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Motion med förslag 
Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

Motion nr 71:  Betald ledighet efter 
fullgjord helgberedskap 
för tekniker och ingenjörer 
 
Motionär: Barbro Bewernick, 
Landstingsavdelningen i Kalmar län 
 
Att    driva frågan om betald veckovila 
enligt ATL med tanke på att    detta inte 
skulle kosta AG några extra ersättningar i 
kronor räknat eftersom arbetstagaren (i de 
flesta fall) har en fastställd månadslön på x 
antal kr. Detta är en principiellt viktig fråga 
för våra medlemmar som tillhör en 
organisation där beredskap ingår i tjänsten. 
 

 
att   bifalla motionen och 
överlämna motionen för 
beredning inför fortsatt    
partsarbete och beredning och 
prioritering inför kommande 
avtalsrörelse och 
förhandlingar 

 
Utskottet bifaller FS förslag. 
Utskottet föreslår att motionen ges 
hög prioritet.  

 
att bifalla motionen och 
överlämna den för beredning inför 
fortsatt partsarbete och beredning 
och prioritering inför kommande 
avtalsrörelse och förhandlingar. 
Motionen ges hög prioritet.  
 
Tillägg: 
att det ska gälla alla 
yrkesgrupper. 

Motion nr 72: Extra ersättning vid 
beordrad extra beredskap 
för tekniker/ingenjörer 
 
Motionär: Barbro Bewernick, 
Landstingsavdelningen i Kalmar län 
 
att    reglerna kring beredskap tydliggörs 
och konkretiseras i en central 
avtalsskrivning 
 
att    ersättning vid extra beordrad 
beredskapstjänstgöring regleras i centrala 
avtal och med rimliga ersättningsnivåer i 
likställdhet med vad som gäller för det 

 
att    bifalla motionen och 
överlämna den för beredning 
inför fortsatt    partsarbete 
samt överlämna motionen för 
beredning och prioritering 
inför kommande avtalsrörelse 
och förhandlingar 
 

 
Utskottet bifaller FS förslag. 
Utskottet föreslår att motionen ges 
hög prioritet. 

 
att bifalla motion72 och 
överlämna motionen för 
beredning inför fortsatt 
partsarbete och beredning och 
prioritering inför kommande 
avtalsrörelse och förhandlingar. 
Motionen ges hög prioritet.  
 
Tillägg: 
att det ska gälla alla 
yrkesgrupper. 



Motion med förslag 
Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

lokala avtalet träffat mellan Pacta och 
Jönköpings Energi AB. 
 
Motion nr 73. Extra ledighet vid 
klämdagar och innan aftnar 
 
Motionär: Annika Malmberg, Burlöv 
 
att    verka för lediga klämdagar 
 
att    verka för ledighet innan aftnar. 
 

 
att    bifalla motionen och 
överlämna den för beredning 
och prioritering inför 
kommande avtalsrörelser och 
förhandlingar. 
 

 
Utskottet bifaller FS förslag. 
Utskottet föreslår att motionen ges 
låg prioritet. 

 
att    bifalla motionen och 
överlämna den för beredning och 
prioritering inför kommande 
avtalsrörelser och förhandlingar. 
 
Motionen ges låg prioritet 

Motion nr 74. Färdtidsersättning 
Motionär: Rickard Johansson, Vision 
Malmöavdelning 
 
att    förbundsstyrelsen får i uppdrag att    
genast påbörja arbetet med förändring av 
kollektivavtalet så att man får en relevant 
ersättning vid resor i tjänsten såväl inom 
som utom landet 
 
att    ersättningen efter 2 timmars färdtid 
enkel resa betraktas som övertid och ersätts 
som sådan 
 

 
att    anse den första att   -
satsen besvarad samt 
 
att    bifalla den andra att   - 
satsen och i denna del 
överlämna motionen för 
beredning och prioritering 
inför kommande avtalsrörelser 
och förhandlingar 

 
Utskottet bifaller FS förslag. 
Utskottet föreslår att motionen ges 
medel- prioritet. 

 
att    anse den första att -satsen 
besvarad samt 
 
att    bifalla den andra att-satsen 
och i denna del överlämna 
motionen för beredning och 
prioritering inför kommande 
avtalsrörelser och förhandlingar 
 
Motionen ges medelprioritet 

Motion nr 75. Ersättning för restid 
utanför arbetstid 
 
Motionär: Carina Eriksson, Vision 
Landstingsavdelning i Norrbotten 
 

 
att    bifalla tredje och fjärde 
att   -satserna och överlämna 
dem för beredning och 
prioritering inför kommande 
avtalsrörelser och 

 
Utskottet bifaller FS förslag. 
Utskottet föreslår att motionen ges 
hög prioritet. 

 
Att avslå första och andra att-
satsen 
 
att    bifalla tredje och fjärde att   -
satserna och överlämna dem för 
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Motion med förslag 
Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

att    avdelningsstyrelsen arbetar för en 
förändring av ersättning för restid utanför 
arbetstid 
 
att    mötet beslutar att    även skicka denna 
motion till förbundsmötet 
 
att    förbundsstyrelsen arbetar för en 
förändring av ersättning för restid utanför 
arbetstid 
 
att    en sådan förändring inte påverkar 
övriga ersättningar eller månadslön 
 
 

förhandlingar beredning och prioritering inför 
kommande avtalsrörelser och 
förhandlingar.  
 
Motionen ges hög prioritet. 

Motion nr 76. Semesterväxling 
 
Motionär: Kristin Lindgren, Pia Olsson, 
Annika Stojic, Madeleine Karlsson, Camilla 
Sjöqvist, Carina Löfgren, Mary Foss och 
Therese Johansson, Avdelning 
282  
 
att    ha valmöjligheten att    omvandla 
semesterersättningen till tid. 
 

 
att    bifalla motionen och 
överlämna den för beredning 
och prioritering inför 
kommande avtalsrörelser och 
förhandlingar 

 
Utskottet bifaller FS förslag. 
Utskottet föreslår att motionen ges 
hög prioritet. 

 
att    bifalla motionen och 
överlämna den för beredning och 
prioritering inför kommande 
avtalsrörelser och förhandlingar 
 
Motionen ges hög prioritet. 

Motion nr 77. Titel 
 
Motionärer: Marie Hjalmarsson, Inga-Lill 
Löfqvist, Camilla Schuler, Pia 
Fältmars, Marita Granström, Susanne Kuci, 
Mariette Jakobsson, Gudrun 

 
att    bifalla motionen 

 
Utskottet bifaller FS förslag. 

 
att    bifalla motionen 
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Motion med förslag 
Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

Kornijenko, Ann-Louise Strömbom, Ulrika 
Sigvardsson, Inga-Lill Löfquist, 
Hanna Älgekrans 
 
att    titeln ”medicinsk sekreterare” ska 
gälla i hela landet. 
 
att    Vision lokalt och centralt ges ett 
uppdrag att    driva titelförändring gentemot 
arbetsgivaren. 
 
att    Vision driver titelfrågan även 
gentemot privata arbetsgivare. 
 
Motion nr 78. Vad hände sen? Och 
Varför är Vision så osynligt? 
 
Motionär: Kerstin Hansen, Öjebyns 
hälsocentral, Norrbottens läns landsting 
 
Att   avdelningsstyrelsen arbetar för att 
synliggöra läkarsekreterarna som 
yrkesgrupp och den brist som redan är. Brist 
på vikarier borde höja lönen för de 
läkarsekreterare som finns.  
 
Att   mötet beslutar att även skicka denna 
motion till förbundsmötet 
 
Att    förbundsstyrelsen aktivt arbetar för att    
lyfta fram läkarsekreterarna i löneprocessen. 
 

 
att    bifalla tredje att   -satsen 
och överlämna motionen för 
beredning och prioritering i 
kommande avtalsrörelser och 
förhandlingar 

 
Utskottet bifaller FS förslag. 
Utskottet föreslår att motionen ges 
låg prioritet. 

 
Att avslå första och andra att-
satsen 
 
att    bifalla tredje att-satsen och 
överlämna motionen för 
beredning och prioritering i 
kommande avtalsrörelser och 
förhandlingar 
 
Motionen ges låg prioritet. 
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Motion med förslag 
Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

Motion nr 79. Begränsa antal 
arbetsdagar i en följd och utöka 
veckovilan 
 
Motionär: Pernilla Kanderud, Vision 
Göteborg 
 
att    fatta beslut om att    ta med detta, i de 
kommande förhandlingarna med 
arbetsgivaren, i syfte att    nå en 
överenskommelse 
 

 
att    bifalla motionen och 
överlämna den för beredning 
och prioritering inför 
kommande avtalsrörelse och 
förhandlingar 

 
Utskottet bifaller FS förslag. 
Utskottet föreslår att motionen ges 
låg prioritet. 

 
att    bifalla motionen och 
överlämna den för beredning och 
prioritering inför kommande 
avtalsrörelse och förhandlingar 
 
Motionen ges låg prioritet 

Motion nr 80. Visions utbildning Ideologi 
och ledarskap 
 
Motionär: Vision Göteborg 
 
att    utbildningen Ideologi och ledarskap 
från 2015 genomförs på tre dagar. 
 
att    viktiga förändringar i 
utbildningsverksamheten blir en fråga för 
förbundsmötet att    besluta. 
 

 
att    anse motionen besvarad 

 
Utskottet bifaller FS förslag med 
följande tillägg 
 
Att resultatet av den av FS 
föreslagna utvärderingen blir 
offentlig för medlemmarna.  

 
att    anse motionen besvarad 
 
tillägg 
 
Att resultatet av den av FS 

föreslagna utvärderingen blir 
offentlig för medlemmarna. 
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