbart yrkesliv och stödjer vår karriär. Eftersom vår
yrkeskunskap är högt värderad i samhället ska vi ha en startlön värdig vår utbildning,
en stark löneutveckling och konkurrenskraftig livslön, vilket också garanterar en bra
pension som final på ett rikt arbetsliv.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandet.

Yrkande 87
Martin Severinkangas, Västra Götaland
-

Att underrubriken "vi ska se till att alla kan ta kontroll över sin egen hälsa" under
rubriken vården ändras till; Vi ska stärka förutsättningarna för att alla får möjligheten
att ta kontroll över sin egen hälsa.
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Beslut
Kongressen beslutade att bifalla yrkandet.

Yrkande 120
Eva Lenander, Skåne

-

Att Vårdförbundets vision formuleras enligt följande
VILLKOR
Vårdförbundet är en stark facklig kraft, vilket innebär god möjligheter till bra villkor, ett
hållbart arbetsliv och god löneutveckling för medlemmar.
YRKET
Vårdförbundet är ett yrkesförbund vars medlemmar har rätt förutsättningar att utöva
och utveckla våra yrken.
VÅRDEN
Genom våra professioners kompetens och förmåga till utveckling påverkar vi vården
och skapar jämlik vård där alla har rätten till hälsa.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandet.

Yrkande 17
Lene Lorentzen, Västra Götaland
-

Att kongressen beslutar ändra ordningen "yrke, vård, villkor" till "villkor, yrke, vård"
genomgående i propositionen Vårdförbundets Vision.

Beslut
Kongressen beslutade att bifalla yrkandet.
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15. HÅLLBART SAMHÄLLE, HÄLSA OCH VÄRDEGRUND
15.1 Proposition Rätten till hälsa lämnar ingen utanför
Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anta ”Rätten till hälsa lämnar ingen utanför – Vårdförbundets idé om ett hållbart
samhälle”.

Beslut
Kongressen beslutade att anta ”Vårdförbundets idé om ett hållbart samhälle-Rätten till
hälsa lämnar ingen utanför”.

Yrkande 85
Malin Bergander, Västra Götaland
-

Att formuleringen ”vi accepterar och drar nytta.....” under rubriken Vi i vårdförbundet
vill ta ansvar för att skapa ett jämlikt samhälle byts ut mot ” vi accepterar och SER
nyttan av.....”

Beslut
Kongressen beslutade att bifalla yrkandet.

Yrkande 57
Beatriz Olsson, Västmanland
-

Att anta ”rätten till hälsa lämnar ingen utanför - Vårdförbundets idé om ett hållbart
samhälle” med korrigering i texten på sida 36. Ta bort sista meningen i paragraf 4:
”och vi stödjer partipolitik som främjar social och ekonomisk integration i samhället.”
Och ersätta den med: ”och främjar social och ekonomisk integration i samhället.”

Beslut
Kongressen beslutade att bifalla yrkandet.
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Yrkande 29
Eva Lenander, Skåne
-

Att ta bort orden "ta ansvar för" i rubriken "Vi i Vårdförbundet vill ta ansvar för att
skapa ett jämlikt samhälle"

Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandet.

Yrkande 30
Eva Lenander, Skåne
-

Att i Proposition 15 om Vårdförbundets idé om ett hållbart samhälle meningen som
lyder "Den medför ett ansvar som är långt större än den anställning vi har" tas bort.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandet.

15.2 Motioner om hållbart samhälle, hälsa och värdegrund
15.2.1

Vårdförbundet ska ha en tydlig profil som ett förbund där
jämställdhetsfrågan är prioriterad

Motion från Jessica Östberg, Katarina Nilsson Reian, Anne Danielsson, Åsa Sundin, Beatriz
Olsson, Jenny Olsson, Maria Bergman, Ulrika Johansson, Mats Svensson, Emma Jonsson,
Helena Forss Johansson, Martin Jonsson, Majvor Jansson, Catrin Johansson, Marie
Brännström och Marion Vaeggemose.
Yrkande
-

Att Vårdförbundet ska verka för att lyfta upp jämställdhetsfrågan som ett prioriterat
område inom förbundet.
Att Vårdförbundet ska verka för att tydligare profilera sig som ett fackförbund där
jämställdhetsfrågan är prioriterad så att detta blir tydligt både för medlemmar och
icke-medlemmar.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att bifalla motion 15.2.1.
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Beslut
Kongressen beslutade att bifalla motion 15.2.1.

Yrkande 21
Tommy Lundholm, Stockholm
-

Att Vårdförbundet ser över jämställdhet inom sin organisation.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandet.

15.2.2

Hur står sig Vårdförbundet som Fair Union idag

Motion från Jonas Carlsson och Marie Kristiansen
Yrkande
-

-

Att förtydliga revisorers uppdrag att granska verksamheten utifrån Fair Unionprinciper.
Att medlemmar såväl som anställda motiverar till attesterare, inköp av
produkter/tjänster/resor som ej är gjorda enligt Fair Union-principer.
Att respektive enhet tillgängliggör aktuella listor på vilka leverantörer/
restauranger/caféer som de rekommenderar för att nyttja i enlighet med Fair Unionprinciper.
Att så långt som möjligt välja bort leverantörer som ej har kollektivavtal.
Att hantera ekonomiska placeringar i enlighet med Fairtrade-normer och hänsyn till
klimat och miljö.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse att-satserna ett, fyra och fem i motion 15.2.2 besvarade.
Att avslå att-satserna två och tre i motion 15.2.2.
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Beslut
Kongressen beslutade att anse att-satserna ett, fyra och fem i motion 15.2.2 besvarade
och avslå att-satserna två och tre i motion 15.2.2.

15.2.3

Motion om att bojkotta produkter som innehåller palmolja

Motion från Åsa Mörner, Jessica Östberg, Ulrika Johansson, Anki (Ann-Catrin) Ahlgren,
Helena Forss Johansson och Matias Swartling
Yrkande
-

Att Vårdförbundet bojkottar alla inköp av produkter innehållande palmolja.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att avslå motion 15.2.3.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå motion 15.2.3.

Yrkande 63
Dorieth Sone Zidaric, Stockholm
-

Att Vårdförbundet alltid strävar efter att i möjligaste mån avstå från inköp av produkter
som innehåller palmolja.

-

Att Vårdförbundet genom sin möjlighet att påverka går i framkant för ett minskat
användande av produkter med palmolja som tillsats genom ett tydligt
ställningstagande.

Beslut
Kongressen beslutade att bifalla yrkandet.
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15.2.4

HBTQ-certifiering av Vårdförbundets arbetsplatser

Motion från Anne Danielsson, Jessica Östberg, Maria Bergman, Fatou Bengtsson, Mats
Svensson, Åsa Sundin, Monica Lundin, Martin Jonsson och Catrin Johansson
Yrkande
-

Att Vårdförbundets arbetsplatser skall bli HBTQ-certifierade.
Att förtroendevalda med facklig tid i Vårdförbundet skall kunna tillsammans med
anställda i Vårdförbundet genomgå HBTQ-certifiering.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att avslå motion 15.2.4.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå motion 15.2.4.

15.2.5

Vårdförbundet ska fortsätta vara och utvecklas som Fair Union

Motion från Anne Danielsson, Maria Bergman, Ulrika Johansson, Monika Alic, Monica Lundin
och Åsa Hemlin
Yrkande
-

-

Att anställda inom Vårdförbundet skall genomgå den webbaserade Fairtradeambassadörsutbildningen under sin introduktion på Vårdförbundet.
Att förtroendevalda med facklig tid i Vårdförbundet skall genomgå den webbaserade
Fairtrade-ambassadörsutbildningen under sin introduktion i uppdraget på
Vårdförbundet.
Att anställda och förtroendevalda med facklig tid tillsammans aktivt deltar i Fairtrade
aktivitet 1 gång/år.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att avslå motion 15.2.5.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå motion 15.2.5.
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15.2.6

En hälsofrämjande fysisk aktivitet i form av mingelbordsittning
förbättrar hälsa och är en förebyggande åtgärd för minskad
belastning på hälso- och sjukvården

Motion från Merjo Yliluoma
Yrkande
-

Att Vårdförbundet aktivt och medvetet verkar för att en mingelbordsittning ska vara
rådande vid interna mötesforum i hälsofrämjande syfte.
Att Vårdförbundet aktivt verkar för att det finns mingelsbordsittning även vid nationella
och politiska forum i hälsofrämjande syfte.
Att Vårdförbundet aktivt verkar gentemot allmänheten att mingelbordsittning vid olika
mötesforum är ett sätt att bidra och förebygga ohälsa

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att avslå motion 15.2.6.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå motion 15.2.6.

16. HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
16.1

Proposition ”Våra professioner utvecklar framtiden hälso- och
sjukvård”

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anta ”Våra professioner utvecklar framtidens hälso- och sjukvård”.

Beslut
Kongressen beslutade att anta ”Våra professioner utvecklar framtidens hälso- och
sjukvård”.
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16.2 Motioner om hälso- och sjukvård
16.2.1

Satellitpatienter

Motion från Anja Fält Sjöberg, Lene Lorentzen och Monica Lundin
Yrkande
-

Att verka för att satellitpatienter inte skall bli regel.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 16.2.1 besvarad.

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 16.2.1 besvarad.

Föreläsning med Maureen Bisognano, Institute for Healthcare Improvement.

16.2.2

Ledarskap inom Elevhälsans medicinska insatser

Motion från Nanaz Fassih

Yrkande
-

-

-

Att se över mandat- och ansvarsbeskrivningen för verksamhetschefer inom EMI. Det
som står i Elevhälsans vägledning (från Skolverket och Social- styrelsen) är
ogenomtänkt och orimligt.
Att arbeta för skolsköterskors arbetsvillkor med hjälp av en ny nationell organisation
för elevhälsans medicinska insatser, för att underlätta natio- nellt samarbete,
likvärdighet i vården samt större möjlighet till forskning och utveckling. Skolsköterskor
arbetar väldigt isolerade och saknar ofta förut- sättningar för att utvecklas i sitt yrke
eftersom deras chefer (rektorer) saknar förståelse för deras kunskap och kompetens.
Att facket kräver att chefer för skolsköterskor ska vara medicinsk kunniga för att
kunna göra bättre bedömning av deras kunskap och arbetsinsats. Detta leder till
bättre kvalitet i nom EMI och är en viktig faktor för patientsäkerheten

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 16.2.2 besvarad.

32

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 16.2.2 besvarad och ge Förbundsstyrelsen i
uppdrag att se över Vårdförbundets politik inom elevhälsans område.

Yrkande 93
Anna Hansson, Skåne
-

Att förbundsstyrelsen på allvar sätter sig in i och klargör skolsköterskans snart
omöjliga arbete

Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandet.

16.2.3

Skolsköterskornas orättvisa arbetsbelastning

Motion från Anna Hansson
Yrkande
-

Att Vårdförbundet arbetar med att ta fram en modell eller ett värde som utifrån
socioekonomiska värden med mera bestämmer hur många elever varje skolsköterska
ska och bedöms kunna ha ansvar för.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 16.2.3 besvarad.

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 16.2.3 besvarad och ge Förbundsstyrelsen i
uppdrag att se över Vårdförbundets politik inom elevhälsans område.
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16.2 4

Kartlägga och utveckla ett kunskapsmaterial med metodstöd för
förtroendevalda skolsköterskor

Motion från Åsa Sundin och Linnea Dalteg
Yrkande
-

Att Vårdförbundet utvecklar ett kunskapsmaterial syftande till att utgöra stöd till
förtroendevalda i det fackliga arbetet och mötena med arbetsgivarna, anpassat till
skolsköterskans arbetssituation med pedagoger som huvudmän.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 16.2.4 besvarad.

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 16.2.4 besvarad och ge Förbundsstyrelsen i
uppdrag att se över Vårdförbundets politik inom elevhälsans område.

Yrkande 75
Linnéa Dalteg, Jönköping
-

Att skyndsamt påbörja arbetet med att se över Vårdförbundets politik inom elevhälsan
tillsammans med sakkunniga skolsköterskor.

Beslut
Kongressen beslutade att bifalla yrkandet.

16.2.5

Verka för ett enhetligt journalsystem

Motion rån Jacob Hoffsten, Monika Alic, Susanne Johansson och Kerstin Erlandsson
Yrkande
-

Att Vårdförbundet ska verka för ett enhetligt journalsystem över hela Sverige.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att avslå motion 16.2.5.
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Beslut
Kongressen beslutade att avslå motion 16.2.5.

Yrkande 61
Tina Dahlman, Dalarna
-

Att tydligt lyfta frågan tillsammans med andra fackförbund som organiserar
journalförande personal. För att påverka utvecklingen av ett gemensamt
journalsystem.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandet.

16.2.6

Definition av begreppet ”Vetenskap och beprövad erfarenhet”

Motion från avdelningsstyrelsen Jönköping och Martin Jonsson
Motionen behandlades i anslutning till punkten 18.1 ”Yrke, karriär, lön”
Yrkande
-

Att Vårdförbundet tar fram en definition av begreppet ”vetenskap och beprövad
erfarenhet” för våra fyra yrken.
Att Vårdförbundet använda denna definition i sitt påverkansarbete för våra fyra
yrkens löne- och karriärsutveckling

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att avslå motion 16.2.6.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå motion 16.2.6
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Yrkande 53 och 122
Irene Sjövall Sanned, Jönköping
-

Att Vårdförbundet undersöker möjligheterna att tillsammans med övriga berörda
parter tar fram en gemensam definition av begreppet "vetenskap och beprövad
erfarenhet".

-

Att Vårdförbundet tar hjälp av denna definition i sitt påverkansarbete för våra fyra
yrkens löne- och karriärutveckling.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandet.

16.2.7

Magnetmodellen

Motion från Ulrika Hedelind och Rósa Ólafsdóttir
Yrkande
-

Att Vårdförbundet utreder om Magnetmodellen kan vara en fungerande modell inom
svensk hälso- och sjukvård.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 16.2.7 besvarad.

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 16.2.7 besvarad.

Yrkande 50
Michaela Lindqvist, Kalmar
-

Att Vårdförbundet verkar för att magnetmodellen implementeras inom svensk hälsooch sjukvård
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Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandet.

16.2.8

Delegeringar i kommuner

Motion från Mattias Weibull, Catrin Johansson, Martin Jonsson, Monika Alic, Jessica
Östberg, Katarina Nilsson Reian, Helena Forss Johansson och Karin Kopparmalms Lindblad

Yrkande
-

Att Vårdförbundet aktivt påverkar kommuner att följa Socialstyrelsens föreskrifter som
berör delegeringar.
Att Vårdförbundet tar fram en strategi för att påverka Socialstyrelsen att utföra
kontroller av efterlevnaden av de föreskrifter som berör delegeringar i kommunerna.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 16.2.8 besvarad.

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 16.2.8 besvarad.
Reservation från kongressombud Helena Forss Johansson (131), Katarina Nilsson Reian
(136) mot beslutet.

Yrkande 125
Tora Elfversson Dahlström, Kalmar

Delegeringar i kommuner
-

Att Vårdförbundet aktivt påverkar SKL så att de säkerställer att Socialstyrelsens
föreskrifter som berör delegeringar, följs i kommunerna.

-

Att Vårdförbundet aktivt påverkar IVO att utföra kontroller kring efterlevnaden av
Socialstyrelsens föreskrifter gällande delegering i kommunerna
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Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandet.
Reservation från kongressombud Helena Forss Johansson (131), Katarina Nilsson Reian
(136) mot beslutet.

16.2.9

Strategi för att motverka att icke-legitimerad personal anställs
istället för biomedicinska analytiker

Motion från Marie Löfstrand, Pernilla Petersson, Jorge Hernandez, Eva Wallander, Christine
Lindkvist, Jonas Ekestubbe, Jacob Hoffsten, Karin Kopparmalms Lindblad och Tora
Elfversson Dahlström
Yrkande
-

-

Att kongressen uppdrar åt förbundsstyrelsen att ta fram en strategi för att motverka
att arbetsgivaren övergår till att i allt högre grad anställa icke-legitimerad personal
istället för legitimerade biomedicinska analytiker.
Att kongressen uppdrar åt förbundsstyrelsen att använda professionen biomedicinska
analytiker som ett pilotfall för samtliga fyra professioner inom Vårdförbundet,
beträffande konkurrens från icke-legitimerad personal.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 16.2.9 besvarad.

Beslut
Kongressen beslutade att anse 16.2.9 besvarad.

Yrkande 48
Christoffer Brandt, Västra Götaland
-

Att kongressen uppdrar åt förbundsstyrelsen att stärka professionen biomedicinska
analytiker gentemot konkurrensen från andra olegitimerade yrkesgrupper.

Beslut
Kongressen beslutade att bifalla yrkandet.
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16.2.10

Preanalys på laboratorieprover

Motion från Marianne Tynelius, avdelningsstyrelsen Västerbotten och Åsa Hemlin
Yrkande
-

Att Vårdförbundet ska arbeta för att biomedicinska analytiker börjar ta alla prover som
man gör i Finland och Norge.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att avslå motion 16.2.10

Beslut
Kongressen beslutade att avslå motion 16.2.10.

Yrkande 16
Jenny Olsson, Västerbotten
-

Att Vårdförbundet verkar för att Biomedicinska analytiker ska vara en del av det
provtagande teamet.

-

Att Vårdförbundet, exempelvis tillsammans med IBL tar fram statistik för i vilken grad
icke legitimerad personal anställs till kliniska laboratorier.

-

Att Vårdförbundet verkar för att ta fram statistik över hur icke legitimerad personal i
laboratorieverksamhet påverkar patientsäkerheten.

Beslut
Kongressen beslutade att bifalla yrkandets första Att-sats och avslå yrkandets andra och
tredje Att-sats.
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16.2 11 Nyckeltal. Hur många patienter per en sjuksköterska per pass
Motion från Jelena Smirnova, Kerstin Erlandsson och Marion Vaeggemose
Yrkande
-

Att Vårdförbundet jobbar för att skaffa nyckeltal på varje verksamhet anpassat efter
arbetsbelastning.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 16.2.11 besvarad.

Beslut
Kongressen beslutade att anse 16.2.11 besvarad.

Yrkande 161
Peter Blom, Förbundsstyrelse
-

Att förbundsstyrelsen får i uppdrag att ta fram en vägledning för förtroendevalda som
underlag till samverkan med arbetsgivaren om en bemanning för god och säker vård.

Beslut
Kongressen beslutade att bifalla yrkandet.

16.2 12

Låt oss kämpa för en adekvat sjuksköterskebemanning genom att
ena oss om nyckeltal

Motion från Marie Kristiansen
Yrkande
-

Att Vårdförbundet som första steg gör en utredning av nuläget ser ut när det kommer
till antalet 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.
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-

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 motion 16.2.12 besvarad.

Beslut
Kongressen beslutade att anse 16.2.12 besvarad.

16.2.13

Ställningstagande om vinstjakt i välfärden

Motion från Agneta Lenander
Yrkande
-

Att Vårdförbundet, likt Lärarförbundet, tar ställning mot vinstjakt och för
vinstbegränsning.

-

Att Vårdförbundet tydliggör att eventuell vinst ska återinvesteras i verksamheten.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att avslå motion 16.2.13.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå motion 16.2.13.
Reservation från kongressombud Gunilla Forstén (57), Elisabeth Lindblad (59), Jon
Davidsson (65), Eva Lenander (72), Agneta Lenander (73), Maja Karlsson (90), Saga
Fogelström (96), Tommy Lundholm (106), Mina Olsson (109), Helena Forss Johansson
(131), Katarina Nilsson Reian (136), Jessica Östberg (138) mot beslutet.

Yrkande 40
Elisabeth Lindblad, Norrbotten
-

Att Vårdförbundet tar tydlig ställning till ett maxuttag av vinster i välfärden
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Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandet.
Reservation från kongressombud Gunilla Forstén (57), Elisabeth Lindblad (59), Jessica
Östberg (138) mot beslutet.

16.2.14

Ställningstagande vinster i vården 2018

Motion från Eva Lenander
Yrkande
-

-

Att Förbundsstyrelsen följer de ställningstaganden från kongress 2014 som
Förbundsstyrelsen själva utformat och förordat samt lämnade som svar på motioner
om.
Att kongress 2018 beslutar om att anta de ställningstaganden som Förbundsstyrelsen
yrkade på vid kongress 2014 om dessa ej antogs vid det tillfället.
Att representanter för Vårdförbundet inte gör uttalande som kan tolkas som att
Vårdförbundet och därmed dess medlemmar stöder vinster i vården.
Att Vårdförbundet utgår från vedertagen fakta för olika påståenden i remissyttranden i
framtiden.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 16.2.14 besvarad.

Beslut
Kongressen beslutade att anse 16.2.14 besvarad.

Yrkande 65
Gunilla Forstén, Norrbotten
-

Att Vårdförbundet verkar för en solidariskt finansierad vård där vinstuttaget begränsas
tydligt.
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Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandet.
Reservation från kongressombud Gunilla Forstén (57), Elisabeth Lindblad (59), Maja
Karlsson (90), Saga Fogelström (96), Mina Olsson (109), Helena Forss Johansson (131),
Katarina Nilsson Reian (136), Jessica Östberg (138) mot beslutet.

16.2.15

Non-profit inom vården

Motion från Marie Kristiansen.
Yrkande
-

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.
Att Vårdförbundet aktivt deltar i att kritiskt utvärdera och hitta alternativ till de
marknadsmodeller som blivit norm inom offentlig sektor.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att avslå motion 16.2.15.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå motion 16.2.15.
Reservation från kongressombud Gunilla Forstén (57), Elisabeth Lindblad (59), Jon
Davidsson (65), Eva Lenander (72), Agneta Lenander (73), Maja Karlsson (90), Saga
Fogelström (96), Marie Kristiansen (103) Tommy Lundholm (106), Mina Olsson (109),
Helena Forss Johansson (131), Katarina Nilsson Reian (136), Jessica Östberg (138) mot
beslutet.
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17. HÅLLBART ARBETSLIV, HÄLSOSAM VÅRDMILJÖ OCH
ARBETSPLATSEN
17.1 Proposition ”Våra yrken i en hälsosam vårdmiljö”
Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anta Våra yrken i en hälsosam vårdmiljö.

Beslut
Kongressen beslutade att anta ”Våra yrken i en hälsosam vårdmiljö”.

Yrkande 98
Kerstin Erlandsson, Dalarna
Samt ombudnummer 15, 124, 19, 28, 123, 117, 16

-

Att återhämtningstiden efter beredskapsarbete regleras i avtal

Beslut
Kongressen beslutade att bifalla yrkandet.

Yrkande 126
Anna Bergström, Gävleborg
-

Att Vårdförbundet verkar för att beredskapstid ska räkas in i arbetstagarens ordinarie
arbetstid.
Att Vårdförbundet verkar för en begränsning i kollektivavtal av hur mycket beredskap
som kan schemaläggas under en tidsbegränsad period.

Beslut
Kongressen beslutade att bifalla yrkandet.
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Yrkande 144
Ann-Sofie Gustavsson, Örebro
-

Vi yrkar på formulering i proposition 17.1
Hänsyn behöver också tas till att det ska vara möjligt att förena arbetsliv och privatliv
med särskild hänsyn till föräldraskap.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandet.

17.2 Motioner om hållbart arbetsliv och hälsosam vårdmiljö
17.2.1

Motioner Arbetstidens längd och förläggning

17.2.1.1

Hälsosam arbetstid i 24/7 verksamhet

Motion från Ulrika Hjelm Götberg, Agneta Lilja, Lilian Hultin, Sandra Gustavsson, Mats
Svensson, Monika Alic, Monica Lundin, Jelena Smirnova och Marion Vaeggemose
Yrkande
-

Att Vårdförbundet jobbar för att införa 6 timmars arbetsdag.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att avslå motion 17.2.1.1.

Yrkande 135
Eva-Lotta Lager, Jönköping

-

Att Förbundsstyrelsen under kongressperioden utreder vad en rimlig veckoarbetstid
är inom vården som ger en hälsosam vårdmiljö och ett hållbart yrkesliv.
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Beslut
Kongressen beslutade att bifalla yrkande 153.
Reservation från kongressombud Sineva Ribeiro (1), Ann Johansson (2), Johan Larsson
(3), Ragnhild Karlsson (5), Jane Stegring (7), Janí Stjernström (8), Annika Wåhlin (9),
Gunilla George (97), Carina Hansen (99), Eva Håkansson (101), Sofia Magnusson (107),
Mina Olsson (109), Elin Sofia Persson (110), Helena Forss Johansson (131) mot beslutet.

17.2.1.2

Sex timmars arbetsdag utan lönesänkning eller försämrad löneutveckling

Motion från Sandra Gustavsson, Monica Magnusson, Elisabeth Berglind, Mats Svensson,
Monika Alic och Monica Lundin

Yrkande
-

-

Att Vårdförbundet skall arbeta för en sex timmars arbetsdag utan lönesänkning eller
försämrad löneutveckling.
Att Vårdförbundet skall intensifiera arbete för ett hållbart arbetsliv med 6 timmars
arbetsdag för att kunna locka tillbaka våra fyra professioner som arbetar i andra
yrkesområden.
Att Vårdförbundet skall intensifiera arbete för ett hållbart arbetsliv med 6 timmars
arbetsdag för att kunna locka studenter att välja våra fyra yrken.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att avslå motion 17.2.1.2.

Beslut
Kongressen beslutade att Förbundsstyrelsen under kongressperioden utreder vad en
rimlig veckoarbetstid är inom vården som ger en hälsosam vårdmiljö och ett hållbart
yrkesliv (Yrkande 135).

Yrkande 132
Caroline Laursen, Västra Götaland
-

Att Vårdförbundet skall arbeta för att införa en sex timmars arbetsdag för samtliga
yrkeskategorier utan lönesänkning, försämrad löneutveckling samt motverka att
arbetsbelastningen fortfarande motsvarar 8 timmars arbetstid.
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Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandet.

17.2.1.3

Arbetstidsförkortning

Motion från Monica Rat, Stina Sewén, Monika Alic och Matias
Yrkande
-

-

-

Att besluta för att 2018 initiera och ta fram en strategisk projektplan för att jobba för
och med frågan om arbetstidsförkortning med 6 timmars arbets- dag med bibehållen
lön.
Att senast hösten 2018 påbörja arbetet med frågan om arbetstidsförkortning med 6
timmars arbetsdag med bibehållen lön enligt den strategiska projekt- planen som
tagits fram.
Att besluta att den strategiska projektplanen för att jobba för arbetstidsförkortning
med 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön skall vara grunden till ett kontinuerligt
arbete tills målet är uppnått.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att avslå motion 17.2.1.3

Beslut
Kongressen beslutade att Förbundsstyrelsen under kongressperioden utreder vad en
rimlig veckoarbetstid är inom vården som ger en hälsosam vårdmiljö och ett hållbart
yrkesliv (Yrkande 135).

Yrkande 109
Monica Rat, Skåne
-

Att besluta för att 2018 initiera och ta fram en strategisk projektplan för att jobba för
och med frågan om arbetstidsförkortning med bibehållen lön för alla Vårdförbundets
yrkesgrupper.

-

Att senast hösten 2018 påbörja arbetet med frågan om arbetstidsförkortning med
bibehållen lön för alla Vårdförbundets yrkesgrupper enligt den strategiska
projektplanen som tagits fram
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-

Att besluta att den strategiska projektplanen för att jobba för arbetstidsförkortning
med bibehållen lön för alla våra yrkesgrupper i Vårdförbundet skall vara grund en till
en kontinuerligt arbete tills målet är uppnått

Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandet.

17.2.1.4

Sänkning av veckoarbetstiden

Motion från avdelningsstyrelsen Värmland
Yrkande
-

Att Vårdförbundet jobbar för att sänka veckoarbetstiden med minst 10%, oavsett
arbetstidsmått.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att avslå motion 17.2.1.4

Beslut
Kongressen beslutade att avslå motion 17.2.1.4.

Yrkande 131
Elisabeth Lindblad, Norrbotten
-

Att Vårdförbundet verkar för att teckna centralt kollektivavtal kring
arbetstidsförkortning för icke nattarbetande medlemmar.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandet.
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17.2.1.5

Minska 40h arbetsvecka

Motion från Anette Jonsson, Helene Holmström, Susanne Mattsson, Susanne Hans- son,
Signe Cedering, Nathalie Sigelind, Monica Magnusson, Elisabeth Berglind, Olga Johansson,
Monica Lundin, Anna Lundström, Christine Lindkvist, Marie Löfstrand, Gunilla Forsten och
Pernilla Petersson
Yrkande
-

Att normen för veckoarbetstiden avseende 40h vid kontaktyrken ska omvärderas och
medföra en sänkning.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 17.2.1.5 besvarad.

Beslut
Kongressen beslutade att Förbundsstyrelsen under kongressperioden utreder vad en
rimlig veckoarbetstid är inom vården som ger en hälsosam vårdmiljö och ett hållbart
yrkesliv (Yrkande 135).

17.2.1.6 Hälsosam arbetstid
Motion från Signe Cedering, Elisabeth Lindblad, Linda Tieva, Monica Magnusson, Kerstin
Fors Johansson, Marie Strand, Erika Hortlund, Monica Lundin, Christina Wallbäcks, Carola
Sundgren, Karin Svartholm, Kristina Landeborg, Carolinas Snellman, Lena Nygren,
Magdalena Bergblad och Matias Swartling

Yrkande
-

Att Vårdförbundet ska arbeta för sänkt veckoarbetstid för alla som arbetar inom
vården.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 17.2.1.6 besvarad.

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 17.2.1.6 besvarad.
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17.2.1.7

Dags för sänkt Veckoarbetstid för alla sjuksköterskor!

Motion från Kristina Gellingskog
Yrkande
-

Att Vårdförbundet arbetar för sänkt arbetstid dygnets alla timmar, för såväl natt-, kvällsamt dagsjuksköterska.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 17.2.1.7 besvarad.

Beslut
Kongressen beslutade att Förbundsstyrelsen under kongressperioden utreder vad en
rimlig veckoarbetstid är inom vården som ger en hälsosam vårdmiljö och ett hållbart
yrkesliv (Yrkande 135).

17.2.1.8

Förkortad veckoarbetstid

Motion från Eva Lenander
Yrkande
-

-

-

Att Vårdförbundet strävar efter arbetstidsförkortning utifrån kortare veckoarbetstid.
Att Vårdförbundet och dess förtroendevalda tydligt stöder alla initiativ till
arbetstidsförkortning som försök eller genom avtal om dessa inte samtidigt ger
medlemmarna sämre förutsättningar som till exempel lägre lön, sämre löneutveckling
eller bryter mot arbetstidslagar i övrigt.
Att Vårdförbundet vid avtalsskrivningar bör sträva efter att avtalet gäller lägsta nivåer
men att det förutsätter att arbetsgivaren inte bör sträva efter att lägstanivåer också blir
tak.
Att Vårdförbundet i samband med avtalsskrivningar inte begränsar de
schematekniska valmöjligheterna för medlemmarna endast i syfte att tvinga
arbetsgivaren till förändring.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 17.2.1.8 besvarad.

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 17.2.1.8 besvarad.

50

Yrkande 155
Jonas Ekestubbe, Blekinge
-

Att Vårdförbundet arbetar för att skapa en arbetstidsstrategi för att utmana
industrinormens 40 h vecka.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandet.

17.2.1.9

Orättvisa arbetstider och ersättningar!

Motion från Kristina Gellingskog, Irene Randulv, Sharare Irijina och Christina Godwall
Yrkande
-

Att Vårdförbundet snarast tecknar avtal med SKL för kommunsjuksköterskan å att vi
värderas likvärdigt!
Att vår arbetstid ska vara 32 timmar/vecka = heltid natt 14 tim=!0 tim= Heltid Natt
Att vår ob-ersättning/tillägg ska vara likvärdig med landsting och region
Att Vårdförbundet inte tillåter SKL att särbehandla sjuksköterskor inom kommunen
jämfört med landsting/region.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 17.2.1.9 besvarad.

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 17.2.1.9 besvarad.

17.2.1.10 Införa krav på tid för återhämtning efter varje arbetspass
Motion från Monika Alic, Martin Jonsson och Christine Lindkvist
Yrkande
-

Att Vårdförbundet ska ställa krav på minst elva timmars återhämtningstid efter varje
arbetspass, vilket står i Arbetstidslagen.
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Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 17.2.1.10 besvarad.

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 17.2.1.10 besvarad.

17.2.1.11

Hälsosam arbetstid i 24/7 verksamhet

Motion från Jelena Smirnova, Kerstin Erlandsson, Marion Vaeggemose och Johan
Bäckander
Yrkande
-

Att Vårdförbundet jobbar för att skaffa fungerande schema med 8 timmarssömn
mellan arbetsdagar.
Att ta bort brytpunkter om det gör omöjligt för oss att kunna lägga hälsosamt schema.
Att införa arbetstidsförkortning i 24/7 verksamheten som underlättar schemaläggning
och som ger utrymmer för 8 timmars sömn varje dag.
Att Vårdförbundet jobbar för att få bort C-A turer där det finns risk för sömnbrist hos
personalen.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 17.2.1.11 besvarad.

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 17.2.1.11 besvarad.

17.2.1.12

Treskift inom sjukvården bör vara undantag i stället för regel.

Motion från Eva Lenander, Monika Alic och Johan Bäckander
Yrkande
-

Att Vårdförbundet har som målsättning och prioriterar att arbeta för och argumentera
för att treskift INTE ska vara standard anställningsform.
Att Vårdförbundet tar fram fakta som stöder de ohälsosamma med att arbeta treskift.
Att Vårdförbundet avsätter medel för att antingen i egen regi eller som
forskningsuppdrag undersöka de ohälsosamma effekterna av treskift.
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Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 17.2.1.12 besvarad.

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 17.2.1.12 besvarad.
Reservation från kongressombud 72 mot beslutet.

17.2.1.13

Arbetstidsmodell

Motion från Lisa Hassel
Yrkande
-

Att Vårdförbundet snarast startar förhandlingar om en hälsosammare arbetstidsmodell för dag-/kvälls- och helgsskiftsarbetande sjuksköterskor.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 17.2.1.13 besvarad.

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 17.2.1.13 besvarad.

17.2.1.14

Dags att sluta bjuda på vår fritid

Motion från Ingela Gjomakaj.
Yrkande
-

Att Vårdförbundet centralt gör en genomlysning/utredning på jämförbara yrken där
arbetskläder är ett krav, med syftet att ta reda på när och var arbetstiden startar.
Att Vårdförbundet i förhandlingar driver frågan om arbetstidens förläggning ska äknas
som påbörjad vid ankomst till omklädningsrummet.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 17.2.1.14 besvarad.
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Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 17.2.1.14 besvarad.

17.2.1.15

Motverka försämringar för enskilda medlemmar när nya avtal skrivs och
att tydligt kommunicera till medlemmar att eventuella försämringar är
arbetsgivarens ansvar, inte Vårdförbundets

Motion från Charlotta Dickman
Yrkande
-

Att verka för att ingen medlem råkar ut för försämringar vid nya avtal.
Att verka för att tydligt och aktivt skjuta över ansvaret för eventuella försämringar för
någon medlem i samband med nya avtal på arbetsgivaren.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 17.2.1.14 besvarad.

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 17.2.1.15 besvarad.

Yrkande 145
Johan Bäckander, Uppsala
-

Att synliggöra de risker som kommer av att vid tecknandet av nya avtal "offra" vissa
ibland stora grupper av medlemmar genom att försämra deras villkor som betalning
för andra förhandlingsframgångar.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandet.
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17.2.2

Beredskapstjänstgöring

17.2.2.1

Omförhandling av beredskapsavtal

Motion från Göran Winholt, Camilla Gustafsson, Susanne Johansson och Gunilla Forsten
Yrkande
-

Att verka för förkortad arbetstid för medlemmar som arbetar i beredskaps- schema.
Förslagsvis 35 h/vecka.
Att vi skall ha rätt till ledighet dagen efter nattarbete utan att behöva belasta det egna
kompsaldot.
Att verka för förbättrad beredskapsersättning.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att avslå första och andra att-satsen i motion 17.2.2.1.
Att anse tredje att-satsen i motion 17.2.2.1 besvarad.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå första och andra att-satsen i motion 17.2.2.1 och att anse
tredje att-satsen i motion 17.2.2.1 besvarad.

17.2.2.2

Begränsa beredskapens användning i sjukvården

Motion från Sandra Gustavsson, Lilian Hultin, Lene Lorentzen, Camilla Gustafsson, Mattias
Weibull, Marie Löfstrand och Gunilla Forsten
Yrkande
-

Att Vårdförbundet skall arbeta för att användning av beredskap med uttalad eller
outtalad inställelsetid inom sjukvård upphör.
Att Vårdförbundet skall arbeta för ett förtydligande i våra kollektivavtal om att
inställelsetid inte är förenligt med beredskap.
Att Vårdförbundet skall arbeta för att begränsa beredskapsuttaget i sjukvården för
vad arbetsgivaren får ta ut av en enskild individ.
Att Vårdförbundet skall arbeta aktivt för att ingen verksamhet inom sjukvården får
utnyttja beredskap som permanent schemaläggningsmodell.
Att Vårdförbundet skall arbeta för att ingen verksamhet inom sjukvården får utnyttja
beredskap fortlöpande utan enbart under en begränsad period.
Att Vårdförbundet driver frågan om att begränsa användningen av beredskap på en
enhet till en kort period.
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Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att avslå första, andra, tredje, femte och sjätte att-satsen i motion 17.2.2.2.
Att anse fjärde att-satsen i motion 17.2.2.2 besvarad.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå första, andra, tredje, femte och sjätte att-satsen i motion
17.2.2.2 och anse fjärde att-satsen i motion 17.2.2.2 besvarad.

Yrkande 156
Karin Nordén Persson, Örebro
-

Att Vårdförbundet verkar för hälsosamma arbetstider genom att ett maxtak för
beredskapstimmar per månad införs i de centrala kollektivavtalen.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandet.

17.2.2.3

Förbättra beredskapens villkor

Motion från Sandra Gustavsson och Mattias Weibull
Yrkande
-

-

-

-

Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att snarast under kongressperioden avsluta
analysen om förekomsten av beredskap enligt beslut 2014.
Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att snarast under kongressperioden avsluta
analysen om förekomsten av beredskap enligt beslut 2014, med särskild fokus på
laboratoriemedicin och röntgenverksamheter.
Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att arbeta för att all beredskapstid medlem- men
står till arbetsgivarens förfogande skall vara arbetstid.
Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att arbeta för att i direkt anslutning till
beredskapspasset får medlemmen ett återhämtningspass om minst 4 timmar och
som ingår i arbetstid.
Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att snarast under kongressperioden söka
lösningar för att förbättra villkoren vid beredskap där beredskap används istället för
jour.
Att Vårdförbundet arbetar för att beredskapstjänstgöring inte får användas som
lösning för arbetsgivarens ekonomiska-, rekrytering- eller bemanningsproblematik.
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Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse första, tredje, femte och sjätte Att-satsen i motion 17.2.2.3 besvarad.
Att avslå andra och fjärde att-satsen i motion 17.2.2.3.

Beslut
Kongressen beslutade att anse första, tredje, femte och sjätte Att-satsen i motion 17.2.2.3
besvarad och avslå andra och fjärde att-satsen i motion 17.2.2.3.

17.2.2.4

Bättre förhållanden vid beredskapsarbete

Motion från Johan Eriksson
Yrkande
-

Att Vårdförbundet ska verka för beredskapstjänstgöring över dygnets alla timmar ska
likställas med 3-skift vad gäller återhämtning och dygnsvila.
Att Vårdförbundet ska verka för beredskapstjänstgöring över dygnets alla timmar ska
likställas med 3-skift vad gäller lönesättning.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att avslå motion 17.2.2.4.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå motion 17.2.2.4.

17.2.2.5

Ersättningar till beredskapspersonal

Motion från Carina Seldahl Holmberg och Mattias Weibull
Yrkande
-

Att verka för en högre beredskapsersättning på storhelger.
Att verka för att kvalificerad övertidsersättning gäller även de 2 sista timmarna före
ordinarie arbetstid.
Att verka för att ob-ersättning gäller för personal i beredskap i likhet med schemalagd
personal.

57

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse första att-satsen i motion 17.2.2.5 besvarad.
Att avslå andra och tredje att-satsen i motion 17.2.2.5.

Beslut
Kongressen beslutade att anse första att-satsen i motion 17.2.2.5 besvarad och avslå
andra och tredje att-satsen i motion 17.2.2.5.

17.2.2.6

Obligatorisk, betald dygnsvila efter beredskapsdygn eller jour

Motion från Monika Alic och Martin Jonsson
Yrkande
-

Att Vårdförbundet verkar för att dygnsvila ska uppnås efter varje jour- eller
beredskapsdygn, med bibehållen ordinarie lön under vilotiden.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut

-

Att anse motion 17.2.2.6 besvarad.

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 17.2.2.6 besvarad.

17.2.2.7

Att vårdförbundet driver frågan att beredskap inte ska vara planerad
övertid

Motion från Helena Nyren, Mattias Weibull och Monika Alic
Yrkande
-

Att verka för att den arbetade tiden på beredskapstid ska minimeras.
Beredskapsarbete ska vara för just oförutsedda händelser.
Att Vårdförbundet arbetar för att beredskapstid i schema minimeras totalt.
Att arbeta för att förändra schema om Vårdförbundsmedlemmar ser ”att
beredskapsarbetet utnyttjas”.
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Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 17.2.2.7 besvarad.

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 17.2.2.7 besvarad.

17.2.2.8

Ersättning på beredskapstid som är bunden

Motion från avdelning Norrbotten, Monika Alic, Mattias Weibull och Martin Jonsson
Yrkande
-

Att Vårdförbundet på alla nivåer arbetar för att beredskapsersättningen ska höjas.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 17.2.2.8 besvarad.

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 17.2.2.8 besvarad.

Yrkande 96
Katarina Nilsson Reian, Västerbotten
-

Att Vårdförbundet verkar för att nivåerna i beredskapsersättningarna minst motsvarar
nivåerna i jourersättningarna.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandet.
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17.2.2.9

Obekväm- och storhelgsersättning på aktivt arbetad tid under beredskap

Motion från avdelning Norrbotten, Monika Alic, Mattias Weibull och Martin Jonsson
Yrkande
-

Att Vårdförbundet arbetar för att ob-ersättning ska utges på aktivt arbetad tid under
beredskap kväll, natt och storhelg.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse avslå motion 17.2.2.9.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå motion 17.2.2.9

17.2.2.10

Beredskapsarbete ska ge sänkt veckoarbetstid

Motion från Maria Almqvist, Kerstin Erlandsson och Marion Vaeggemose
Yrkande
-

Att den bundna beredskapstiden ska tillgodoräknas in i arbetstagarens ordinarie
arbetstid och ge en lägre veckoarbetstid för att få hälsosamma arbetstider och ge
bättre möjlighet till återhämtning.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att avslå motion 17.2.2.10

Beslut
Kongressen beslutade att avslå motion 17.2.2.10.

Yrkande 81
Katarina Nilsson Reian, Västerbotten
-

Att Vårdförbundet verkar för att beredskapstiden ska räknas in i arbetstagarens
ordinarie arbetstid.
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Beslut
Kongressen beslutade att bifalla yrkandet.

17.2.3

Arbetsmiljö

17.2.3.1

Vårdförbundet behöver skyndsamt ta ställning mot sexuella trakasserier
och andra könsbaserade maktuttryck!

Motion från Åsa Sundin, Jessica Östberg, Ulrika Johansson, Monica Magnusson, Anne
Danielsson, Martin Håland, Martin Jonsson, Catrin Johansson, Stina Sewén, Jenny Olsson
och Gunilla Forsten
Yrkande
-

-

-

-

Att Vårdförbundet skyndsamt bildar en avdelning som kompetenscentrum för
jämställdhets- och mångfaldsfrågor.
Att Vårdförbundet skyndsamt utvecklar utbildning för medarbetare, förbundsstyrelseledamöter, avdelningsledamöter och förtroendevalda gällande sexuella
trakasserier och annat könsbaserat våld samt dess konsekvenser och sambandet
med psykisk ohälsa i arbetslivet.
Att Vårdförbundet skyndsamt utvecklar material och metodstöd för förtroendevalda,
dels för att i det systematiska arbetsmiljöarbetet bättre förebygga sexuella
trakasserier och dels för att öka kunskap om annat könsbaserat våld och sambandet
med psykisk ohälsa i arbetslivet.
Att Vårdförbundet utvecklar ett informationsmaterial om sexuella trakasserier och
annat könsbaserat våld riktat till medlemmar med fokus på betydelsen av att anmäla
med stöd av facket
Att Vårdförbundet med tydlighet erbjuder flera kanaler för att få stöd vid sexuella
trakasserier och annat könsbaserat våld med fokus på en förhöjd kunskapsnivå
gällande sexuella trakasserier och annat könsbaserat våld, till exempel i form av en
direktkontakt till tidigare nämnda kompetens- centrum i yrkande 1 i form av
webbaserat chattstöd och/eller telefonstöd.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att avslå första och femte att-satsen i motion 17.2.3.1
Att anse andra, tredje och fjärde att-satsen i motion 17.2.3.1 besvarade

Beslut
Kongressen beslutade att avslå första och femte att-satsen i motion 17.2.3.1 och anse
andra, tredje och fjärde att-satsen i motion 17.2.3.1 besvarade.
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17.2.3.2

Påverka arbetsgivaren att ta initiativ och praktiskt utföra det
arbetsmiljöarbete som behövs

Motion från Christine Lindkvist, Johan Bäckander, Monika Alic, Charlotta Dickman, Martin
Jonsson, Ingrid Allerstam och Per Axelsson
Yrkande
-

Att Vårdförbundet arbetar för och undersöker hur vi kan använda våra gemensamma krafter för att påverka att arbetsgivarna tar sitt arbetsmiljöansvar i praktiken,
att de tar egna initiativ och gör det som behövs för att få hälsosamma arbetsplatser.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att bifalla motion 17.2.3.2

Beslut
Kongressen beslutade att bifalla motion 17.2.3.2

17.2.3.3

Vårdförbundets egna hälsokartläggning för medlemmar

Motion från Elin Wilson och Monika Alic
Yrkande
-

-

-

Att Vårdförbundet arbetar och verkar för regelbundna kartläggningar av medlemmars behov av livsstilsförändringar och arbetsmiljösituation. Detta kan innefatta
både regelbundna kartläggningar och nattarbetsundersökningar.
Att Vårdförbundet uppmanar att arbetsgivaren anordnar kartläggningar regelbundet
med tydliga syften och uppföljningar. Detta bör prioriteras särskilt i samband med
stora organisationsförändringar.
Att Vårdförbundet arbetar för arbetsmiljö, hälsa och förebyggande åtgärder för
individen. Detta kan synliggöras som viktiga och återkommande punkter på
Vårdförbundets egna möten men även vid möten med arbetsgivarparterna.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att avslå första att-satsen i motion 17.2.3.3.
Att anse andra och tredje att-satsen i motion 17.2.3.3 besvarade.
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Beslut
Kongressen beslutade att avslå första att-satsen i motion 17.2.3.3 och anse andra och
tredje att-satsen i motion 17.2.3.3 besvarade.

17.2.3.4

Arbetsmiljöstrategi

Motion från avdelning Västmanland, Martin Jonsson, Tina Javidi, Beatriz Olsson, Monika Alic
och Christine Lindkvist
Yrkande
-

Att Vårdförbundet tar fram en arbetsmiljöstrategi för Vårdförbundets medlemsgrupper
under kongressperioden.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att bifalla motion 17.2.3.4

Beslut
Kongressen beslutade att avslå motion 17.2.3.4

Yrkande 41
Lena Andersson, Västra Götaland
-

Att Vårdförbundet tar fram en arbetsmiljöstrategi för Vårdförbundets medlemsgrupper
under första halvan av kongressperioden.

Beslut
Kongressen beslutade att bifalla yrkandet.
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17.2.3.5

Skydda medarbetarnas identitet i journalföringen

Motion från Majda Meljoum, Monica Magnusson, Åsa Hemlin, Catrin Johansson, Susanne
Johansson, Lena Nygren och Fanny Holmkvist
Yrkande
-

Att Vårdförbundet ska verka för att personalen har rätt att skilja på yrkesroll och
privatliv.
Att Vårdförbundet ska verka för att personalens identitet skyddas.
Att Vårdförbundet ska verka för att endast personalens användarnamn och
profession syns i journalen.
Att Vårdförbundet ska verka för att endast avdelningschef eller annan behörig chef
ska ha information om vilken personal som har vilket användarnamn.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse första att-satsen i motion 17.2.3.5 besvarad
Att avslå andra, tredje och fjärde att-satsen i motion 17.2.3.5

Beslut
Kongressen beslutade att anse första att-satsen i motion 17.2.3.5 besvarad och avslå
andra, tredje och fjärde att-satsen i motion 17.2.3.5.

17.2.3.6

Nationellt körkort för utryckningsförare

Motion från Nicklas Martinsson, Martin Johansson och Jonas Ekestubbe
Yrkande
-

Att styrelsen lobbar mot regeringen att införa ett nationellt körkort för
utryckningsförare.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 17.2.3.6 besvarad.

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 17.2.3.6 besvarad.
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Yrkande 105
Nicklas Martinsson, Västra Götaland
-

Att driva frågan aktivt mot regering, transportstyrelsen/Trafikverket
Att Vårdförbundet inte avvaktar den aviserade översynen som ej kommer att reglera
frågan då de utrett frågan i decennier, då den ej rör patientsäkerhet utan arbetsmiljö
och trafiksäkerhet.

Beslut
Kongressen beslutade att bifalla yrkandet.

17.2.4

Motioner ledighet

17.2.4.1

Lunch ska ingå i arbetstid

Motion från Marianne Tynelius, Monika Alic, Marion Vaeggemose och Kerstin Erlandsson
Yrkande
-

Att Vårdförbundet arbetar för att lunchen ska vara 30 minuter och ingå i arbetstid.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att avslå motion 17.2.4.1

Beslut
Kongressen beslutade att avslå motion 17.2.4.1.

Yrkande 102
Katarina Nilsson Reian, Västerbotten
-

Att Vårdförbundet verkar för att rasten ska vara betald.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandet.
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17.2.4.2

Nationell undersökning gällande sjuksköterskors, biomedicinska
analytikers, röntgensjuksköterskors och barnmorskors möjlighet att ta
rast

Motion från Eva Lenander och Agneta Lenander
Yrkande
-

-

-

Att Vårdförbundet genomför en nationell undersökning gällande sjuksköterskors,
biomedicinska analytikers, röntgensjuksköterskors och barnmorskors möjlighet att ta
rast.
Att Vårdförbundet utformar den nationella undersökningen med tydligt syfte att bli ett
viktigt verktyg i fackliga frågor om arbetsmiljö, bemanning, arbetsbelastning och
arbetstider.
Att möjlighet att ta lagstadgad rast formuleras som ett av målen för arbetstider
och/eller arbetsmiljö på hemsidan

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 17.2.4.2 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 17.2.4.2 besvarad.
Reservation från kongressombud Eva Lenander (72) mot beslutet.

17.2.4.3

Fyra veckors sammanhängande semester under sommaren

Motion från avdelning Värmland

Yrkande
-

Att Vårdförbundet avtalar att alla våra yrkesgrupper har rätt till fyra veckors
sammanhängande semester under perioden juni, juli och augusti.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 17.2.4.3 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 17.2.4.3 besvarad.
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Yrkande 140
Madelene Meramveliotaki, Skåne
-

Att Vårdförbundet klargör att fyra veckors sammanhängande semester under juni augusti är en rättighet.
Att Vårdförbundet tydligt, inför både medlemmar och arbetsgivare, visar att detta är
ett skall-krav som Vårdförbundet inte gör avkall på.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandet.

17.2.4.4

Ta bort karensdagen för vårdpersonal i patientnära arbete

Motion från Jenny Siljegren och Monika Alic
Yrkande
-

Att vårdpersonal i patientnära arbete inte ska ha någon karensdag vid sjukanmälan.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 17.2.4.4 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att avslå motion 17.2.4.4.

Yrkande 55
Angelica Grad, Västmanland
-

Att ersätta ordet vårdpersonal till våra fyra yrkesgrupper (barnmorskor,
sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor & Biomedicinska analytiker) i patientnära
arbete inte ska ha någon karensdag vid sjukanmälan.

Beslut
Kongressen beslutade att anse yrkandet besvarat.
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18. YRKE, KARRIÄR, LÖN
18.1

Proposition yrke, karriär och lön: ”Våra professioner i ett
utvecklande och hållbart yrkesliv”.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anta propositionen ”Yrke, karriär och lön: Våra professioner i ett utvecklande och
hållbart yrkesliv”.

Beslut
Kongressen beslutade att anta propositionen ”Yrke, karriär och lön: Våra professioner i ett
utvecklande och hållbart yrkesliv”.

Yrkande 35
Ingrid Allerstam, Stockholm
-

Att fjärde stycket Vi i Vårdförbundet vill ändrar ordningsföljd på punkterna så att sista
punkten anges först och ges följande formulering:
”Driva utvecklingen av arbetsvillkorens, professionernas och hälso- och sjukvårdens
utveckling till gagn för medlemmarna och samhället”

Beslut
Kongressen beslutade att bifalla yrkandet.

Yrkande 70
Ingrid Allerstam, Stockholm
-

Att under avsnittet Vi ska stänga pensionsklyftan mellan kvinnor och män i stycket Vi i
Vårdförbundet vill skriver:




arbeta för mer än 30 % högre livslönarbeta för ökad lönespridning med en
genomsnittlig lön, som är minst dubbelt så hög som ingångslönen
arbeta för högre pensionsavsättningar
arbeta för heltid som norm
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Beslut
Kongressen beslutade att bifalla yrkandet.

Yrkande 83
Eva-Lotta Lager, Jönköping
-

Att bibehålla förbundsstyrelsens förslag på karriärsteg med tilläggen.
Klinisk karriär


Att Vårdförbundet verkar för att våra yrkesgrupper möjliggörs att göra klinisk
karriär, att tid avsätts för fördjupning, reflektion och utveckling. Möjligheten till
klinisk karriär ska ges både specialisten med sitt djup och generalisten med sin
bredd. Klinisk karriär innebär att arbetsuppgifters svårighetsgrad varierar utifrån
yrkesutveckling och kunskapsnivå.



Att förbundsstyrelsen skyndsamt tar fram en idébild av hur en arbetsorganisation
skulle kunna se ut för klinisk karriär där arbetsorganisation kan bemanna natt, dag
och kväll med rätt kompetens som kopplas till löneavtalets andemening. Där
lönen ska vara individuell och därmed utgå från individens prestation och
differentierad utifrån arbetsuppgifternas svårighetsgrad och avspegla uppnådda
mål och resultat. Idébilden kan sedan inspirera i det lokala påverkansarbetet.

Våra yrken leder vården


Att Vårdförbundet verkar för att våra yrkesgrupper är självklara ledare i vårdens
alla verksamheter.

Karriär tydligt kopplat till lön


Att Vårdförbundet verkar för att samtliga karriärvägar tydligt synliggörs och
värdesätts i våra medlemmars lön och livslöneutveckling.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandet.
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Yrkande 151
Ragnhild Karlsson, Förbundsstyrelse

-

Att komplettera idén med en text som beskriver den del av karriären som sker i form
av klinisk utveckling

-

Att komplettera idén med en text som beskriver akademisk karriär efter avancerad
specialist

-

Att förbundsstyrelsen fastställer texterna efter remiss till avdelningarna

Beslut
Kongressen beslutade att bifalla yrkandet.

ÖVRIGA FÖRSLAG INKLUSIVE MOTION 16.2.6.
Yrkande 44
Ingrid Allerstam, Stockholm
-

Att under avsnittet Vår lönepolitik syftar till att öka livslönen och lönespridningen i
stycket Vi i Vårdförbundet flytta upp tredje punkten till att bli den första

Beslut
Kongressen beslutade att bifalla yrkandet.

Yrkande 45
Ingrid Allerstam, Stockholm
-

Att under avsnittet Vår lönepolitik syftar till att öka livslönen och lönespridningen i
sista punkten under Vi i Vårdförbundet vill lägga till:
och god löneutveckling
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Beslut
Kongressen beslutade att bifalla yrkandet.

Yrkande 66
Ingrid Edman, Västmanland
-

Att kommande löneavtal är öppen för nya strategier.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandet.

Yrkande 103
Charlotte Warme Karlsson, Blekinge
-

I propositionen 18.1
Att ändra formuleringen under rubrik "Vi arbetar för en yrkesutveckling..." som lyder
"Karriär handlar ibland om hierarkiskt avancemang eller djup specialisering".
Till att formuleras: "Karriär handlar ibland om linjärt avancemang eller specialisering"

Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandet.

Yrkande 113
Anna Larsen, Stockholm
-

Att "Det femte steget -Avancerad specialist" blir numrerat precis som övriga steg.
Att ytterligare ett steg läggs till: steg 6 - Disputerad specialist. Efter disputation ska
professionsutövaren garanteras möjligheter till forskning som utvecklar huvudområdet
och professionen.
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Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandet.

Yrkande 123
Ingrid Allerstam, Stockholm
-

Att andra stycket under Vi vet hur våra roller kan nyttjas i framtiden avslutas andra
meningen:
.....tar och får mandat på högsta chefsnivå.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandet.

Yrkande 127
Camilla Eriksson Sundberg, Norrbotten
-

Att under avsnittet "Vi ska stänga pensionsklyftan..." i stycket "Vi i Vårdförbundet vill"
lägga till punkten: Arbeta för rätten att orka heltid hela yrkeslivet

Beslut
Kongressen beslutade att bifalla yrkandet.

Yrkande 128
Elin Sofia Persson, Stockholm
-

Att de steg som omnämner yrkesutveckling och karriärvägar enbart ska beskriva
yrkesutveckling.

-

Att rubrik och del av den motiverande texten omarbetas så att syftet mot
yrkesutveckling förtydligas och att detta används konsekvent genom hela texten.
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Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandena.

Yrkande 141
Fredrik Sörman, Västra Götaland
-

Att Vårdförbundet verkar för att ha en tydligare målstyrning i yrkesintroduktionen för
den specialisering/inriktning det gäller och på så sätt skapa bättre förutsättningar att
introduceras i yrket på ett kvalitativt sätt

Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandet.

Yrkande 165
Anna Larsen, Stockholm
-

Att tydliggöra skillnaden mellan yrkesutveckling kontra karriärvägar.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandet.

Yrkande 121
Martin Håland, Västra Götaland
-

Att ändra texten i rubriken och underliggande text stryka fyra steg.

Beslut
Kongressen beslutade att bifalla yrkandet.
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18.2

Motioner yrke, karriär, lön

18.2.1

Yrkesförbund och yrkesfrågor

18.2.1.1

Förstärkt organisation gällande Vårdförbundet som yrkesförbund

Motion från Marie-Charlotte Nilsson, Emma Jonsson, Lene Lorentzen, Martin Jonsson, Rósa
Ólafsdóttir, Anki (Ann-Catrin) Ahlgren, Martin Håland, Elisabeth Lindblad, Malin Bergander
och Ingrid Allerstam.
Yrkande
-

Att kongressen beslutar att Vårdförbundet ska ha fyra råd/nätverk av förtroendevalda
för att förstärka och öka trovärdigheten när det gäller yrkes- och professionsfrågor. Ett
råd/nätverk för vart och ett av våra fyra yrkesprofessioner.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 18.2.1.1 besvarad.

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 18.2.1.1 besvarad.

Yrkande 59
Martin Håland, Västra Götaland
-

Att professionsföreningarna ska ingå i respektive råd/nätverk.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandet.
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18.2.1.2

Reglering av kompetensväxling

Motion från Signe Cedering, Linda Tieva, Kerstin Fors Johansson, Marie Strand, Erika
Hortlund, Monica Lundin, Christina Wallbäcks, Carola Sundgren, Karin Svartholm, Kristina
Landeborg, Lene Lorentzen, Carolinas Snellman, Lena Nygren och Magdalena Bergblad
Yrkande
-

Att Vårdförbundet värnar om barnmorskors kompetens och yrkesroll samt patientens
rätt till vård av utbildad personal.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 18.2.1.2 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 18.2.1.2 besvarad.

18.2.1.3

Barnmorskor ska inte ersättas

Motion från Sofie Arvidsson, Martin Jonsson, Emma Jonsson, Monika Alic, Ingrid Allerstam
och Katarina Nilsson Reian
Yrkande
-

Att Vårdförbundet belyser barnmorskans kompetens i alla sammanhang där frågan är
av vikt.
Att Vårdförbundet är tydliga, barnmorskor ska inte ersättas av andra yrkeskategorier,
varken inom reproduktiv- och sexuell hälsa eller inom gynekologi.
Att Vårdförbundet driver frågan om rätt kompetens på rätt plats gentemot
arbetsgivare och politiker, både på nationell och lokal nivå.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 18.2.1.3 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 18.2.1.3 besvarad.
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18.2.1.4

Motion om byte av yrkestitel från röntgensjuksköterska till radiograf

Motion från Antonela Horvat
Yrkande
-

Att röntgensjuksköterskans yrkestitel ersätts med radiograf.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att avslå motion 18.2.1.4

Beslut
Kongressen beslutade att avslå motion 18.2.1.4.

18.2.1.5

Ny yrkestitel för sjuksköterskor

Motion från Rósa Ólafsdóttir, Ulrika Hedelind och Ann-Sofie Gustavsson
Yrkande
-

Att Vårdförbundet inleder en utredning om en ny yrkestitel för
sjuksköterskeprofessionen.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att avslå motion 18.2.1.5

Beslut
Kongressen beslutade att avslå motion 18.2.1.5.
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18.2.1.6

Begränsning av stöd till medlem som vill starta eget företag

Motion från Ingrid Allerstam, Christine Lindkvist och Jonas Carlsson
Yrkande
-

Att stödet till medlemmar i Vårdförbundet som vill starta eget företag begränsas till
kortfattad rådgivning och hänvisning till andra aktörer, som bedriver starta-egetkurser
och annan verksamhet i syfte att stödja fri företagsamhet.

Förbundsstyrelsens föreslag till beslut
-

Att avslå motion 18.2.1.6.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå motion 18.2.1.6.

Yrkande 95
Elisabeth Lindblad, Norrbotten
-

Att Vårdförbundet tydligt tar sin roll som facklig organisation och endast erbjuder
rådgivning till medlemmar som vill starta eget

Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandet.

18.2.2

Yrkesutveckling och karriär

18.2.2.1

Behörighet gällande specialistutbildning

Motion från Ann-Sofie Gustavsson, Karin Nordén Persson, Hans Nilsson, Ulrika Hedelind,
Rósa Ólafsdóttir, Jenny Olsson, Marion Vaeggemose och Kerstin Erlandsson
Yrkande
-

Att Vårdförbundet verkar för att alla legitimerade sjuksköterskor som genom- gått
utbildning i Sverige anses behöriga att söka specialistutbildning.
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Förbundsstyrelsens förslag till beslut:
-

Att bifalla motion 18.2.2.1.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandet.

Yrkande 134
Ingrid Allerstam, Stockholm Tilläggsyrkandet skrivet tillsammans med ombud 93 och 110.
-

Att Vårdförbundet verkar för att alla Vårdförbundets professioner med svensk
legitimation oavsett examensår ges möjlighet att ansöka till specialistutbildning och
annan högskoleutbildning och få sin kunskap och kompetens validerad i enlighet med
gällande regler.

Beslut
Kongressen beslutade att bifalla yrkandet.

Yrkande 72
Ann-Sofie Gustavsson, Örebro
-

Att Vårdförbundet verkar för att sjuksköterskor med svensk legitimation anses
behöriga att söka specialistutbildning

Beslut
Kongressen beslutade att bifalla yrkandet.

18.2.2.2

Kontrakt vid studier

Motion från avdelning Västmanland, Beatriz Olsson, Elisabeth Berglind, Tina Javidi och
Monika Alic
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Yrkande
-

Att Vårdförbundet tar fram en strategi för att motverka arbetsgivarens krav på kontrakt
vid utbildningsanställningar samt övriga studieersättningar.

Förbundsstyrelsens förslag
-

Att anse motion 18.2.2.2 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 18.2.2.2 besvarad.

18.2.2.3

Längre tids stöd för nyutbildade sjuksköterskor

Motion från Lovisa Olsson, Monika Alic, Martin Jonsson och Eva Lenander
Yrkande
-

Att sätta krav på arbetsgivare att ge en längre och mer gedigen inskolning till nya
sjuksköterskor.
Att överväga införandet av krav på mentorskap/handledning det första året inom yrket
(likt läkarnas AT).

Förbundsstyrelsens förslag
-

Att anse motion 18.2.2.3 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 18.2.2.3 besvarad.

18.2.2.4

Skapa möjlighet för fortbildning

Motion från Lisa George-Svahn
Yrkande
-

Att Vårdförbundet arbetar för att arbetsgivaren beviljar studier med betald studietid
vilken motsvarar en dag per högskolepoäng.
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Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att avslå motion 18.2.2.4

Beslut
Kongressen beslutade att avslå motion 18.2.2.4.

18.2.2.5

Medlemmar som handleder studenter

Motion från Viviana Lundberg och Martin Jonsson
Yrkande
-

-

-

Att Vårdförbundet under kongressperioden 2018-2022 ska kartlägga villkor och
förutsättningar bland medlemmar som handleder studenter.
Att Vårdförbundet under kongressperioden 2018-2022 verkar för att alla medlemmar
som avser att handleda studenter ska ges möjlighet att genomgå en
högskoleutbildning på minst 7.5 hp med fokus på ”Handledning av studenter i
verksamhetsförlagd utbildning”.
Att Vårdförbundet under kongressperioden 2018-2022 verkar för att handledare ges
adekvata förutsättningar gällande handledning och reflektion med student på
arbetstid.
Att Vårdförbundet tar ställning och menar på att arbetsgivare som inte prioriterar
handledarutbildning för anställda ej bör ta emot studenter.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse första, andra och tredje att-satsen i motion 18.2.2.5 bevarad
Att bifalla fjärde att-satsen i motion 18.2.2.5

Beslut
Kongressen beslutade att anse första, andra och tredje att-satsen i motion 18.2.2.5
bevarad och att bifalla fjärde att-satsen i motion 18.2.2.5.
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18.2.2.6

Personalhandledning på schemalagd arbetstid

Motion från Monika Alic och Martin Jonsson
Yrkande
-

Att Vårdförbundet ska jobba för att få med rätten till schemalagd
omvårdnadshandledning och reflektion i kollektivavtalet, som ska göras i anknytning
till arbetspassets slut.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 18.2.2.6 besvarad

Beslut
Kongressen anse motion 18.2.2.6 besvarad.

18.2.2.7

Förändring av examen och terminslängder för grundutbildningar

Motion från Karin Nordén Persson
Yrkande
-

Att Vårdförbundet arbetar för att universiteten ändrar sina terminsintag så att examen
direkt före sommaren tas bort.
Att Vårdförbundet arbetar för att terminslängderna ses över.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att avslå motion 18.2.2.7.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå motion 18.2.2.7.
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18.2.3

Lön

18.2.3.1

Erfarenhet och kunnande för lönetillägg

Motion från Kirsti Eriksson, Lilian Hultin, Monica Lundin och Jelena Smirnova
Yrkande
-

Att tjänsteår ska garantera en viss lön.
Att erfarenhet ska löna sig.
Att detta skall förhandlas centralt med högre lönepåslag utifrån tjänsteår.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att avslå första och tredje yrkandet i motion 18.2.3.1
Att anse andra yrkandet i motion 18.2.3.1 besvarat

Beslut
Kongressen beslutade att avslå första och tredje yrkandet i motion 18.2.3.1 och anse
andra yrkandet i motion 18.2.3.1 besvarat.

18.2.3.2

Obegränsad lönetrappa med modifikation

Motion från Anette Jonsson, Nathalie Sigelind, Karina Sundelin, Helene Holmström, Marie
Lindfors, Petra Lundberg, Susanne Mattsson, Susanne Hansson, Signe Cedering, Susanne
Falk, Olga Johansson, Ninni Cederlund, Maria Bontell, Åsa Hemlin och Elisabeth Lindblad
Yrkande
-

Att en tydlig obegränsad lönetrappa införs där varje medarbetares kunskaper och
erfarenheter tas tillvara.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att avslå motion 18.2.3.2

Beslut
Kongressen beslutade att avslå motion 18.2.3.2.
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18.2.3.3

Fördubblad lön över arbetslivstid

Motion från Charlotta Dickman, Monica Lundin, Martin Jonsson och Gunilla Forsten
Yrkande
-

Att verka för en minst fördubblad lön över arbetslivstid för den som specialiserar sig,
där specialisering ska rendera minst 5000 kr i löneökning och fördubblad sätts i
relation till tidpunktens aktuella ingångslöner dock lägst 27000 kr.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att avslå motion 18.2.3.3

Beslut
Kongressen beslutade att avslå motion 18.2.3.3.

18.2.3.4

Löneutveckling

Motion från Hans Nilsson, Monica Lundin och Martin Jonsson
Yrkande
-

Att Vårdförbundet verkar för en ökad lönespridning.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att bifalla motion 18.2.3.4.

Beslut
Kongressen beslutade att bifalla motionen 18.2.3.4.

18.2.3.5

Lön, specialistutbildning och lönespridning

Motion från Susanne Falk, Monika Alic, Åsa Hemlin och Martin Jonsson
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Yrkande
-

-

Att Vårdförbundet verkar för att arbetsgivaren ska använda en lönetrappa
som ger ett rejält lönepåslag vid specialistutbildning, utöver den individuella sifferlösa
lönehöjningen, vilket ger en lönespridning så våra yrken värderas bättre. Även
tjänsteår ska avspeglas i lönetrappan.
Att Vårdförbundet verkar för denna trappa även ska gälla de som har en äldre
specialistutbildning.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att avslå motion 18.2.3.5

Beslut
Kongressen beslutade att avslå motion 18.2.3.5.

18.2.3.6

Erfarenhet och kompetens måste löna sig

Motion från avdelning Västra Götaland, Åsa Sundin, Lene Lorentzen, Åsa Hemlin, Majvor
Jansson, Martin Jonsson och Monika Alic
Yrkande
-

Att Vårdförbundet tydligt markerar i framtida avtal att kompetens och erfarenhet ska
generera möjlighet till en stabil löneutveckling genom hela yrkeslivet.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 18.2.3.6 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 18.2.3.6 besvarad.

Yrkande 47
Marie Löfstrand, Kalmar
-

Att Vårdförbundet i framtida avtal konsekvent verkar för att kompetens och erfarenhet
ska generera möjlighet till en stabil löneutveckling genom hela yrkeslivet.
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Yrkande 52
Marie Löfstrand, Kalmar
-

Att Vårdförbundet tydligt och regelbundet återkopplar till medlemmarna hur detta
arbete fortskrider.
Många medlemmar har synpunkter på hur det centrala löneavtalet är formulerat och
hur det tillämpas. Extra viktigt därför att de får fortlöpande information om det arbete
som Vårdförbundet gör angående detta.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkande 47 och därmed inte behandla yrkande 52.

18.2.3.7

Lönelyft

Motion från Anna Hansson
Yrkande
-

Att ge alla sjuksköterskor ett generellt lönelyft med minst 5000 kr.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att avslå motion 18.2.3.7.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå motion 18.2.3.7.

18.2.3.8

Lönepåslag baserat på högskolepoäng

Motion från Sanna Norman och Lisa George-Svahn
Yrkande
-

Att Vårdförbundet arbetar för ett lönepåslag för varje högskolepoäng som sjuksköterskor får via högskoleutbildningar och kurser för att visa att kompetens lönar sig.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att avslå motion 18.2.3.8
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Beslut
Kongressen beslutade att avslå motion 18.2.3.8.

18.2.3.9

Lön

Motion från Birgitta Palm
Yrkande
-

Att Vårdförbundet på nationell nivå arbetar fokuserat samt kraftfullt för att våra yrken
ska värderas utifrån utbildningslängd/kunskap och det ansvar vi har i vården emot
politiken på nationell nivå.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 18.2.3.9 besvarad.

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 18.2.3.9 besvarad.

18.2.3.10

Definera den del av lönen, som regleras i avtal

Motion från Camilla Gustafsson
Yrkande
-

Att den del av lönen, som regleras i avtal, skall definieras.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att avslå motion 18.2.3.10

Beslut
Kongressen beslutade att avslå motion 18.2.3.10.
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18.2.3.11

Löneutveckling efter kompetens

Motion från Lisa George-Svahn
Yrkande
-

Att Vårdförbundet arbetar aktivt för en strukturerad lönesättning där reell och formell
kompetens värdesätts.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 18.2.3.11 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 18.2.3.11 besvarad.

18.2.3.12

Barnmorskor löneledande

Motion från Signe Cedering, Elisabeth Lindblad, Linda Tieva, Kerstin Fors Johansson, Marie
Strand, Erika Hortlund, Monica Lundin, Christina Wallbäcks, Carola Sundgren, Karin
Svartholm, Kristina Landeborg, Emma Jonsson, Lene Lorentzen, Carolinas Snellman,
Katarina Nilsson Reian, Anki (Ann-Catrin) Ahlgren, Lena Nygren och Magdalena Bergblad
Yrkande
-

Att barnmorskor skall göras till löneledande yrke inom Vårdförbundet.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att avslå motion 18.2.3.12

Beslut
Kongressen beslutade att avslå motion 18.2.3.12.
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18.2.3.13

En strukturerad löneutveckling

Motion från Signe Cedering, Elisabeth Lindblad, Linda Tieva, Kerstin Fors Johans- son,
Marie Strand, Erika Hortlund, Monica Lundin, Christina Wallbäcks, Carola Sundgren, Karin
Svartholm, Kristina Landeborg, Carolinas Snellman, Camilla Gus- tafsson, Lena Nygren och
Magdalena Bergblad
Yrkande
-

Att Vårdförbundet ska arbeta för en strukturerad lönetrappa som gäller nationellt och
utgår från erfarenhet, kompetens, utbildning och extra arbetsuppgifter.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att avslå motion 18.2.3.13

Beslut
Kongressen beslutade att avslå motion 18.2.3.13.

18.2.3.14

Utred lönesättningsmodellen

Motion från Jacob Hoffsten, Maria Bontell, Monika Alic och Marie Löfstrand
Yrkande
-

Att utreda hur vår nuvarande lönesättningsmodell fungerar.
Att utreda om en alternativ lönesättningsmodell bättre skulle gagna medlemmarnas
intressen av en hög, rättvis samt med erfarenhet och kompetens stigande lön.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 18.2.3.14 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 18.2.3.14 besvarad.
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18.2.3.15

Utvärdering och djupanalys av löneavtalet

Motion från Johanna Ödell, Monika Alic, Marie Löfstrand och Jonas Ekestubbe
Yrkande
-

Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utvärdera och djupanalysera det sifferlösa
löneavtalet för att sedan eventuellt revidera löneavtalet.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 18.2.3.15 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 18.2.3.15 besvarad.

18.2.3.16

Lönar sig individuell lönesättning?

Motion från Hanna Hällström och Eva Lenander
Yrkande
-

-

Att Vårdförbundet ska avstå individuell lönesättning till förmån för kollektivt avtalade
löner. Häri ska ingå tariffer där erfarenhet, utbildning och ansvars- områden
premieras i lön.
Att i sådant fall att kongressen väljer att avslå första att-satsen yrkar motionärerna att
en undersökning genomförs om olika modeller för lönesättning. Fördelar och
nackdelar ska redovisas för vald lönesättnings- modell. Lönesättningsmodellen ska
gynna medlemmarna som kollektiv vid ingångslön, för löneutveckling och för framtida
pensioner.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att avslå motion 18.2.3.16

Beslut
Kongressen beslutade att avslå motion 18.2.3.16.
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Yrkande 34
Anna de Pedis, Halland
-

Att se över den individuella lönesättningen då detta ej fungerar i verkligheten.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandet.

18.2.3.17

Lön- och löneutvecklingsarbetet

Motion från Sandra Gustavsson, Monika Alic och Jessica Östberg
Yrkande
-

-

-

-

-

Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att snarast under kongress perioden kräva in
lönekartläggningar av arbetsgivarna utifrån parametrarna: likvärdiga arbetsuppgifter,
arbetsmiljön, rekrytering och befordra, utbildning, kompetensutveckling, löner och
andra anställningsvillkor och möjligheten att förena arbete och föräldraskap.
Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att snarast under kongress perioden arbeta med
att göra en jämförelse av lönekartläggningens resultat med andra yrken med
eftergymnasial utbildning 3 år eller mer.
Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att snarast under kongress perioden arbeta med
rätt lönesättning utifrån vår kunskap och kompetens jämfört med män med
eftergymnasial utbildning 3 år eller mer.
Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att göra en kartläggning och översyn av
löneprocessen utifrån löneavtalet.
Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att göra en kartläggning av löneutveckling utifrån
löneavtalet gällande specialistutbildning.
Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att snarast under kongress perioden arbeta med
rätt lönesättning utifrån vår kunskap och kompetens jämfört med män med
forskarutbildning.
Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att göra en kartläggning av löneutveckling utifrån
löneavtalet gällande forskarutbildning/magisterutbildning.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att avslå första yrkandet i motion 18.2.3.17
Att anse andra, tredje, fjärde och femte yrkandet i motion 18.2.3.17 besvarat
Att avslå sjätte och sjunde yrkandet i motion 18.2.3.17

Beslut
Kongressen beslutade att avslå första yrkandet i motion 18.2.3.17; anse andra, tredje,
fjärde och femte yrkandet i motion 18.2.3.17 besvarat och avslå sjätte och sjunde
yrkandet i motion 18.2.3.17.
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18.2.3.18

Löneutveckling

Motion från Lisa Hassel
Yrkande
-

-

-

Att Vårdförbundet ser över lönesättningen och tar ett större ansvar för medlemmarnas
löneutveckling. Det är verkligen på tiden att Vårdförbundets medlemmar får en högre
status på arbetsmarknaden och jämställs med mer manligt dominerade jämförbara
grupper till exempel IT-tekniker och ingenjörer.
Att Vårdförbundet ser över löneutvecklingen så att erfarna sjuksköterskor och
specialistsjuksköterskor inte hamnar efter den utveckling som sker med
nyutexaminerades ingångslöner. Erfarenheten ska skyddas och premieras.
Erfarna sköterskors kompetens ska värdesättas med rejäla lönepåslag och en fortsatt
utveckling.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 18.2.3.18 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse fösta yrkandet i motion 18.2.3.18 besvarad och avslå
andra yrkandet.

Yrkande 106
Camilla Eriksson Sundberg, Norrbotten
-

Att Vårdförbundet tar ett större ansvar för våra fyra yrkesgruppers livslöneutveckling
och ser över om det går att använda sig av jämställdhetslagen eller
diskrimineringsombudsman, så att vi jämställs med likvärdiga manligt dominerade
yrkesgrupper.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandet.
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Yrkande 110
Vivianne Johansson, Västra Götaland

-

Att Vårdförbundet ser över löneutvecklingen så att samtliga av Vårdförbundets
medlemmar inte hamnar efter den utveckling som sker med nyutexaminerades
ingångslöner.

Beslut
Kongressen beslutade att anse yrkandet besvarat.

18.2.3.19

Fokus på jämställda löner

Motion från Ingrid Allerstam, Christine Lindkvist och Jonas Carlsson
Yrkande
-

-

Att Vårdförbundet såväl lokalt som centralt ska prioritera arbetet för jämställda löner.
Att Vårdförbundet ska verka för att alla arbetsgivare men särskilt landsting och
regioner utför årliga lönekartläggningar, som på ett adekvat sätt synliggör förbundets
yrkesgrupper i relation till jämförbara yrken.
Att Vårdförbundet i alla lönerevisioner efterfrågar och utvärderar hur arbetsgivarens
behov och prioriteringar omsätts i differentiering i lönesättningen samt hur detta
kommuniceras ut till de anställda.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse första och tredje yrkandet i motion 18.2.3.19 besvarat
Att bifalla andra yrkandet i motion 18.2.3.19

Beslut
Kongressen beslutade att anse första och tredje yrkandet i motion 18.2.3.19 besvarat och
bifalla andra yrkandet i motion 18.2.3.19.

18.2.3.20

Förtroendevaldas roll i löneprocessen

Motion från Hans Nilsson
Yrkande
-

Att Vårdförbundet verkar för att lokalt förtroendevald är delaktig den årliga
lönerevisionen/processen.
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Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 18.2.3.20 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 18.2.3.20 besvarad.

18.2.3.21

Att se över hur vi kan stärka Vårdförbundets roll i den svenska modellen

Motion från Christine Lindkvist, Johan Bäckander, Lene Lorentzen, Åsa Hemlin och Per
Axelsson
Yrkande
-

Att undersöka hur Vårdförbundet kan stärka sin roll i den svenska modellen.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 18.2.3.21 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 18.2.3.21 besvarad.

18.2.4

Pension

18.2.4.1

Möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda, 80/90/100 modellen

Motion från Kirsti Eriksson, Gunilla Forsten, Jelena Smirnova, Christine Lindkvist och Johan
Bäckander
Yrkande
-

-

Att tillsvidareanställda som arbetar heltid erbjuds att minska sin arbetstid från 100 %
till 80 % och få 90 % av sin heltidslön.
Att den tjänstepensionsgrundande lönen är oförändrat 100 % av lönen före
arbetstidsminskningen. Innebörd att arbetstiden minskar med 20 %, lönen minskar
med 10 % och det fort-satta tjänstepensionsintjänandet behålls på deltidsnivån före
arbetstidsminskningen.
Att möjligheten till minskad arbetstid med oförändrat tjänstepensionsintjänande gäller
tidigast från och med den månad då arbetstagaren fyller 62 år.
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-

-

-

Att den anställde ska så långt möjligt behålla tidigare arbetsuppgifter, men i mindre
omfattning.
Att den pensionsgrundande lönen för tjänstepension är lön och andra
pensionsgrundande ersättningar omräknade till den sysselsättningsgrad som gällde
före överenskommelsen om arbetstidsminskning.
Att möjligheten till arbetstidsförkortning kan ingå som en del av arbetsgivarens
personalplanering på lite längre sikt och bör utformas med hänsyn till rådande
åldersstruktur.
Att arbetsgivaren lämnar besked senast tre månader före ikraftträdandet.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att avslå motion 18.2.4.1

Beslut
Kongressen beslutade att avslå motion 18.2.4.1.

Yrkande 92
Nadya Lehto, Örebro
-

Att Vårdförbundet arbetar för att fler arbetsgivare erbjuder äldre medarbetare inom
våra professioner 80/90/100 modellen.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandet.

18.2.4.2

Tjänstepension efter 65 års ålder

Motion från Susanne Falk, Susanne Blom Persson, Martin Håland, Anki (Ann-Catrin)
Ahlgren, Monica Lundin, Åsa Hemlin, Martin Jonsson, Susanne Johansson och Fanny
Holmkvist
Yrkande
-

Att Vårdförbundet ska verka för att arbetsgivaren fortsätter avsätta tjänstepension så
länge arbetstagaren är kvar i yrkeslivet.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 18.2.4.2 besvarad
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Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 18.2.4.2 besvarad.

18.2.4.3

Åtgärder inför eventuellt höjd pensionsålder

Motion från Sandra Gustavsson
Yrkande
-

Att Vårdförbundet skall intensifiera arbetet för ett hållbart arbetsliv genom särskilt
satsning på hälsosamma arbetstider inför eventuell ökning av pensionsålder.
Att Vårdförbundet skall arbeta för att nuvarande pensionsåldern inte höjs för våra
medlemmar.
Att Vårdförbundet skall arbeta för fortsatt möjlighet att ta ut pension tidigare än åsatt
gräns för våra medlemmar.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 18.2.4.3 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 18.2.4.3 besvarad.

18.2.4.4

Arbetsvillkor för pensionerade sjuksköterskor för säker vård i Region
Skåne

Motion från Margareta Troeng.
Yrkande
-

-

Att pensionerade sjuksköterskor som anlitas som betald resurs inom sitt yrke får
större valfrihet mellan anställning på timmar respektive anställning på viss tid.
Att pensionerade sjuksköterskor som anlitas som betald resurs inom sitt yrke får rätt
att delta i arbetsplatsträffar och kompetensutveckling på betald tid på den arbetsplats
där hon har sin huvudsakliga anställning.
Att Vårdförbundet arbetar för att detta blir en policy och inte något som är godtyckligt
för varje enskild verksamhetschef/enhetschef.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 18.2.4.4 besvarad
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Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 18.2.4.4 besvarad.

18.2.5

Ersättning och förmåner/centrala kollektivavtal

18.2.5.1

Halv arbetsdag vid dag före röd dag

Motion från Anette Jonsson, Nathalie Sigelind, Susanne Mattsson, Helene Holm- ström,
Petra Lundberg, Susanne Hansson och Ruth Artursson
Yrkande
-

Att medarbetare som arbetar 40h/vecka dagtid ska arbeta halv arbetsdag före röd
dag.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 18.2.5.1 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 18.2.5.1 besvarad.

18.2.5.2

Ersättning vid arbete på annan ort än arbetsort

Motion från Anette Jonsson, Nathalie Sigelind, Susanne Mattsson, Helene Holm- ström,
Petra Lundberg, Ruth Artursson, Susanne Hansson, Olga Johansson och Anna Lundström
Yrkande
-

Att ersättning på 2000 kr/arbetspass utgår vid arbete på annan ort oavsett
yrkeskategori.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att avslå motion18.2.5.2
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Beslut
Kongressen beslutade att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda förekomsten av
arbete på annan ort än arbetsorten samt därefter bedöma åtgärd.

18.2.5.3

Ersättning vid byte av arbetsort vid kort varsel

Motion från Anette Jonsson, Nathalie Sigelind, Susanne Mattsson, Helene Holm- ström,
Petra Lundberg, Ruth Artursson, Susanne Hansson, Olga Johansson, Moni- ca Lundin, Anna
Lundström och Gunilla Forsten
Yrkande
-

Att en ersättning utgår vid byte av arbetsort vid kort varsel (inom 10 dagar).

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att avslå motion18.2.5.3.

Beslut
Kongressen beslutade att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda förekomsten av
arbete på annan ort än arbetsorten samt därefter bedöma åtgärd.

18.2.5.4

Tillägg vid förskjuten arbetsort

Motion från Ruth Artursson, Olga Johansson, Anette Jonsson, Lene Lorentzen och Anna
Lundström
Yrkande
-

Att förskjuten arbetsort med kort varsel ger ersättning på samma sätt som förskjuten
arbetstid med kort varsel.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda förekomsten av arbete på annan ort än
arbetsorten samt därefter bedöma åtgärd.
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Beslut
Kongressen beslutade att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda förekomsten av
arbete på annan ort än arbetsorten samt därefter bedöma åtgärd.

18.2.5.5

Skälig ersättning för obekväm arbetstid

Motion från Signe Cedering, Linda Tieva, Monica Magnusson, Monika Alic, Kerstin Fors
Johansson, Marie Strand, Erika Hortlund, Monica Lundin, Christina Wallbäcks, Carola
Sundgren, Karin Svartholm, Kristina Landeborg, Carolina Snellman, Elisabeth Lindblad, Lena
Nygren och Magdalena Bergblad
Yrkande
-

Att Vårdförbundet ska verka för en jämlik och ökad ersättning för obekväm arbetstid.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 18.2.5.5 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 18.2.5.5 besvarad.

18.2.5.6

Lönetillägg, en osäker ekonomisk ersättning som inte är beskriven i våra
kollektivavtal

Motion från Ingrid Edman, Martin Håland, Beatriz Olsson, Monica Magnusson, Elisabeth
Berglind, Anki (Ann-Catrin) Ahlgren, Majvor Jansson, Martin Jonsson och Tina Javidi
Yrkande
-

-

Att Vårdförbundet startar upp ett arbete på nationell nivå med våra arbetsgivarparter
med att begreppet lönetillägg (om detta begrepp skall finnas kvar) måste införas i
våra kollektivavtal och därmed säkra värdet.
Att Vårdförbundet arbetar för att våra ob-ersättningar kommer räknas procentuellt
utifrån vår lön.
Att Vårdförbundet arbetar för högre ob-ersättningsvärde för nattarbete.
Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda lönetilläggens utbredning bland våra
medlemmar.
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Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att bifalla första och fjärde att-satsen i motion 18.2.5.6
Att anse andra och tredje att-satsen i motion 18.2.5.6 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att bifalla första och fjärde att-satsen i motion 18.2.5.6 och anse
andra och tredje att-satsen i motion 18.2.5.6 besvarad.

18.2.5.7

Angående ob-ersättning på arbetad övertid

Motion från Mikael Eriksson
Yrkande
-

Att avtalet ändras så att arbete på övertid även ger rätt till ersättning för obekväm
arbetstid för alla som arbetar på obekväm tid.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 18.2.5.7 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 18.2.5.7 besvarad.

18.2.5.8

Ersättning röda dagar för Vårdförbundets medlemmar som arbetar 40
timmar/vecka

Motion från Susanne Falk och Gunilla Forstén
Yrkande
-

Att Vårdförbundet ska verka för att medlemmarna ska få två lediga dagar plus obersättning de röda dagar som de måste arbeta, eftersom en annan ledig dag aldrig
kan ersätta en röd dag (så kallad lätthelgdag).

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 18.2.5.8 besvarad
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Yrkande 58
Marie Löfstrand, Kalmar
-

Att Vårdförbundet ska verka för att det avtalas i Allmänna Bestämmelser att arbete på
en lätthelg, utöver ob-ersättning, ska generera två lediga dagar i kompensation.

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 18.2.5.8 besvarad.

18.2.5.9

Protokollsanteckning dnr Lf P 433/87

Motion från avdelning Norrbotten
Yrkande
-

Att Vårdförbundet verkar för att protokollsanteckningen inte tillämpas.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 18.2.5.9 besvarad.

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 18.2.5.9 besvarad.

18.2.5.10

Sjukkvot som jämställdhetsfråga

Motion från Katarina Nilsson Reian, Catrin Johansson, Martin Jonsson, Christine Lindkvist,
Mattias Weibull, Jenny Olsson, Jessica Östberg, Helena Forss Johansson och Karin
Kopparmalms Lindblad
Yrkande
-

Att Vårdförbundet ska verka för att systemet med sjukkvoter görs mer jämlikt.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 18.2.5.10 besvarad
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Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 18.2.5.10 besvarad.

Yrkande 39
Jenny Olsson, Västerbotten
-

Att Vårdförbundet ska verka för att karensdagen för Vårdförbundets medlemmar tas
bort.

-

Att Vårdförbundet verkar för jämställda/jämlika sjukkvoter oavsett höstens valresultat
till riksdagen.

Beslut
Kongressen beslutade att bifalla yrkandet.

19. STADGAR
19.1

PROPOSITION VÅRDFÖRBUNDETS STADGAR

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
-

Att anta nytt förslag till stadgar
Att anse beslutet omedelbart justerat
Att kongressen ger förbundsstyrelsen i uppdrag att göra en uppföljning när det gäller
frågan om mandatperiod för styrelser och återkomma med nytt stadgeförslag om så
bedöms önskvärt senast till nästa ordinarie kongress.

Yrkande 142
Annika Wåhlin, Förbundsstyrelse
-

Att Förbundsstyrelsen drar tillbaka andra att-satsen i propositionen avseende
yrkandet om omedelbar justering av beslutet
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Yrkande 157
Eva Lenander, Skåne
-

Att INTE anse motionen besvarad
Att bifalla yrkandet i attsats 1 om att det ska skrivas tolkning av Demokrati i
Demokratihandboken

Beslut
Kongressen beslutade att anta nytt förslag till stadgar och att kongressen ger
förbundsstyrelsen i uppdrag att göra en uppföljning när det gäller frågan om mandatperiod
för styrelser och återkomma med nytt stadgeförslag om så bedöms önskvärt senast till
nästa ordinarie kongress.
Propositionens andra att-sats återtagen.

19.2

Motioner stadgarna

Vårdförbundets grundläggande värdering och ändamål
19.2.1

Demokrati och insyn i Vårdförbundets arbete

Motion från Eva Lenander
Yrkande
-

-

Att Vårdförbundet i demokratihandboken skriver tolkning för formuleringar i stycket
om demokrati.
Att alla lokala hemsidor får en länk på förstasidan till årsmötesprotokoll och dess
dagordningar/föredragningslistor.
Att alla lokala hemsidor får en länk på förstasidan till styrelseprotokoll och dagordningar/föredragningslistor och att de lokalföreningar som inte utformar dokument
så att de kan offentliggöras uppmanas att informera medlemmarna hur de kan ta del
av denna information på annat sätt, under samma länk.
Att revisionen i sitt uppdrag tydligt får mandat att granska att demokratin uppfylls
enligt intentionerna i stadgarna både i Vårdförbundet nationellt och i
lokalföreningarna.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse första att-satsen i motion 19.2.1 besvarad.
Att anse andra att-satsen i motion 19.2.1 besvarad.
Att avslå den tredje att-satsen i motion 19.2.1.
Att anse fjärde att-satsen i motion 19.2.1 besvarad.
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Beslut
Kongressen beslutade
-

Att anse första att-satsen i motion 19.2.1 besvarad.
Att anse andra att-satsen i motion 19.2.1 besvarad.
Att avslå den tredje att-satsen i motion 19.2.1.
Att anse fjärde att-satsen i motion 19.2.1 besvarad.

Yrkande 157
Eva Lenander, Skåne
-

Att INTE anse motionen besvarad
Att bifalla yrkandet i attsats 1 om att det ska skrivas tolkning av Demokrati i
Demokratihandboken

Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandet. Alt
Kongressen beslutade att anse motionens första, tredje och fjärde att-sats besvarad och
avslå den andra avsatsen.

Yrkande 146
Eva Lenander, Skåne
-

Att förtroendevald medlem i är transparent i hur man ställer sig till förkortad arbetstid
och hur deras ställningstagande kan påverkas av eventuellt sidouppdrag exempelvis
partipolitiskt uppdrag.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandet.
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19.2.2

Vårdförbundets vision och verksamhet

Motion från Per Axelsson, Kristina Johansson, Gunilla Grahn, Angela Dörenberg, Mattias
Strandberg, Helena Ronnestål, Angelika Kotsokalis, Håkan Marsh, Ewa Wallin, Fredrik
Andrae, Christian Lindblom, Jennie Eriksson, Madelaine Boberg, Anna Gradin, Bo Nilsson
och Gunilla Ignell Modé
Yrkande
-

Att ändra Vårdförbundets vision och stadgar till att enbart beröra rent fackliga frågor
som arbetsvillkor, arbetsrätt och arbetsmiljö i Sverige och internationellt.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att avslå motion 19.2.2

Beslut
Kongressen beslutade att avslå motion 19.2.2.

19.2.3
Vårdförbundet måste prioritera de fackliga frågorna tydligare i
förhållande till övriga frågor
Motion från Eva Lenander, Monika Alic, Marie Löfstrand, Ingrid Allerstam, Agneta Lenander,
Emma Jonsson, Christine Lindkvist och Johan Bäckander
Yrkande
-

-

Att Vårdförbundet tydligt prioriterar de fackliga frågorna om lön, arbetstider och
arbetsförhållanden i förhållande till Vårdförbundets övriga frågor.
Att Vårdförbundet tydligare, på bland annat hemsida, förmedlar att de fackliga
frågorna prioriteras.
Att det på Vårdförbundets hemsida under rubriken ”Det här vill Vårdförbundet” ändras
ordningsföljd på de fyra punkterna så att ”Arbeta för ett hållbart yrkesliv” och ”Arbeta
för högre löner” kommer först i ordningsföljd (möjligen dessa två i omvänd ordning).
Att Vårdförbundet när stadgarna revideras även vid punkten ”Vårdförbundets
ändamål” ska formuleringarna om att ”förbättra individens och kollektivets villkor” och
”förutsättningar för yrket och möjligheter till utveckling i arbetslivet” sättas först.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att avslå första, andra och tredje att-satsen i motion 19.2.3.
Att avslå fjärde att-satsen i motion 19.2.3.
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Yrkande 46
Lene Lorentzen, Västra Götaland
-

Att bifalla motion 19.2.3, fjärde att-sats

Beslut
Kongressen beslutade att bifalla första att-satsen med votering 109 för och 84 mot, bifalla
andra att-satsen med votering 96 för och 93 mot och bifalla tredje att-satsen med votering
98 för och 94 mot.
Kongressen beslutade att avslå fjärde att-satsen i motion 19.2.3 med votering 88 för och
103 mot.
Yrkande 46 faller i och med beslutet.

Medlem
19.2.4

Medlem som inte har legitimation

Motion från Tora Elfversson Dahlström, Gunilla Månsson, Martin Johansson, Charlotte
Warme Karlsson, Jenny Fagerlund, Camilla Perland, Eva Wallander, Jonas Ekestubbe,
Carina Holgersson, Jacob Hoffsten och Marie Löfstrand
Yrkande
-

Att beslut tas där yrkesverksam medlem inom Vårdförbundets professions- område
får särskilt medlemskap till dess att fullvärdigt medlemskap kan erhållas i och med att
legitimation har erhållits.

Förbundsstyrelsen förslag till beslut
-

Att avslå motion 19.2.4.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå motionens yrkande.
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Yrkande 147
Tora Elfversson Dahlström, Kalmar
-

Att yrkesverksam medlem som inte är legitimerad och som verkar inom
Vårdförbundets professionsområde för biomedicinska analytiker, anses verka mot
förbundets intressen och fråntas sitt medlemskap.

-

Att yrkesverksam inom Vårdförbundets professionsområde och som hittills inte blivit
legitimerad, måste ansöka om särskilt medlemskap tills dess att legitimation erhållits.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandet.

Förtroendevald
19.2.5

Förtroendevaldas politiska sido-uppdrag

Motion från Eva Lenander, Agneta Lenander och Johan Bäckander
Yrkande
-

-

Att förbundsstyrelsen/förbundsrådet utarbetar vägledande rekommendationer för
förtroendevalda i Vårdförbundet och eventuella sidouppdrag hos motpart
(arbetsgivare).
Att förtroendevalda Vårdförbundet med politiska uppdrag ärligt uppger detta om de
kan ha påverkansmöjlighet i beslut som gäller Vårdförbundets fackliga eller
professionella frågor.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 19.2.5 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 19.2.5 besvarad.
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Avdelningsstyrelse
19.2.6

Representation av Vårdförbundets alla fyra yrkesprofessioner i
avdelnings- och förbundsstyrelse

Motion från Åsa Sundin, Anne Danielsson, Jessica Östberg, Nadya Lehto, Elisabeth
Lindblad, Carina Deréus, Maria Bergman, Ulrika Johansson, Anki (Ann-Catrin) Ahlgren,
Emma Jonsson, Martin Jonsson, Sanna Norman, Stina Sewén, Malin Bergander och Matias
Swartling
Yrkande
-

Att avdelningsstyrelser samt förbundsstyrelsen har en sammansättning av ledamöter
som representerar alla fyra yrkesprofessioner som Vårdförbundet organiserar.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att avslå motion 19.2.6.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå motion 19.2.6.

19.2.7

Vårdförbundet ska verka för att alla fyra yrkes professioner finns
representerade i styrelser på central respektive lokal nivå

Motion från Rósa Ólafsdóttir, Emma Jonsson, Elisabeth Lindblad, Malin Bergander, Ingrid
Allerstam, Marion Vaeggemose och Matias Swartling
Yrkande
-

Att Vårdförbundet ska verka för att alla fyra yrkesprofessionerna blir representerade i
styrelser på central respektive lokal nivå.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 19.2.7 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 19.2.7 besvarad.
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19.2.8

Studentrepresentant i lokalavdelnings styrelse

Motion från Viviana Lundberg
Yrkande
-

Att de lokalavdelningarna med lärosäten ska verka för att en eller flera adjungerad/e
studenter med närvaro-, yttrande och yrkanderätt men dock ej rösträtt, finns
representerade på lokala styrelsens sammanträde.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att avslå motion 19.2.8.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå motion 19.2.8.

Årsmöte
19.2.9

Organisering av val till avdelningsstyrelse

Motion från Nadya Lehto, Merjo Yliluoma, Jessica Östberg, Hans Nilsson, Elisabeth Berglind,
Martin Håland, Martin Jonsson, Majvor Jansson, Camilla Gustafsson och Gunilla Forsten
Yrkande
-

Att avdelningsstyrelseledamöternas mandatperioder ska gå omlott.
Att val av helt ny avdelningsstyrelse inte ska tidsmässigt ske inför ett viktigt år som
kongress och valår.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att avslå motion 19.2.9.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå motion 19.2.9.
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Yrkande 163
Viktoria Vahlgren, Gotland
-

Att förbundsstyrelsen får i uppdrag att lösa avdelning Gotlands behov av omlottval
när det gäller Avdelningsstyrelsen.

Beslut
Kongressen beslutade att bifalla yrkandet.

19.2.10

Förslag till stadgeändring gällande val till lokala avdelningar
(ordförande, vice ordförande, ledamöter), lokal valberedning,
kongressombud samt förtroendevalda/skyddsombud

Motion från Elisabeth Berglind, Beatriz Olsson, Martin Jonsson och Camilla Gustafsson
Yrkande
-

Att ge kongressen i uppdrag att titta på möjligheter till omlottval på lokal nivå (val på
fyra år med omlottval vartannat år).

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att avslå motion 19.2.10.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå motion 19.2.10.

19.2.11

Stöd och struktur för Kongressombudens arbete

Motion från Eva Lenander, Agneta Lenander och Johan Bäckander
Yrkande
-

-

Att förbundsstyrelsen och/eller förbundsrådet skapar en vägledande struktur för
lokalavdelningarna hur kongressombuden ska stödjas i sitt uppdrag och hur detta ska
bedrivas och samordnas.
Att nominering och val till kongressombud sker vid avdelningarnas årsmöten på
hösten 1,5 år innan kongress.
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-

Att nomineringar och val av kongressombud inte sker samtidigt med ny ordförande
och vice ordförande.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 19.2.11 besvarad.

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 19.2.11 besvarad.

Yrkande 69
Marie Löfstrand, Kalmar
-

Att det tillskapas en webbutbildning riktad till kongressombuden i deras uppdrag.

Beslut
Kongressen beslutade att bifalla yrkandet.

19.2.12

Likvärdig demokrati under årsmöten inom Vårdförbundet

Motion från Eva Lenander, Agneta Lenander och Johan Bäckander
Yrkande
-

Att förbundsstyrelse/förbundsråd utformar vägledande rekommendationer för regler
och struktur för lokalföreningarnas årsmöten.
Att Demokratihandbokens råd och riktlinjer utökas och kompletteras gällande regler
och struktur för årsmöten.
Att det är tydligt vilka dokument som bör ingå i årsmöteshandlingar.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 19.2.12 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motionens yrkanden besvarade.
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Förbundsstyrelsen
19.2.13

Motion om att fördjupa samarbetet med våra fyra
professionsföreningar

Motion från Martin Håland, Susanne Blom Persson, Lene Lorentzen, Anki (Ann-Catrin)
Ahlgren och Åsa Hemlin
Yrkande
-

Att stadgan ändras under stycke 7 om förbundsstyrelsen sammansättning enligt
följande: Professionsföreningarnas styrelser, som idag benämns Svenska
sjuksköterskeförening, Svenska Barnmorskeförbundet, Institutet för biomedicinsk
laboratorievetenskap samt Svensk förening för Röntgensjuksköterskor erbjuds var sin
fast adjungering i förbundsstyrelsen med förslags- och yttranderätt.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att avslå motion 19.2.13

Beslut
Kongressen beslutade att avslå motion 19.2.13.

19.2.14

Studentordförande i Förbundsstyrelsen

Motion från Viviana Lundberg
Yrkande
-

Att Vårdförbundet Students ordförande finns adjungerad på Förbundsstyrelsens
sammanträde med närvarorätt, yttranderätt, yrkanderätt dock ej rösträtt.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att avslå motion 19.2.14

Beslut
Kongressen beslutade att avslå motion 19.2.14.
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Kongressen
19.2.15

Förtroendevalda revisorer

Motion från avdelning Östergötland, avdelning Västra Götaland, Lene Lorentzen, Martin
Jonsson, Anki (Ann-Catrin) Ahlgren och Martin Håland
Yrkande
-

Att ändra stadgan till följande: Kongressen väljer 6 förtroendevalda revisorer samt 2
ersättare till dessa.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att avslå motion 19.2.15.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå motion 19.2.15.

Revision
19.2.16

Jäv

Motion från Pernilla Stenborg Nielsen och Gunilla Forsten
Yrkande
-

Att förbundsstyrelsen arbetar mot att tillsätta ett kontrollorgan som skall motverka jäv i
Vårdförbundet.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att avslå motion 19.2.16

Beslut
Kongressen beslutade att avslå motion 19.2.16.
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19.2.17

Insyn i lokalföreningarnas arbete

Motion från Eva Lenander och Johan Bäckander
Yrkande
-

-

Att Vårdförbundet åter inrättar lokala revisorer eller liknande funktion med upp- drag
att granska det lokala verksamhetsuppdraget utifrån medlemsvärdet.
Att förbundsstyrelsen får i uppdrag att utveckla vägledande rekommendationer för
detta uppdrag.
Att förbundsstyrelsen/förbundsrådet utvecklar vägledande rekommendationer för hur
lokalföreningarna ska arbeta med öppenhet och demokrati och tillgodose
medlemmarnas möjlighet till insyn i det lokala arbetet.
Att förbundsstyrelsens arbete med att samordna uppföljning och utvärdering
synliggörs för medlemmarna.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att de två första att-satserna i motion 19.2.17 avslås.
Att den tredje och fjärde att-satsen i motion 19.2.17 anses besvarade.

Beslut
Kongressen beslutade att de två första att-satserna i motion 19.2.17 avslås och den tredje
och fjärde att-satsen i motion 19.2.17 anses besvarade.
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20. VÅRDFÖRBUNDETS ORGANISATION
20.1

PROPOSITION VÅRDFÖRBUNDETS ORGANISATION

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anta förslag till riktning för utvecklingen av Vårdförbundets organisation under
kongressperioden 2018 till 2022.

Beslut
Kongressen antog förslaget till riktning för utvecklingen av Vårdförbundets organisation
under kongressperioden 2018 till 2022.
Reservation från kongressombud Anneli Andersson Rodriguez (29), Mikael Apelquist
(30), Anna de Pedis (31), Margot Kamruddin (32), Anna-Karin Liljedahl (33), Camilla
Tellström (34), Camilla Gustafsson (51), Camilla Engström Degerlund (55), Camilla
Eriksson Sundberg (56), Gunilla Forstén (57), Malin Lestander (58), Elisabeth Lindblad
(59), Lena Norén (60), Lena Vennberg (61), Dana Breicht (62), Elisabeth Brynolf (118),
Helen Engström (126), Majvor Jansson (128), Ann Lilja (129), Maud Ulset (130), Maria
Adrell (150), Ann-Catrin Ahlgren (151), Anna-Lena Aldeborg (152), Lena Andersson
(153), Malin Bergander (154), Susanne Blom Persson (155), Christoffer Brandt (156),
Anette Carlsson (157), Carina Deréus (158), Branka Djukanovic Svensson (159), Gunilla
Eliasson (160), Fredrik Sörman (161), Martin Håland (162), Anne Karin Höglund (163),
Anna-Karin Johannesson (164), Vivianne Johansson (165), Erik Johansson Hjorth (166),
Ana Kurea (167), Caroline Laursen (168), Lene Lorentzen (169), Monica Magnusson
(170), Angelica Neville (171), Carina Rautalin (172), Jeanette Ros (173), Christina
Samstrand (174), Christian Sandberg (175), Martin Severinkangas (176), Nicklas
Martinsson (177), Åsa Sundin (178), Maud Olausson (179), Christina Wernstedt (180),
Pernilla Widholm Jolgård (181), Marie Öberg Flood (182) mot beslutet.

Yrkande 99
Jämkat med Förbundsstyrelsen enligt protokoll vidimerat av samtalsansvarig.
Angelica Neville, Västra Götaland. Jämkning Maria Buhre avd. Skåne och Angelica Neville
och Carina Rautalin avd. Västra Götaland
-

Att Vårdförbundet nationellt och lokalt säkerställer stödet till medlem samt
förtroendevalda inom privat verksamhet

-

Att Förbundsstyrelsen under nästa kongressperiod analyserar och tar fram en plan
som alternativ till dagens Värdavdelningsskap inför den successiva avvecklingen.
Detta arbete görs tillsammans med värdavdelningarna.
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Beslut
Kongressen beslutade att bifalla yrkandet.

Yrkande 31
Lene Lorentzen, Västra Götaland
-

Att propositionen om Vårdförbundets organisation skickas på återremiss till
Förbundsstyrelsen för mer detaljerad utredning kring inriktningsförslaget om att "vi
ges möjlighet att organisera oss i avdelningar utifrån hur vi bäst ser att våra intressen
kan tillgodoses...". Utredningen ska fokusera på hur förbundet och medlemmarna
påverkas av förslaget utifrån personella, materiella (lokaler ect), ekonomiska och
miljömässiga aspekter.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandet.

Yrkande 137
Martin Johansson, Blekinge
-

Att FS ger kansliorganisationen i uppdrag att anpassa det lokala avdelningsstödet
efter det lokala behovet som följer utvecklingen av propositionen.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandet.

Yrkande 138
Katarina Nilsson Reian, Västerbotten
-

Att ordalydelsen "aktivera" under rubriken "Vårdförbundet utgår från medlem..."
ändras till "tillvarata".
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Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandet.

Yrkande 153
Tora Elfversson Dahlström, Kalmar
-

Att tillägg görs i underrubriken ”Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund” till
”Vårdförbundet är ett växande akademiskt yrkesförbund”

-

Att ändring görs i rubrik från "Förtroendevald på arbetsplats är Vårdförbundet där
medlem finns" till "Förtroendevald på arbetsplats är representant för Vårdförbundet
där medlem finns"

Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandet.

20.2

Motioner organisation

20.2.1 Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund
20.2.1.1

Samarbete med yrkesorganisationerna

Motion från Katarina Nilsson Reian, Martin Jonsson, Rósa Ólafsdóttir, Marie Brännström,
Catrin Johansson, Jenny Olsson, Jessica Östberg, Helena Forss Johansson och Karin
Kopparmalms Lindblad
Yrkande
-

-

Att Vårdförbundet nationellt och lokalt ska verka för ett tätare samarbete med alla
yrkesorganisationer för att tillsammans göra oss starkare i fackliga frågor.
Att Vårdförbundet nationellt och lokalt ska verka för ett tätare samarbete med alla
yrkesorganisationer för att tillsammans göra oss starkare i yrkes- organisatoriska
frågor.
Att Vårdförbundet stärker de nationella nätverkens påverkan på yrkes- utveckling och
de fackliga kampfrågorna mellan kongresserna.
Att Vårdförbundet uppmuntrar yrkesgrupper som inte har nationella nätverk att bilda
det.
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Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 20.2.1.1 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 20.2.1.1 besvarad.

20.2.1.2

Strategi för påverkan

Motion från Helena Forss Johansson, Catrin Johansson, Jenny Olsson, Marie Löfstrand,
Martin Jonsson och Katarina Nilsson Reian
Yrkande
-

Att Vårdförbundet verkar för att en strategiskplan för påverkansarbete upprättas vid
viktiga frågor.
Att Vårdförbundet verkar för att stärka den vårdstrategiska avdelningen.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 20.2.1.2 besvarad.

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 20.2.1.2 besvarad.

Motion 20.2.1.3 och motion 20.2.1.4 är likalydande
20.2.1.3

Medlemsrekrytering

Motion från Martin Håland, Susanne Blom Persson, Anki (Ann-Catrin) Ahlgren och Martin
Jonsson

20.2.1.4

Medlemsrekrytering

Motion från avdelning Västra Götaland och Martin Jonsson
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Yrkande
-

Att förbundsstyrelsen möjliggör arvodering av två medlemmar per enhet under en
förbestämd tidsperiod. Deras uppdrag ska vara att tillsammans med
avdelningsstyrelse och förtroendevalda på arbetsplats informera och rekrytera
medlemmar.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att avslå motionerna 20.2.1.3 och 20.2.1.4

Beslut
Kongressen beslutade att avslå motionerna 20.2.1.3 och 20.2.1.4

20.2.1.5

Fler medlemmar genom ökat engagemang

Motion från Lena Andersson och Monika Alic
Yrkande
-

-

Att kongressen uppdrar till förbundsstyrelsen att tillsätta en kommitté som till
merparten består av medlemmar och som har till uppdrag att undersöka hur
ungdomsförbund inom ideell sektor engagerar sina medlemmar.
Att kongressen uppdrar till kommittén att utifrån undersökningen ovan arbeta fram en
plan på, om och hur detta kan appliceras inom Vårdförbundet.
Att kongressen uppdrar till förbundsstyrelsen att tillsätta lämpliga budgetmedel till
kommitténs arbete enligt ovan.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att avslå motion 20.2.1.5

Beslut
Kongressen beslutade att avslå motion 20.2.1.5.

20.2.1.6

Stockholms sak är vår sak

Motion från Helena Forss Johansson, Mattias Weibull, Jenny Olsson, Martin Jonsson,
Jessica Östberg, Katarina Nilsson Reian och Karin Kopparmalms Lindblad
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Yrkande
-

Att vi gemensamt från samtliga avdelningar ges förutsättningar att genomföra
rekryteringssatsningar i Stockholm och andra avdelningar med låg anslutningsgrad.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 20.2.1.6 besvarad.

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 20.2.1.6 besvarad.

20.2.2

Vårdförbundet utgår från medlem och förtroendevald på
arbetsplatsen

20.2.2.1

Stärka Vårdförbundet inifrån

Motion från Katarina Nilsson Reian
Yrkande
-

Att Vårdförbundet verkar för att vara en medlemscentrerad organisation.
Att Vårdförbundet verkar för att möta missnöjesyttringar och åtgärda eventuella
problem som framkommer.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att bifalla motion 20.2.2.1

Beslut
Kongressen beslutade att bifalla motion 20.2.2.1.
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20.2.2.2

Organisation och kommunikation för medlemmar!

Motion från Beatriz Olsson, Eva Lenander och Marion Vaeggemose
Yrkande
-

-

Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att jobba för att organisationen blir mer tillgänglig
och solidarisk (enligt demokratihandbokens definition betyder solidariskt: att vi är
ömsesidigt beroende av varandra och har samma rätt och möjlighet att påverka
lösningar och skyldighet att ha ansvar för dem) det vill säga vara mer transparent och
involvera Vårdförbundets medlemmar i frågor rörande vår organisation.
Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att förbättra befintliga och utveckla nya
kommunikationsplattformer för att skapa tillgänglighet för medlemmars inflytande och
organisationens behov av att nå medlemmarna på ett tydligt och strukturerat sätt.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 20.2.2.2 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 20.2.2.2 besvarad.

Yrkande 150
Marie Löfstrand, Kalmar
-

Att Vårdförbundet tydligt lyfter fram det lokala perspektivet hellre än det centrala, så
att det som med fördel kan göras lokalt även i fortsättningen förblir en uppgift för
lokalavdelningarna, med det nationella kansliet som tydlig stödfunktion.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandet.

20.2.2.3

Skapa stödfunktioner för medlemmar som utsätts för påtryckningar att
delegera och att ta ansvar för andras delegeringar

Motion från Charlotta Dickman, Monika Alic, Åsa Hemlin, Martin Jonsson, Mattias Weibull,
Marie Löfstrand och Pernilla Petersson
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Yrkande
-

Att verka för att skapa arbetsplatsförankrade och/eller lokalavdelnings- förankrade
stödfunktioner för medlemmar som utsätts för delegeringspåtryckningar.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 20.2.2.3 besvarad.

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 20.2.2.3 besvarad.

20.2.2.4

Facklig introduktionskurs för alla medlemmar

Motion från Monika Alic, Susanne Björkman, Martin Jonsson, Anne Danielsson och Agneta
Lenander
Yrkande
-

Att Vårdförbundet ska etablera en facklig introduktionskurs för alla medlemmar som
vill lära sig mer om vår kollektiva gemenskap.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att bifalla motion 20.2.2.4

Beslut
Kongressen beslutade att bifalla motion 20.2.2.4.

20.2.2.5

Utbildningsbehov för medlemmar

Motion från Sanna Norman och Matias Swartling
Yrkande
-

Att vi skapar webbutbildningar för medlemmar.
Att skapa utbildningar för medlemmarna i retorik, argumentation och förhållningsätt.
Att skapa medlemsutbildningar om rättigheter och skyldigheter.
Att skapa utbildningar och utbildningstillfällen om den svenska modellen/
kollektivavtal (även för icke medlemmar).
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-

Att skapa utbildningar och utbildningstillfällen i löneförhandlingsteknik.
Att skapa utbildningar och utbildningstillfällen om fackets roll samt vilja och möjlighet
att påverka.
Att skapa utbildningar och utbildningstillfällen i teknik för medarbetarsamtal.
Att skapa spetsutbildningar för mindre yrkesgrupper exempelvis skolsköterskor.
Att skapa utbildningar och utbildningstillfällen om kongressens funktion, hur man
lägger motioner, varför vi ska motionera etcetera.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att bifalla första att-satsen i motion 20.2.2.5
Att avslå andra till nionde att-satserna i motion 20.2.2.5

Beslut
Kongressen beslutade att bifalla första att-satsen i motion 20.2.2.5 och avslå andra till
nionde att-satserna i motion 20.2.2.5.

Yrkande 49
Anna de Pedis, Halland
-

Att det tas fram en förenklad villkorsguide i fickformat för alla Vårdförbundets
medlemmar. Likt officersförbundets.

Beslut
Kongressen beslutade att bifalla yrkandet.

20.2.2.6

Öka medlemsengagemanget genom att låta en del frågor gå ut på remiss
till medlemmarna samt skapa någon form av basutbildning för
medlemmar

Motion från Charlotta Dickman, Beatriz Olsson, Mats Svensson, Martin Jonsson, Camilla
Gustafsson, Marie Löfstrand, Christine Lindkvist, Jelena Smirnova och Agneta Lenander
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Yrkande
-

Att verka för en basutbildning för medlemmar.
Att verka för att en del frågor går ut på remiss till medlemmarna.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att bifalla första att-satsen i motion 20.2.2.6
Att anse andra att-satsen i motion 20.2.2.6 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att bifalla första att-satsen i motion 20.2.2.6 och anse andra attsatsen i motion 20.2.2.6 besvarad.

20.2.2.7

Ett barn- och föräldravänligt förbund

Motion från Mats Svensson, Åsa Sundin, Anne Danielsson, Beatriz Olsson, Martin Jonsson,
Stina Sewén, Malin Bergander och Jonas Carlsson
Yrkande
-

Att Vårdförbundet verkar för att bli ett barn- och föräldravänligt förbund, genom att
bedriva ett aktivt arbete med jämställdhetsutbildningar för förtroendevalda.
Att Vårdförbundet verkar för att bli ett barn- och föräldravänligt förbund, genom att
förlägga möten och utbildningar på platser och tider som möjliggör deltagande även
för föräldrar med ensamt föräldraansvar.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att bifalla första att-satsen i motion 20.2.2.7
Att anse andra att-sats motion 20.2.2.7 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att bifalla första att-satsen i motion 20.2.2.7 och anse andra attsats motion 20.2.2.7 besvarad.
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20.2.3

Medlemmar på olika arenor

20.2.3.1

Styrelse för chefer och ledare

Motion från Karin Kopparmalms Lindblad, Martin Jonsson, Katarina Nilsson Reian, Mattias
Weibull, Marie Brännström och Helena Forss Johansson
Yrkande
-

Att Vårdförbundet inrättar en styrelse för chefer och ledare.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att avslå motion 20.2.3.1

Beslut
Kongressen beslutade att avslå motion 20.2.3.1.
Reservation från kongressombud 9 mot beslutet.

Yrkande 67
Karin Kopparmalms Lindblad, Västerbotten
-

Att Vårdförbundet under kongressperioden utreder behov och möjlighet av att inrätta
en styrelse för chefer och ledare

Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandet.

20.2.3.2

Stärka chefer och ledare i Vårdförbundet

Motion från Karin Kopparmalms Lindblad, Martin Jonsson, Catrin Johansson, Katarina
Nilsson Reian, Mattias Weibull, Marie Brännström, Martin Håland, Jenny Olsson, Jessica
Östberg och Helena Forss Johansson
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Yrkande
-

Att Vårdförbundet verkar för och stöttar nätverk för chefer och ledare.
Att Vårdförbundet aktivt verkar för att det ska finnas förtroendevalda chefer och
ledare.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 20.2.3.2 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 20.2.3.2 besvarad.

20.2.3.3

Nationell certifierad chefsförtroendevaldautbildning

Motion från Erica Olsson och Martin Jonsson
Yrkande
-

Att Vårdförbundet anordnar en nationell certifierad utbildning för chefsförtroendevalda
i Sverige.
Att chefsförtroendevalda får utbildning, kunskap och mandat för att ansvara för
förhandlingar inom deras mandatområde.
Att Vårdförbundet skapar möjligheter för chefsförtroendevalda att mötas i nätverk för
att stärkas och lära av varandra nationellt.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att avslå första att-satsen i motion 20.2.3.3
Att anse andra och tredje att-satsen i motion 20.2.3.3 besvarade

Beslut
Kongressen beslutade att avslå första att-satsen i motion 20.2.3.3 och anse andra och
tredje att-satsen i motion 20.2.3.3 besvarade.

125

20.2.3.4

Heltidsarvoderad ordförande

Motion från Viviana Lundberg

Yrkande
-

Att Vårdförbundet under kongressperioden 2018-2022 kartlägger de ekonomiska
samt avtalsmässiga möjligheterna och förutsättningarna till att ha en heltidsarvoderad
ordförande i studentstyrelsen.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 20.2.3.4 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 20.2.3.4 besvarad.

20.2.3.5

Studenthandläggarnas uppdrag angående besök på högskolorna

Motion från Marie Löfstrand, Eva Wallander, Jacob Hoffsten och Viviana Lundberg
Yrkande
-

-

-

Att arbetsfördelningen mellan studenthandläggare och lokal avdelningsstyrelse
förtydligas.
Att de lokalavdelningar som nedprioriteras i studenthanläggarnas arbete tidigt får
information om detta, så att verksamhetsplanering och lokal budget kan anpassas till
arbetet med studentrekrytering, om detta ska utföras av den lokala
avdelningsstyrelsen.
Att principerna för prioritering av besök från studenthandläggarna kommuniceras
tydligt, med möjlighet för lokala avdelningsstyrelser för att föra en dialog kring
prioriteringen.
Att studenthandläggarna bjuder in studentansvarig från den lokala
avdelningsstyrelsen till klassrumspresentationerna.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 20.2.3.5 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 20.2.3.5 besvarad.
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Yrkande 84
Marie Löfstrand, Kalmar

-

Att arbetsfördelningen mellan studenthandläggare, lokal avdelningsstyrelse och
studentrepresentanter förtydligas.

Beslut
Kongressen beslutade att bifalla yrkandet.

20.2.3.6

Utveckla och förtydliga Vårdförbundets organisation för riksklubbar och
övriga privatanställda medlemmar

Motion från Åsa Hemlin, Fanny Holmkvist och Susanne Johansson
Yrkande
-

-

Att förenkla och förtydliga strukturen för hur privata medlemmar och riksklubbar ska
kunna påverka, ge synpunkter och ta del av processen vid förhandlingar och
överläggningar av centrala avtal för privatanställda.
Att riksklubbar och förtroendevalda skall beredas mer utrymme på Vårdförbunds
webb.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att bifalla motion 20.2.3.6

Beslut
Kongressen beslutade att bifalla motion 20.2.3.6.

20.2.3.7

Medlem i Vårdförbundet och anställd hos privat arbetsgivare

Motion från avdelning Jönköping, avdelning Kronoberg, avdelning Östergötland, Jessica
Östberg och Åsa Hemlin
Yrkande
-

Att Vårdförbundet kartlägger befintliga resurser som satsas på medlemmar anställda
hos privat arbetsgivare.
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-

Att Vårdförbundet tar ställning till om de befintliga resurser som används på
medlemmar anställda hos privat arbetsgivare kan användas mer effektivt för
medlemmarnas rätt och möjligheten till delaktighet och påverkansmöjlighet.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 20.2.3.7 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 20.2.3.7 besvarad.

20.2.3.8

Riksklubbarnas förutsättningar

Motion från avdelning Västra Götaland, Åsa Hemlin, Martin Jonsson och Susanne
Johansson
Yrkande
-

Att förbundsstyrelsen tar ett samlat grepp kring frågan om alla medlemmars lika
värden – även när det gäller privatanställda medlemmar.
Att riksklubbarnas styrelser får samma förutsättningar som en avdelningsstyrelse.
Att riksklubbarna finns tillsammans med avdelningarna på vår nationella hemsida och
med en egen hemsida liknande den de lokala avdelningarna har.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 20.2.3.8 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 20.2.3.8 besvarad.

20.2.3.9

Lika förutsättningar för fackligt arbete

Motion från Eva Lenander, Mattias Weibull, Martin Jonsson och Agneta Lenander
Yrkande
-

Att Vårdförbundet arbetar för att arbetsgivare oavsett om de finns inom landsting,
kommun, stat eller privat sektor ska ta sitt ansvar för ett väl fungerande fackligt arbete
och kommunikation med Vårdförbundet och därmed avsätter resurser för det arbetet.
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-

Att förbundsstyrelsen/förbundsrådet utarbetar en strategi för hur Vårdförbundet ska
kunna knyta till sig medlemmar som arbetar i verksamheter som arbetar rikstäckande
samt utverka resurser från dessa arbetsgivare.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse första att-satsen i motion 20.2.3.9 besvarad
Att anse andra att-satsen i motion 20.2.3.9 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 20.2.3.9 besvarad.

Yrkande 139
Eva Lenander, Skåne
-

Att VF tydligare sätter press på SKL och dess medlemmar, d.v.s. Olika arbetsgivare
att följa lagen om skyddsombud på arbetsplatser med mer än 5 anställda samt ger
förutsättningar för det arbetet.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandet.

20.2.3.10

Motion om ökat medlemsvärde för medlemmar inom universitet och andra
lärosäten

Motion från Karin Nordén Persson, Åsa Mörner och Hans Nilsson
Yrkande
-

Att Vårdförbundet ökar resurserna för kontakt med verksamma medlemmar inom
universitet och andra lärosäten.
Att Vårdförbundet skapar mötesplatser för att öka medlemsvärdet för medlemmar
inom universitet och andra lärosäten.
Att Vårdförbundet utökar samarbetet med Lärarförbundet/SULF för att tillsammans
arbeta för en förbättrad arbetsmiljö och yrkesutveckling.
Att Vårdförbundet arbetar för att öka antalet medlemmar inom universitet och andra
lärosäten.
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Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 20.2.3.10 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 20.2.3.10 besvarad.

20.2.3.11

Motion om att skapa högre medlemsvärde med utökad möjlighet till
dubbelorganisering

Motion från Karin Nordén Persson, Åsa Mörner och Hans Nilsson
Yrkande
-

Att Vårdförbundet arbetar för att skriva avtal om dubbelorganisering med fler fackliga
organisationer samt utvecklar avtalen med dessa.
Att Vårdförbundet arbetar för att dubbelorganiserade medlemmar får kunskap om
respektive förbunds uppdrag och möjlighet till stöd i olika frågor.
Att Vårdförbundet ser över och utvecklar värdavdelningsskapet utifrån
medlemmarnas behov.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 20.2.3.11 besvarad.

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 20.2.3.11 besvarad.

20.2.3.12

Vårdförbundets arbete för specialistsjuksköterskor inom intensivvård

Motion från Sofia Lindström
Yrkande
-

Att Vårdförbundet verkar för att underlätta intensivvårdssjuksköterskornas
organisering.
Att Vårdförbundet prioriterar intensivvårdssjuksköterskornas arbetsmiljö.
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Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse första att-satsen i motion 20.2.3.12 besvarad
Att avslå den andra att-satsen i motion 20.2.3.12

Beslut
Kongressen beslutade att anse första att-satsen i motion 20.2.3.12 besvarad och avslå
den andra att-satsen i motion 20.2.3.12.

20.2.4

Organisationsstruktur samt resurs och rollfördelning

20.2.4.1

Virtuell lokalavdelning för medlemmar som arbetar i
bemanningsbranschen

Motion från Marie Löfstrand, Pernilla Petersson, Tora Elfversson Dahlström, Eva Wallander
och Jacob Hoffsten
Yrkande
-

Att kongressen uppdrar åt förbundsstyrelsen att utreda hur medlemmar som arbetar i
bemanningsbranschen kan få ett likvärdigt medlemsvärde.
Att det skapas en virtuell lokalavdelning för medlemmar som arbetar i
bemanningsbranschen.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse 20.2.4.1 besvarad.
Att avslå andra att-satsen i motion 20.2.4.1.

Beslut
Kongressen beslutade att anse 20.2.4.1 besvarad och avslå andra att-satsen i motion
20.2.4.1.

Yrkande 89
Marie Löfstrand, Kalmar
-

Att kongressen uppdrar åt förbundsstyrelsen att utreda hur en virtuell lokalavdelning
skulle kunna arbeta för att vara ett alternativ för medlemmar som arbetar i
bemanningsbranschen.
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Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandet.

20.2.4.2

Villkor för fackligt arbete

Motion från avdelning Dalarna
Yrkande
-

Att Vårdförbundet arbetar för att alla medlemmar oavsett arbetsgivare ska få samma
möjlighet till medlemsstöd
Att förtroendevalda får samma förutsättningar till fackligt arbete oavsett arbetsgivare

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 20.2.4.2 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 20.2.4.2 besvarad.

20.2.4.3

Ersättningsreglemente för förtroendevalda i Vårdförbundet

Motion från Mattias Weibull, Catrin Johansson, Jenny Olsson, Martin Jonsson, Monika Alic,
Jessica Östberg, Katarina Nilsson Reian, Helena Forss Johansson och Karin Kopparmalms
Lindblad
Yrkande
-

Att Vårdförbundet skapar ett tydligt och nationellt ersättningsreglemente för
förtroendevalda.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 20.2.4.3 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 20.2.4.3 besvarad.
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20.2.4.4

Möjlighet till förtroendeuppdrag i Vårdförbundet

Motion från Kenneth Josefsson, Martin Jonsson och Mattias Weibull
Yrkande
-

Att Vårdförbundet ska verka för att samtliga medlemsgrupper oavsett var medlemmen
är anställd skall kunna erhålla samtliga förtroendeuppdrag inom Vårdförbundet.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 20.2.4.4 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 20.2.4.4 besvarad.

20.2.4.5

Förbundsstyrelsen ansvarar för budgetfördelningen av förlorad arb

Motion från avdelning Värmland, Martin Jonsson och Helena Forss Johansson
Yrkande
-

Att förbundsstyrelsen tar ansvar för budgeteringen av förlorad arbetsförtjänst, så att
alla förtroendevalda har möjlighet att fullfölja sitt förtroendeuppdrag, oavsett
arbetsgivare, med bibehållen lön och förmåner.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 20.2.4.5 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 20.2.4.5 besvarad.

20.2.4.6

Förutsättningar att utföra uppdrag som ledamot i avdelningsstyrelse

Motion från avdelning Västra Götaland, Åsa Sundin, Lene Lorentzen, Martin Jonsson,
Mattias Weibull, Marie Löfstrand och Malin Bergander
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Yrkande
-

-

-

-

Att Vårdförbundet säkerställer de ekonomiska förutsättningarna enligt gällande avtal
för alla valda ledamöter, oavsett anställning, i de fall arbetsgivaren inte gör det.
Att kostnaderna för eventuell ledamot med anställning i exempelvis kommun eller hos
privat aktör, inte ska belasta lokal avdelningsstyrelses befintliga budget utan ska tas
från nationell budget.
Att Vårdförbundet är tydlig inför sina medlemmar att styrelseuppdraget ska vara
ekonomiskt genomförbart även om man har sin anställning i exempelvis en kommun
eller hos privat aktör, genom att bifalla yrkande 1.
Att vid avslag på yrkande 1, 2, och 3 bifalla yrkande 4; att tydlig information går ut till
medlemmar och valberedning inför nominering och val till uppdrag som
avdelningsordförande, vice ordförande och styrelseledamot, kring
att uppdraget kanske inte blir genomförbart för exempelvis kommun- anställda eller
privatanställda, beroende på att Vårdförbundet väljer att inte ersätta för förlorad
arbetsersättning.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 20.2.4.6 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 20.2.4.6 besvarad.

20.2.4.7

Förlorad arbetsinkomst

Motion från Camilla Gustafsson och Martin Jonsson
Yrkande
-

Att förbundet centralt har hand om budgeterar, beroende på hur många lokala
ledamöter som väljs, för förlorad arbetsinkomst.
Att nyckeltal för medlemsvärde är lika för alla lokala avdelningar, under förut sättning
att förlorad arbetsinkomst inte ingår i budgetramen.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 20.2.4.7 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 20.2.4.7 besvarad.
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20.2.4.8

Medlem i Vårdförbundet och anställning i kommun

Motion från avdelning Jönköping och avdelning Östergötland
Yrkande
-

-

Att Vårdförbundet använder partsarbete för att tillse att de möjligheter för facklig
verksamhet som ges via lagar och avtal säkerställs inom landets kommuner.
Att Vårdförbundet tar fram en gemensam strategi i syfte att ge medlemmar med
anställning i kommuner förutsättningar för medlemsengagemang och
påverkansmöjligheter.
Att den gemensamma strategin drivs nationellt och lokalt.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse första att-satsen i motion 20.2.4.8 besvarad
Att bifalla andra och tredje att-satsen i motion 20.2.4.8

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion första att-satsen i motion 20.2.4.8 besvarad och
bifalla andra och tredje att-satsen i motion 20.2.4.8.

Yrkande 32
Christina Matscheko, Kalmar
-

Att Vårdförbundet driver frågan gentemot arbetsgivare i kommunal hälso och sjukvård
ska avsätta tid och medel så förtroendevalda kan utföra de uppdrag de enligt lagar
och avtal har rätt till.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandet.

Yrkande 130
Marie Löfstrand, Kalmar
-

Att Vårdförbundet driver frågan både centralt och lokalt gentemot arbetsgivare i
kommunal hälso- och sjukvård ska avsätta tid och medel så förtroendevalda kan
utföra de uppdrag de enligt lagar och avtal har rätt till.
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Beslut
Kongressen beslutade att bifalla yrkandet.

20.2.4.9

Gemensam lösning gällande förlorad arbetsförtjänst för kommunanställda
med facklig tid

Motion från Marion Vaeggemose, Jelena Smirnova, Mattias Weibull, Martin Jonsson och
Kerstin Erlandsson
Yrkande
-

Att centrala parter SKL och Vårdförbundet påbörjar ett gemensamt arbete i syftet att
nå ett avtal för att kommunerna inom en region går samman om en lösning för ett
gemensamt betalningsansvar gällande förlorad arbetsförtjänst.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 20.2.4.9 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 20.2.4.9 besvarad.

20.2.4.10

Lika förutsättningar i tid för förtroendevalda att verka i sitt förtroendeuppdrag inom kommuner och landsting/region

Motion från avdelning Kalmar, avdelning Blekinge, Martin Johansson, Charlotte Warme
Karlsson, Jenny Fagerlund, Camilla Perland, Jonas Ekestubbe, Carina Holgersson, Jelena
Smirnova och Jacob Hoffsten
Yrkande
-

-

Att Vårdförbundet påverkar SKL centralt att vilja arbeta fram en plattform för hur de
vill att deras medlemmar ger rimliga förutsättningar i tid för lokalt fackliga
förtroendemän. Tiden skall behandla delar utifrån: Tid för det fackliga arbetet utifrån
stöd av förtroendemannalagen, skyddstid med stöd från AML och skyddsombudets
roll samt tid utifrån en modern samverkan med stöd från det centrala avtalet om
samverkan och arbetsmiljö.
Att förtroendevalda i Vårdförbundet med stöd av kansliorganisationen gemen- samt
arbetar fram en strategi som kan användas i de lokala partsamtalen om skälig tid för
förtroendevalda tillika skyddsombud som håller oavsett arbetsgivare hos SKL. Denna
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strategi skall utgå ifrån tre delar: tid för det fackliga arbetet, tid för skyddsarbetet samt
tid för en modern samverkan.
Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 20.2.4.10 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 20.2.4.10 besvarad.

20.2.4.11

Förutsättningar i tid för förtroendevalda i privat sektor

Motion från avdelning Kalmar, avdelning Blekinge, Martin Johansson, Charlotte Warme
Karlsson, Jenny Fagerlund, Camilla Perland, Jonas Ekestubbe, Carina Holgersson och
Jacob Hoffsten
Yrkande
-

-

-

-

Att Vårdförbundet påverkar privata arbetsgivare via deras centrala organisation att
vilja arbeta fram en plattform för hur de vill ge rimliga förutsättningar i tid för lokalt
fackliga förtroendemän.
Tiden skall behandla delar utifrån: Tid för det fackliga arbetet utifrån stöd av
förtroendemannalagen, skyddstid med stöd från AML och skyddsombudets roll samt
tid utifrån en modern samverkan med stöd från eventuella samverkansavtal.
Att förtroendevalda i Vårdförbundet med stöd av kansliorganisationen gemensamt
arbetar fram en strategi som kan användas i de lokala partsamtalen om skälig tid för
förtroendevalda tillika skyddsombud som håller oavsett arbetsgivare hos SKL.
Denna strategi skall utgå ifrån tre delar: tid för det fackliga arbetet, tid för
skyddsarbetet samt tid för en modern samverkan.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 20.2.4.11 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 20.2.4.11 besvarad.
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20.2.4.12

Förutsättningar för förtroendevalda att delta i möten och utbildningar

Motion från Marie Löfstrand, Martin Jonsson, Monika Alic, Pernilla Petersson, Matilda
Hammarström, Eva Wallander och Jacob Hoffsten
Yrkande
-

Att Vårdförbundet ser över sitt arbetssätt, så att innehållet från möten och utbildningar
finns lättillgängligt i digital form under och efter aktiviteten.
Att Vårdförbundet driver frågan gentemot arbetsgivare i kommunal och privat sektor
att dessa ska avsätta medel för att förtroendevalda ska kunna utföra sina uppdrag.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse första att-satsen i motion 20.2.4.12 besvarad
Att anse andra att-satsen i motion 20.2.4.12 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 20.2.4.12 besvarad.

20.2.4.13

Demokrati

Motion från Helena Forss Johansson, Catrin Johansson, Mattias Weibull, Jenny Olsson,
Martin Jonsson och Karin Kopparmalms Lindblad
Yrkande
-

Att Vårdförbundet verkar för att styrelseledamot i lokal avdelningsstyrelse får
möjlighet att bedriva påverkansarbete genom att möjliggöra för arvodering för
uppdrag i Vårdförbundet.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 20.2.4.13 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 20.2.4.13 besvarad.
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20.2.4.14

Jämlik service till Vårdförbundets alla medlemmar

Motion från Helena Forss Johansson, Marie Brännström, Catrin Johansson, Mattias Weibull,
Jenny Olsson, Martin Jonsson, Jessica Östberg, Katarina Nilsson Reian och Karin
Kopparmalms Lindblad
Yrkande
-

-

Att Vårdförbundet verkar för att anpassa organisationen utifrån medlemmarnas
behov.
Att Vårdförbundet skall verka för att säkerställa möjlighet till en jämlik tillgång till stöd
och service till medlemmarna genom att möjliggöra förtroende- uppdrag med
ersättning från Vårdförbundet där det behövs för att säkerställa jämlik stöd och
service.
Att Vårdförbundet nationellt skall verka för att mindre kommunala arbetsgivare och
privata arbetsgivare bidrar med facklig tid.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 20.2.4.14 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 20.2.4.14 besvarad.

20.2.4.15

Alla medlemmars lika värde

Motion från avdelning Västra Götaland, Åsa Sundin, Lene Lorentzen, Helena Forss
Johansson, Åsa Hemlin, Martin Jonsson och Jenny Olsson
Yrkande
-

Att förbundsstyrelsen arbetar för att ta fram ett hållbart system där alla arbetsgivare
bidrar med sin del så att alla medlemmarna kan bli representerade.
Att förbundsstyrelsen vid fördelning av budgetmedel tar hänsyn till avdelningarnas
geografiska storlek och medlemsantal så att lika medlemsvärde uppnås.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 20.2.4.15 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 20.2.4.15 besvarad.
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20.2.4.16

Motion om Regionala Skyddsombud (RSO)

Motion från avdelning Västra Götaland, Åsa Sundin, Lene Lorentzen, Helena Forss
Johansson och Martin Jonsson
Yrkande
-

Att förbundsstyrelsen utvärderar användandet och behovet av regionala
skyddsombud i respektive avdelning/enhet.
Att uppdraget som regionalt skyddsombud fastställs med tydlig koppling till
samarbete med avdelningsstyrelser.
Att möjligheten finns att arvodera regionala skyddsombud.
Att kostnaden för regionala skyddsombudsverksamheten läggs nationellt och
förutsättningarna för uppdragen ska vara fastställda med god framförhållning så att
både avdelningsstyrelsen, regionala skyddsombud och deras arbetsgivare kan
planera sitt arbete i rimlig tid.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motionen 20.2.4.16 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motionen 20.2.4.16 besvarad.

20.2.4.17

Rättvis fördelning av personella resurser inom Vårdförbundet

Motion från Helena Forss Johansson, Catrin Johansson, Mattias Weibull, Jenny Olsson,
Martin Jonsson och Katarina Nilsson Reian
Yrkande
-

Att Vårdförbundet ser över sin tjänstemannafördelning över landet och justerar
eventuella orättvisor utifrån medlemsantal och hänsyn till de geografiska
förutsättningarna.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motionen 20.2.4.17 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motionen 20.2.4.17 besvarad.
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20.2.4.18

Överföring av uppdrag från anställda till förtroendevalda i Vårdförbundet

Motion från Marie Löfstrand, Mattias Weibull, Martin Jonsson, Pernilla Petersson, Eva
Wallander och Jacob Hoffsten
Yrkande
-

-

-

Att kongressen uppdrar till förbundsstyrelsen att göra en genomlysning av vilka
arbetsuppgifter och/eller projekt som idag drivs av anställd personal, vilka istället
skulle kunna utföras av medlemmar och förtroendevalda.
Att kongressen uppdrar till förbundsstyrelsen att utreda vilka förutsättningar som
behöver skapas för att förtroendevalda, i högre utsträckning än idag, ska kunna
arbeta med olika arbetsuppgifter och/eller projekt inom Vårdförbundet.
Att kongressen uppdrar till förbundsstyrelsen att utreda vilka kompetenser, och i
vilken omfattning, som behövs bland de anställda inom Vårdförbundet.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motionen 20.2.4.18 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motionen 20.2.4.18 besvarad.

20.2.4.19

Förutsättningar för förtroendevalda

Motion från avdelning Jönköping, Camilla Gustafsson, Mattias Weibull och Monika Alic
Yrkande
-

Att förbundsstyrelsen utreder hur kansliorganisationen i sitt uppdrag ger
förtroendevalda bästa möjliga förutsättningar att leda förbundet.
Att de åtgärder som förbundsstyrelsen kommer fram till blir åtgärdade.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motionen 20.2.4.19 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motionen 20.2.4.19 besvarad.
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20.2.4.20

Förtroendevald är bärare av Vårdförbundets politik

Motion från Helena Forss Johansson, Catrin Johansson, Mattias Weibull, Jenny Olsson,
Marie Löfstrand, Martin Jonsson, Jessica Östberg, Katarina Nilsson Reian och Karin
Kopparmalms Lindblad
Yrkande
-

Att Vårdförbundets politik skall föras fram av förtroendevald.
Att Vårdförbundet ska verka för att skapa förutsättningar för att förtroendevald skall
kunna föra fram Vårdförbundets politik.
Att möjlighet ska ges till förtroendevalda runt om i landet att representera
Vårdförbundet i olika sammanhang.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 20.2.4.20 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motionen 20.2.4.20 besvarad.

20.2.4.21

Förtroendevalda ska utbildas av förtroendevalda

Motion från avdelning Halland, Marie Löfstrand och Martin Johansson
Yrkande
-

Att förtroendevalda även i fortsättningen ska utbildas av förtroendevalda.
Att varje avdelningsstyrelse har ansvar för att utse förtroendevald(a) i sin
lokalavdelning att hålla i samtliga utbildningar för förtroendevalda.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 20.2.4.21 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motionen 20.2.4.21 besvarad.
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Yrkande 97
Marie Löfstrand, Kalmar
-

Att anställda inte får rollen som utbildare i grundutbildningen som sitt huvudsakliga
uppdrag, med undantag för uppdraget som rör övergripande samordning av
utbildningarna inom Vårdförbundet.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandet.

20.2.4.22

Budgetansvar kopplat till verksamhetsplan

Motion från avdelning Jönköping, Martin Jonsson, Mattias Weibull och Jenny Olsson
Yrkande
-

Att lokal avdelningsstyrelse får fullt mandat att leda, samordna och driva
verksamheten med ansvar för budget och verksamhetsplan.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 20.2.4.22 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 20.2.4.22 besvarad.

20.2.4.23

Budgetfördelning

Motion från avdelning Jönköping, avdelning Kronoberg, avdelning Östergötland, Mattias
Weibull, Catrin Johansson, Jenny Olsson, Martin Jonsson, Jessica Östberg och Helena
Forss Johansson
Yrkande
-

Att förbundsstyrelsen under kongressperioden genomför en genomlysning över
budgetfördelningen i förbundet.
Att förbundsstyrelsen under kongressperioden tar fram budgetnycklar så budget
fördelas för att uppnå ett likvärdigt medlemsvärde.
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Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att bifalla motion 20.2.4.23

Beslut
Kongressen beslutade att bifalla motion 20.2.4.23.

20.2.4.24

Förändrad fördelning av ekonomiska medel avseende medlemsaktiviteter

Motion från Marie-Charlotte Nilsson, Lene Lorentzen, Johanna Ödell, Martin Jonsson och
Anki (Ann-Catrin) Ahlgren
Yrkande
-

Att nuvarande ekonomiska fördelningssystem byts ut som avser medlemsaktiviteter
gällande yrkesverksamma medlemmar.
Att den ekonomiska fördelningen utöver bland annat drift, personal och
geografiska förhållanden, fördelas utifrån antal medlemmar per avdelning.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 20.2.4.24 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 20.2.4.24 besvarad.

20.2.4.25

Rättvis budgetering

Motion från Helena Forss Johansson, Catrin Johansson, Mattias Weibull, Elisabeth Lindblad,
Martin Jonsson, Katarina Nilsson Reian och Karin Kopparmalms Lindblad
Yrkande
-

Att budget till lokalavdelningarna fördelas utifrån medlemsantal.
Att särskild hänsyn tas till de geografiska utmaningarna i budgetarbetet.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att avslå första att-satsen i motion 20.2.4.25
Att anse andra att-satsen i motion 20.2.4.25 besvarad
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Beslut
Kongressen beslutade att avslå första att-satsen i motion 20.2.4.25 och anse andra attsatsen i motion 20.2.4.25 besvarad.

20.2.5

Förtroendevalda utvecklas i Vårdförbundet

20.2.5.1

Utbildningsbehov utav förtroendevalda

Motion från Sanna Norman och Monika Alic
Yrkande
-

-

Att förtroendevalda som ej har gått den nya förtroendevaldutbildningen alternativt gått
utbildningen för länge sedan skall gå den igen för att förnya sin kunskap.
Att varje förtroendevald få en namngiven kontaktperson i styrelsen efter avslutad
grundutbildning.
Att ha en återsamling efter ca 6 månader för att stödja varandra och kunna gå
vidareutvecklas.
Att planera återträffar.
Att ge utrymme under facklig tid för förtroendevalda att nätverka och stärka varandra
för att vilja och våga fortsätta sitt uppdrag.
Att organisera workshops i de ämnen som rör förtroendevalda samt nya
angelägenheter som kan uppkomma.
Att regelbunden kommunikation sker till de förtroendevalda för att inte tappa dem.
Att snabbt efter grundutbildning höra av sig till de nyutbildade förtroendevalda för att
stärka dem och peppa till att vilja fortsätta sitt uppdrag.
Att ha en utvärderingsträff efter avslutad utbildning efter cirka ett år. Vart är vi nu och
vart är vi på väg?
Att skapa en årlig förtroendevalddag på 1-3 platser i landet samma dag. Lunch till
lunch med övernattning för de som har varit förtroendevalda i mer än 6 månader och
har gått grundutbildningen.
Att nätverksträffar finns och planeras för att lyssna in medlemmars/förtroendevaldas
röster.
Att samla de olika utbildningsgrupperna efter cirka ett år för att fylla på med den
kunskap och önskemål som utbildningsgrupperna skickar in om i förväg.
Att fortsätta kontakten via informationsmail om vad som händer just nu.
Att planera förtroendevaldträffar lokalt, per enhet, nationellt.
Att de lokala avdelningarna skapar forum för tätare samarbete med de
förtroendevalda.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att avslå den tionde att-satsen i motion 20.2.5.1 (årlig förtroendevalddag/internat)
Att anse resterande att-satser i motion 20.2.5.1 besvarade
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Beslut
Kongressen beslutade att avslå den tionde att-satsen i motion 20.2.5.1 (årlig
förtroendevalddag/internat) och anse resterande att-satser i motion 20.2.5.1 besvarade.

20.2.5.2

#metoo – trakasserier och övergrepp, en facklig fråga

Motion från Eva Lenander, Ingrid Allerstam, Agneta Lenander och Johan Bäckander
Yrkande
-

Att förbundsstyrelsen/förbundsrådet uppdras att utforma ett praktiskt stöd till de
förtroendevalda för att hantera frågor om sexuella trakasserier på arbetsplatsen.
Att förbundsstyrelsen/förbundsrådet utformar ett utbildningsprogram för
förtroendevalda i frågor om sexuella trakasserier, övergrepp och maktstrukturer och
de lagstöd som finns.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 20.2.5.2 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 20.2.5.2 besvarad.

20.2.5.3

Att vara ett professionsförbund

Motion från Emmy Nilsson och Martin Jonsson
Yrkande
-

Att Vårdförbundet initierar och erbjuder professionsspecifika föreläsningar av de som
bedriver nationell och internationell forskning till förtroendevalda/ och i den mån det är
möjligt erbjuda föreläsningar till enskilda intresserade medlemmar, gärna i samverkan
med de fyra professionsföreningarna.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 20.2.5.3 besvarad
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Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 20.2.5.3 besvarad.

20.2.5.4

Schemalagd tid för fackligt arbete

Motion från Monika Alic och Johan Bäckander
Yrkande
-

Att Vårdförbundet ska införa krav på schemalagd arbetstid för fackligt arbete i
kollektivavtalet.
Att Vårdförbundet ska ställa krav på arbetsgivaren att inhandla material som är av vikt
för att den förtroendevalda ska kunna utföra sitt uppdrag, samt stå för kostnaden av
materialet.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 20.2.5.4 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 20.2.5.4 besvarad.

20.2.5.5

Vi behöver fler nationella mötesplatser

Motion från avdelning Kalmar, Gunilla Månsson, Martin Johansson, Charlotte Warme
Karlsson, Camilla Perland, Jenny Fagerlund, Martin Jonsson, Jonas Ekestubbe, Carina
Holgersson, Jacob Hoffsten och Marie Löfstrand

Yrkande
-

Att Vårdförbundet skapar nationella mötesplatser utifrån våra huvudfrågor som
hälsosamma arbetstider, rätt värderad lön och ett hållbart yrkesliv. I dessa nationella
möten kan vi samla erfarenhet och goda exempel från när Vårdförbundets politik har
blivit verklighet i olika verksamheter och tillsammans skapa riktlinjer och styrka för
bästa professionsutveckling och yrkesvillkor.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 20.2.5.5 besvarad
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Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 20.2.5.5 besvarad.

20.2.5.6

Sprida goda exempel

Motion från Helena Forss Johansson, Catrin Johansson, Mattias Weibull, Marie Löfstrand,
Martin Jonsson, Jessica Östberg, Katarina Nilsson Reian och Karin Kop- parmalms Lindblad
Yrkande
-

Att Vårdförbundet verkar för att skapa nätverk för spridning av goda exempel och
projekt inom Vårdförbundet.
Att Vårdförbundet verkar för att det årligen utges en framgångsskrift där goda
exempel på påverkansarbete lyfts och därmed sprids.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 20.2.5.6 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 20.2.5.6 besvarad.

20.2.5.7

Påverkan på centrala avtal

Motion från Katarina Nilsson Reian, Mattias Weibull, Catrin Johansson, Jenny Olsson, Martin
Jonsson, Helena Forss Johansson och Karin Kopparmalms Lindblad

Yrkande
-

Att Vårdförbundet ska verka för att återupprätta nationella mötesplatser.
Att Vårdförbundet verkar för att underlätta för lokalavdelningarna föra fram exempel
på skrivningar i avtalen som behöver anpassas till den tid vi lever i.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 20.2.5.7 besvarad.
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Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 20.2.5.7 besvarad.

20.2.5.8

Förutsättningar för förtroendevalda i Vårdförbundet

Motion från avdelning Kalmar, Gunilla Månsson, Martin Johansson, Charlotte Warme
Karlsson, Jenny Fagerlund, Camilla Perland, Jonas Ekestubbe, Carina Holgersson, Jacob
Hoffsten och Marie Löfstrand
Yrkande
-

Att förbundsstyrelsen utreder och beslutar för varje förtroendevalds nivå, vilka
arbetsredskap och systembehörigheter som denna ska ha
Att kansliorganisationen automatiskt tillhandahåller den förtroendevalda tillgång till
arbetsredskap och systembehörigheter som förbundsstyrelsen beslutat ska innehas
på den förtroendevaldes nivå.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 20.2.5.8 besvarad.

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 20.2.5.8 besvarad.

20.2.5.9

IT tekniska verktyg ska anpassas efter lokala behov i respektive
avdelningsstyrelse

Motion från avdelning Västra Götaland, Åsa Sundin, Lene Lorentzen och Martin Håland
Yrkande
-

Att Vårdförbundet centralt tillgodoser behovet av lokala avdelningars IT- tekniska
verktyg det vill säga datorer eller surfplattor.
Att dessa IT verktyg anpassas efter lokala avdelnings behov så att förtroendevalda
kan verka i sitt uppdrag.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 20.2.5.9 besvarad.
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Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 20.2.5.9 besvarad.

Yrkande 104
Motion 20.2.5.9
Marie Löfstrand, Kalmar
-

Att förbundsstyrelsen arbetar för att kvalitet och tillgänglighet hos Vårdförbundets
interna IT-support förbättras.

Beslut
Kongressen beslutade att bifalla yrkandet.

20.2.5.10

Vårdförbundets idéskrifter bör följas av ett metodstöd som gör dem mer
användbara för förtroendevalda

Motion från avdelning Västra Götaland, Martin Håland, Susanne Blom Persson, Anki (AnnCatrin) Ahlgren, Åsa Hemlin, Martin Jonsson, Majvor Jansson, Marie Löfstrand, Anette
Eliasson och Eva Lenander
Yrkande
-

Att vid framtagandet av nya idéskrifter ska dessa göras tillgängliga med metodstöd.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 20.2.5.10 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 20.2.5.10 besvarad.
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20.2.6

Opinion, kommunikation och medlemsförmåner

20.2.6.1

Få ut information till medlemmarna på mer vardaglig basis och på ett bra
språk om vad förtroendevalda på centra-, avdelnings- och förbundsnivå
gör

Motion från Charlotta Dickman
Yrkande
-

Att verka för en vardaglig kommunikation utåt till ”vanliga” medlemmar om konkret
arbete som sker.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 20.2.6.1 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 20.2.6.1 besvarad.

20.2.6.2

Vad vet allmänheten om vilken roll Vårdförbundets medlemmar spelar?

Motion från Charlotta Dickman
Yrkande
-

Att verka för en kunskapsspridning i samhället om Vårdförbundets professioners
kompetens.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 20.2.6.2 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att motion 20.2.6.2 besvarad.
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20.2.6.3

Sjuksköterskelyftet!

Motion från Lovisa Olsson och Monika Alic
Yrkande
-

Att sätta press på politikerna att våga prata om och på riktigt ta tag i den ohållbara
situationen vården befinner sig.
Att driva på i media och i politiken för att nå ett Sjuksköterskelyft.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 20.2.6.3 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 20.2.6.3 besvarad.

20.2.6.4

Specialistsjuksköterska

Motion från avdelning Jämtland, Tomas Nilsén, Åsa Hemlin, Majvor Jansson, Martin
Jonsson, Marie Löfstrand och Ingrid Allerstam
Yrkande
-

Att yrkar på att förbundet måste vara tydligare med att titulera sina specialistutbildade
som specialistsjuksköterska/or samt att detta val skall vara möjligt i registrering hos
Vårdförbundet. Det blir skillnad på till exempel sjuksköterska inom anestesisjukvård
mot specialistsjuk- sköterska inom anestesisjukvård.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 20.2.6.4 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 20.2.6.4 besvarad.
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20.2.6.5

Arbeta för att tydliggöra sjukvårdspolitikernas arbetsgivaransvar

Motion från Christine Lindkvist, Johan Bäckander, Charlotta Dickman, Marie Löfstrand, Per
Axelsson och Eva Lenander
Yrkande
-

Att Vårdförbundet arbetar för att informera om och tydliggöra de lokala region-,
landstings- och kommunpolitikernas arbetsgivaransvar för våra medlemmars
arbetsmiljö och arbetsvillkor.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 20.2.6.5 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 20.2.6.5 besvarad.

20.2.6.6

Förändring av Vårdförbundets webbsida

Motion från avdelning Halland, Marie Löfstrand, Gunilla Forsten och Emma Jonsson
Yrkande
-

Att webbsidan omarbetas utifrån medlemmars och förtroendevaldas behov och
önskemål
Att den lokala avdelningens egen webbsida innehåller främst/endast lokal information

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse första att-sats i motion 20.2.6.6 besvarad.
Att avslå andra att-satsen i motion 20.2.6.6

Beslut
Kongressen beslutade att anse första att-sats i motion 20.2.6.6 besvarad och avslå andra
att-satsen i motion 20.2.6.6.
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Yrkande 78
Anna de Pedis, Halland
-

Att det skapas en användarvänlig informationsplattform för lokalavdelningarna.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandet.

20.2.6.7

Medlemskapets exklusivitet på hemsidan

Motion från Ingrid Allerstam och Katarina Averfors
Yrkande
-

Att material på Vårdförbundets hemsida görs exklusivt för förbundets medlemmar
med undantag för kortfattad allmän information om förbundets inriktning och politik
samt kontaktuppgifter för allmänhet, media och potentiella medlemmar.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att avslå motion 20.2.6.7

Beslut
Kongressen beslutade att avslå motion 20.2.6.7.

20.2.6.8

Förenkla och felsäkra de demokratiska funktionerna på hemsidan

Motion från Eva Lenander
Yrkande
-

Att Vårdförbundet uppdaterar den procedur som finns på hemsidan för att registrera
en motion och förbättrar funktionen ur ett användarperspektiv.
Att det skapas en mailfunktion för de som vill komma i kontakt med motionärer ifall
man vill ”göra motionen till sin” eller fråga något.
Att Vårdförbundet arbetar för att möjliggöra elektronisk röstning
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Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 20.2.6.8 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 20.2.6.8 besvarad.

20.2.6.9

Vårdförbundets aktiviteter på sociala medier som Facebook och Twitter
med mera

Motion från Eva Lenander, Marie Löfstrand och Agneta Lenander
Yrkande
-

Att Vårdförbundet tar fram ett tydligt policydokument för syfte och hantering av
förbundets sociala-medie-konton.
Att Vårdförbundet inte följer twittrare eller andra individer eller grupper på sociala
medier om dessa inte samtidigt är följbara för ALLA medlemmar.
Att det ska vara synligt vem i Vårdförbundet som ansvarar för och har rättighet att
dela, välja följare och att följa på Twitterkonton, facebook-sidor med mera.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse första och tredje att-satsen i motionen 20.2.6.9 besvarad
Att avslå andra att-sats i motion 20.2.6.9

Beslut
Kongressen beslutade att anse första och tredje att-satsen i motionen 20.2.6.9 besvarad
och avslå andra att-satsen i motion 20.2.6.9.
Reservation från kongressombud 72 mot beslutet.

20.2.6.10

Kommunikation mellan medlemmar

Motion från Linda Linné, Charlotta Dickman, Susanne Blom Persson, Lene Lorent- zen, Åsa
Hemlin, Martin Jonsson och Majvor Jansson
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Yrkande
-

Att Vårdförbundet arbetar för en digital plattform på Vårdförbundets hemsida där
slutna grupper kan skapas för att underlätta kommunikation mellan medlemmar.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 20.2.6.10 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 20.2.6.10 besvarad.

20.2.6.11
Mötesplats/forum/chatt på Vårdförbundets webb för lokala
förtroendevalda och för engagerade medlemmar
Motion från Charlotta Dickman, Monika Alic, Lene Lorentzen, Åsa Hemlin, Martin Jonsson,
Susanne Johansson, Jelena Smirnova, Agneta Lenander och Eva Lenander
Yrkande
-

Att verka för en kommunikationsmöjlighet/mötesplats/forum/chatt på Vårdförbundets
webb för lokala förtroendevalda och för engagerade medlemmar.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 20.2.6.11 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 20.2.6..11 besvarad.

20.2.6.12

Utveckla profilprodukter, med fokus på ”give-aways”

Motion från avdelning Halland och Martin Håland
Yrkande
-

Att utveckla kvalitativa give-aways.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut:
-

Att avslå motion 20.2.6.12.
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Beslut
Kongressen beslutade att avslå motion 20.2.6.12.

20.2.6.13

Förbättra medlemsförmåner

Motion från Jonas Ekestubbe, Charlotte Warme Karlsson, Camilla Perland, Jenny Fagerlund,
Gunilla Månsson och Marie Löfstrand
Yrkande
-

Att utöka och förbättra medlemsförmåner för enskilda medlemmar med koppling till
hållbarhet, miljö och ett hållbart yrkesliv.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 20.2.6.13 besvarad

Beslut
Kongressen beslutade att anse motion 20.2.6.13 besvarad.

Yrkande 79
Anna de Pedis, Halland
-

Att det finns fler rabatter och erbjudanden inom friskvård och träning över landet
genom de stora kedjorna men även möjlighet för lokala erbjudanden.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandet.
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21. EKONOMI
21.1

PROPOSITION EKONOMI

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
-

Att behålla nuvarande avgiftsmodell.
Att ordinarie medlemsavgift fastställs till 295 kr per månad från och med januari 2019.
Att förbundsstyrelsen får i uppdrag att fastställa när undantag får göras från ordinarie
medlemsavgift.
Att utreda medlemsavgiftsmodellen.
Att kongressen fastställer den ekonomiska inriktningen för åren 2019-2022 i enlighet
med propositionen.
Att förbundsstyrelsen får i uppdrag att vidta åtgärder så att den löpande
verksamhetens kostnader är i balans med verksamhetsintäkter.
Att konfliktfonden fastställs till 225 miljoner kronor år 2018.
Att det fria egna kapitalet får användas till konfliktersättning om konfliktfonden inte är
tillräcklig.
Att förbundsstyrelsen får i uppdrag att planera ekonomi och verksamhet så att det
egna kapitalet värdesäkras, det vill säga eget kapital ökar med ca 40 miljoner kr
under perioden 2019-2022.

-

Beslut
Kongressen beslutade
-

Att behålla nuvarande avgiftsmodell.
Att ordinarie medlemsavgift fastställs till 295 kr per månad från och med januari
2019.
Att förbundsstyrelsen får i uppdrag att fastställa när undantag får göras från
ordinarie medlemsavgift.
Att utreda medlemsavgiftsmodellen.
Att kongressen fastställer den ekonomiska inriktningen för åren 2019-2022 i
enlighet med propositionen.
Att förbundsstyrelsen får i uppdrag att vidta åtgärder så att den löpande
verksamhetens kostnader är i balans med verksamhetsintäkter.
Att konfliktfonden fastställs till 225 miljoner kronor år 2018.
Att det fria egna kapitalet får användas till konfliktersättning om konfliktfonden inte
är tillräcklig.
Att förbundsstyrelsen får i uppdrag att planera ekonomi och verksamhet så att det
egna kapitalet värdesäkras, det vill säga eget kapital ökar med ca 40 miljoner kr
under perioden 2019-2022.

Reservation från kongressombud 29, 30, 31, 32, 33, 34 mot beslutet att höja
medlemsavgiften.
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Yrkande 71
Mats Hansson, Skåne

-

Att skjuta upp höjning av medlems avgiften januari 2019 6 månader framåt

Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandet.

Yrkande 76
Anna de Pedis, Halland

-

Att medlemsavgiften bibehålls och arbeta för att vi blir fler.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandet.

21.2

Motioner medlemsavgift

21.2.1

Ta bort betalning av medlemsavgift via löneavdrag

Motion från Marie Löfstrand, Pernilla Petersson, Marion Vaeggemose, Matilda
Hammarström, Eva Wallander och Kerstin Erlandsson
Yrkande
-

Att möjligheten att betala medlemsavgiften till Vårdförbundet via löneavdrag inte
erbjuds som alternativ vid nytecknade medlemskap.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att anse motion 21.2.1 besvarad.
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Beslut
Kongressen beslutade att anse motionen besvarad.

Yrkande 64
Marie Löfstrand, Kalmar
-

Att Vårdförbundet regelbundet informerar medlemmar som fortfarande betalar med
löneavdrag om de risker ett uteblivet löneavdrag kan medföra, samt de alternativa
betalningsmetoder som erbjuds.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandet.

21.2.2

Pensionärsmedlemskap

Motion från Avdelning Västra Götaland, Åsa Sundin, Lene Lorentzen, Martin Jonsson och
Malin Bergander
Yrkande
-

Att medlemsavgiften för pensionärer ska vara 95 kr/år.
Att de som går i pension efter mer än 30 års medlemskap ska vara
hedersmedlemmar utan avgift.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att avslå första att-satsen i motion 21.2.2.
Att anse andra att-satsen i motion 21.2.2 besvarad.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå första att-satsen i motion 21.2.2 och anse andra attsatsen i motion 21.2.2 besvarad.
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21.3

PROPOSITION ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR

Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att arvoden utgår från ansvar i enlighet med förslag.
Att arvode till kongressvalda revisorer utgår 2018-2022 med totalt två (2)
prisbasbelopp årligen, fördelat lika mellan de kongressvalda revisorerna.
Att årsarvode på ett (1) prisbasbelopp utgår till samtliga ledamöter i förbundsstyrelsen
under kongressperiod 2018-2022.
Att från och med kongressen 2022 får nationell valberedning i uppdrag att ta fram
förslag till arvode för kongressvalda revisorer och förbundsstyrelse.
Att anta principer för månadsersättning till förbundsordförande och vice
förbundsordförande.

Beslut
Kongressen beslutade att anta förbundsstyrelsens förslag.

Yrkande 124
Camilla Gustafsson, Värmland
-

Att alla arvoden i Vårdförbundet har koppling till riksdagsledamotsarvodet, vilket
indexberäknas och beslutas av riksdagen årligen. (Förtydligande till tidigare
tilläggsyrkande #6)

Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandet.

Yrkande 6
Camilla Gustafsson, Värmland

-

Att alla arvoden i Vårdförbundet bör vara indexerad för att bli hållbar mellan år och
över tid. Vårdförbundet bör ha ett konsekvent system för arvodering.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandet.
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22. PROPOSITION PRIORITERAT OMRÅDE FÖR
KONGRESSPERIODEN 2019-2022
Vi ska vara ett växande, medlemscenterat yrkesförbund
Tillsammans har vi fångat in och utvecklat framtidsidéer för våra yrkens, hälso- och
sjukvårdens och villkorens utveckling beskrivna i vår vision och våra fyra idépropositioner.
Självklart vill vi arbeta för att förverkliga de idéer och mål som vi gemensamt enas om.
Vägen till framgång är att vi blir fler medlemmar som genom vårt medlemskap bekräftar den
gemensamma värdegrunden och känner samhörigheten i vår förening. Så kan vi tillsammans
fortsätta driva hälso- och sjukvårdens utveckling mot en personcentrerad vård och arbeta för
ett hållbart yrkesliv med hälsan i fokus för varje medlem.
Förbundsstyrelsens förslag till beslut
-

Att fastställa ett prioriterat område för kongressperioden 2019-2022.

Beslut
Kongressen beslutade att fastställa ett prioriterat område för kongressperioden 20192022.

Yrkande 112
Sineva Ribeiro, Förbundsstyrelse
-

Att stryka inledningen av propositionen, det vill säga de första fyra styckena.
Propositionen börjar med rubriken ”Vi ska vara ett växande, medlemscentrerat
yrkesförbund”, följt av stycket under. Förbundsstyrelsen drar tillbaka stycke 1-4.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandet.

Yrkande 160
Detta är en jämkning av #149 & #20
Saga Fogelström, Stockholm, Martin Håland, Västra Götaland, Carina Hansen, Stockholm,
Katarina Averfors, Stockholm, Mira Nyberg, Stockholm, Sofia Magnusson, Stockholm, Mina
Olsson, Stockholm
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-

Att den interna prioriteringen inom Vårdförbundet är att "vi ska vara ett växande
medlemscentrerat förbund" för att kunna bli det och behålla och rekrytera fler
medlemmar behöver kongressen prioriterar följande områden för kongressperioden;
arbetsmiljö & ett hållbart yrkesliv med bra villkor, lön & löneutvecklingar samt
karriärvägar.

Beslut
Kongressen beslutade att bifalla yrkandet.
Reservation från kongressombud 87, 93, 97, 110 mot beslutet.

Yrkande 154
Camilla Gustafsson, Värmland
-

Att vi ska vara ett yrkesförbund, med fokus på varje medlem, för ett hållbart yrkesliv.

Beslut
Kongressen beslutade att avslå yrkandet.

Yrkande 164
Janí Stjernström, Förbundsstyrelse
-

Att stödja yrkandet #160 med tillägget att utveckla vården och göra den säker.
Jämkning med ombuden Saga och Martin

Beslut
Kongressen beslutade att bifalla yrkandet.
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23. ÖVRIGA FRÅGOR
1. Uttalande från kongressen om rätten till hållbart arbetsliv och en god
vård
Vårdförbundets medlemmar förenas i en strävan att alltid ge bästa möjliga vård till
patienterna.
En människas behov av vård är lika stort oavsett bakgrund och nationstillhörighet. Därför vill
Vårdförbundets nyligen avslutade kongress stå upp för allas lika värde och rättigheter i
sjukvården, vilket omfattar både personal och patienter.
Vårdförbundets medlemmar arbetar dygnets alla timmar, årets alla dagar. Schemaläggning
dag, kväll och natt blandas för att ge alla patienter en god och säker vård. Samtidigt som
kraven och belastningen fortsätter att öka, minskar tillgången på både grundutbildade och
specialistutbildade i våra fyra yrkesgrupper Att vi ständigt måste vara på plats gör att det blir
allt svårare att få tillräckligt med vila och återhämtning.
Att sommarsemestern kommer borde inte vara någon överraskning för arbetsgivaren. Men
alltför ofta spricker planeringen och ansvaret att lösa bemanningen läggs på oss. Oavsett om
vi behöver gå in och arbeta extra pass eller faktiskt får vara lediga är våra tankar ofta kvar
hos kollegorna som med bristande förutsättningar kämpar att kunna ge en god vård. En ofta
ohållbar arbetsmiljö i vardagen i kombination med brist på vila och återhämtning under
semestern sliter.
Vi älskar vårt yrke! Och vi vill fortsätta arbeta för att ge den bästa tänkbara våren. Därför slår
vi larm om situationen i vården, och därför påminner vi om att vårdmiljön måste ge skickliga
medarbetare förutsättningar att utföra sitt arbete professionellt och tillsammans.
Sommarsemestern måste bli ett självklart andrum innan vi återgår i ett arbete där en hållbar
bemanning och schemaläggning gör att vi kan pensioneras friska i rätt tid istället för att bli
sjuka i förtid.
I år är det valår. Vi vill se konkreta handlingsplaner från de politiska partierna för att främja ett
jämställt samhälle och en jämlik hälsa för hela befolkningen. För att nå ett sådant mål krävs
tydliga förbättringar av vårdpersonalens arbetsvillkor och förutsättningar till semester, vila
och återhämtning. För rätten till semester handlar inte bara om ledighet. I grunden handlar
det om rätten till ett hållbart arbetsliv och en god och säker vård.
Alla som har rätt att rösta till Sveriges riksdag, kommuner och landsting den 9 september har
rätt till tydliga besked om hur samhället och framtiden ska se ut. Visa vad ni vill med vården!
Vi är 114 000 legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor
och sjuksköterskor som går till valurnorna 2018 med dessa principer som grund.

Sineva Ribeiro
Förbundsordförande, Vårdförbundet
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Beslut
Kongressen beslutade att bifalla uttalandet.

2. Konsekvenser om Svenska Barnmorskeförbundet bryter dagens
samverkan med Vårdförbundet
Bakgrund
Vårdförbundet och barnmorskor hör ihop. Jag är fullt övertygad om att Vårdförbundet är den
organisation som bäst tar tillvara barnmorskornas frågor. Detta kan jag tryggt uttrycka efter
mångårigt medlemskap inom organisationen. Jag har haft olika förtroendeuppdrag vilket
bidragit till att jag som förtroendevald och medlem har fått möjligheten att påverka vården
och villkoren för oss som verkar där.
Vårdförbundet är idag den fackliga organisation som hanterar frågor gällande barnmorskors
förutsättningar och villkor. Vårdförbundet är en stark röst när vårdpolitiken debatteras.
Svenska Barnmorskeförbundet är den yrkesorganisation som idag hanterar innehållet i
yrkesutvecklingen för oss barnmorskor.
Under 2017 tydliggjorde Svenska Barnmorskeförbundet (yrkesorganisation för barnmorskor)
att de har ambition att starta eget fackförbund för barnmorskor. På Svenska
Barnmorskeförbundets stämma i november 2017 röstade delegaterna för att fortsätta arbetet
med att utreda frågan med att starta eget fackförbund. Utredningen så här långt pekar på att
Svenska Barnmorskeförbundet inte kommer att bilda eget fackförbund. I stället för de samtal
Med SRAT (ingår i SACO alliansen) om att bli en yrkesförening under deras organisation.
Detta innebär att SRAT kommer att ta tillvara Svenska Barnmorskeförbundets medlemmars
fackliga frågor istället för Vårdförbundet.
Vårdförbundet kommer att fortsätta organisera barnmorskor oavsett om
SRAT/barnmorskeförbundet erbjuder dem att ansluta sig eller inte.
Detta medför att samarbetet mellan våra organisationer kommer att omöjliggöras och
upphöra. Vem tar då hand om yrkesutvecklingsfrågorna för oss som väljer att stanna kvar i
Vårdförbundet?
Utifrån ovanstående bakgrund och snabbt påkommande eventuella förändring för
barnmorskekollektivet inom Vårdförbundet anmodar jag att förbundsstyrelsen att utreda hur
Vårdförbundet ska hantera barnmorskors samlade professionella frågor.

Ingrid Edman
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Beslut
Kongressen beslutade att bifalla uttalandet och ge förbundsstyrelsen i uppdrag att
formulera texten i dialog med barnmorskanätverket i Vårdförbundet.

24. KONGRESSEN AVSLUTAS
På torsdagen avslutades Vårdförbundets kongress 2018. Eva Nordmark, ordförande TCO,
Viviana Lundberg, ordförande Vårdförbundet Student och förbundsordförande Sineva Ribeiro
höll tal.
- Vårdförbundet är en av Sveriges absolut starkaste fackföreningar. Ni är vården, ni kan
vården, sa Eva Nordmark.
Eva Nordmark sa att Vårdförbundet bland annat bidragit till att jämställdhet funnits med som
en viktig aspekt i centralorganisationens arbete.
Hon framhöll samarbetet mellan förbunden i TCO, hur viktigt det var och berättade att TCO
totalt hade 96 000 förtroendevalda.
Eva Nordmark lyfte också valrörelsen och tre områden som hon vill se satsningar på
framöver. Det första området är ett hållbart yrkesliv, det andra att det satsas på
kompetensutveckling och det tredje en skattereform. Reformen ska bland annat se till så att
man kan få lika bra vård över hela landet.
Viviana Lundberg, ordförande Vårdförbundet Student, framhöll i sitt tal att studenterna är de
framtida yrkesverksamma medlemmarna och är de som kommer att kunna ta del av de
framgångar som förhoppningsvis kommer från inriktningsbesluten på denna kongress.
Sineva Ribeiro tackade alla kongressombud och framhöll att hon tyckte det var viktigt att
Vårdförbundet blir fler medlemmar och en växande organisation.
Sedan var Kongress 2018 slut och det var dags för alla att åka hem. Men vi ses igen 2022!

Vid protokollet
Robin Åberg

Michelle Dobos Sandell

…………………………………………….

…………………………………………….

Justeras 2018-

Justeras 2018-

Gunilla George

Kerstin Andersson

…………………………………………….

…………………………………………….
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