
 

Förbundsmötet 2012 

Utskott nummer 1 

Sekreterare: Maud Gustavsson 

Datum 

2012-09-21 

 

Sida 1 

 

Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 

besluta Utskottets betänkande 

Motion nr 1: Arbetslöshet 

 

Motionär: Sven Hellbom, Härryda 

 

att  Vision skyndsamt börjar arbetet med en 

rättvisare rekryteringsprocess enligt ovan. 

 

att  Visions regioncentra får uppdraget att ordna 

aktiviteter för arbetslösa medlemmar och 

vara ett stöd. 

 

att  Vision gärna i samarbete med TCO 

profilerar sig mer i kampen mot 

arbetslösheten. 

 

 

Att anse motionen besvarad 

 

Att bifalla motionen 

 

Medskick: Ta fram en handlingsplan. 

 

 

Till samordningsutskottet. 

Motion nr 2: Betyg, validering 

 

Motionär: Vision Göteborg 

 

att  Vision opinionsbildar om att Sverige skall 

erkänna andra länders utbildningar, 

motsvarande vad jämförbara länder gör. 

 

 

 

Att bifalla motionen 

 

 

Att bifalla FS förslag. 

 

Motion nr 3: Validering  

 

Motionär: Eva-Linnéa Eriksson 

 

att  de som är medlemmar i Vision ska kunna få 

Att avslå motionen 

 

 

Att bifalla FS förslag. 



Datum 
2012-09-21 

 

Sida 2 
 

Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 

besluta Utskottets betänkande 

hjälp med validering av lång 

arbetserfarenhet eller en äldre utbildning för 

att på så sätt kunna konkurrera med de som 

har en nyare utbildning på arbetsmarknaden. 

Motion nr 4: Frågan om arbetstidsförkortning 

lever – dags att synas i debatten.  

 

Motionär: Vision Göteborg 

 

att  Vision ska bli mer aktiva i debatten kring 

arbetstidsförkortning. 

 

att  ge förbundet i uppdrag att arbeta fram 

alternativa modeller till 6 h arbetsdag och 

föra in dessa i debatten kring 

arbetstidsförkortning. 

Att avslå motionen 

 

 

Att bifalla styrelsens förslag. 

 

Motion nr 5: Lagstadgad förkortad arbetstid 

för alla med bibehållen lön – diskutera, utred 

och opinionsbilda. 

 

Motionär: Vision Katrineholm – Vingåker 

 

att  Vision väcker liv i frågan om en lagstadgad 

arbetstidsförkortning till 35 timmar/veckan 

för alla med bibehållen lön inom förbundet 

genom utredningar, opinionsbildning och 

medlemsdiskussioner. 

 

 

Att avslå motionen 

 

 

Att bifalla styrelsens förslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Datum 
2012-09-21 

 

Sida 3 
 

Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 

besluta Utskottets betänkande 

 

Motion nr 6: Pensionärsråd för äldrepolitiska 

frågor.  

 

Motionärer: Visions pensionärssektioner för 

Landstinget Stockholm, 91; Stockholm Norr, 77; 

Stockholm Söder, 57. 

 

att  inrätta ett pensionärs- och äldrepolitiskt råd 

under förbundsstyrelsen för att hantera 

äldrepolitiska frågor och fortsatta 

stödresurser till sektionerna, med 

representation av en företrädare för 

pensionärerna per region.  

 

 

 

Att avslå motionen 

 

 

 

Att bifalla FS förslag. 

Motion nr 7: Ekonomiska kriser – vad kan vi 

som fackförbund göra? 

 

Motionär: Mikael Korán, Vimmerbyavdelningen 

071 och Göran Svenningson, Katrineholm- 

Vingåkeravdelningen 016 

 

att  uppdra till förbundsstyrelsen att ta reda på 

och redogöra för hur våra fackliga 

motsvarigheter i Grekland, med flera länder 

hanterar frågan. 

 

att  upprätta beredskap för motsvarande kriser. 

 

att  belysa och klargöra vilka effekter en sådan 

kris kan ge för fackligt arbete. 

 

Att avslå första och fjärde att-satsen 

 

Att anse andra och tredje att-satsen besvarade 

 

 

 

Att bifalla FS förslag. 



Datum 
2012-09-21 

 

Sida 4 
 

Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 

besluta Utskottets betänkande 

 

att  tillsätta en arbetsgrupp för att jobba med 

frågan inrikes och internationellt. 

 

 

 

Motion nr 8: Omvärldsbevakning 

 

Motionärer: Ledare i Vision Alumni genom 

Annelie Sjöberg och Kalle Hultin 

 

att  förbundet tillsätter en grupp för 

omvärldsanalys utifrån medlemmarnas 

intressen, med bedömning av relevans, 

risker och konsekvenser som ledstjärna 

 

att  förbundet skapar gångbara kanaler för att på 

ett tydligt sätt informera om gruppens arbete 

och om hur man som medlema kan göra för 

att nå fram till rätt instans med sina 

synpunkter. 

 

att  förbundet avsätter medel för att-sats ett och 

två. 

 

Att anse motionen besvarad 

 

 

Att bifalla FS förslag. 

Motion nr 9: Trainee- och 

mentorskapsprogram 

 

Motionärer: Marjo Nieminen, Vision Stockholms 

stad 

 

att  förbundet tillsätter en grupp för 

Att bifalla motionen 

 

 

Att bifalla FS förslag. 



Datum 
2012-09-21 

 

Sida 5 
 

Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 

besluta Utskottets betänkande 

omvärldsanalys utifrån medlemmarnas 

intressen, med bedömning av relevans, 

risker och konsekvenser som ledstjärna 

 

att  tillsammans med arbetsgivaren centralt 

(SKL) samt med berörda högskolor startar 

en diskussion om ett gemensamt traninee- 

och mentorskapsprogram…. 

 

att  lokalavdelningar inom den offentliga 

verksamheten både hos privata och 

offentliga arbetsgivare kopplas till denna 

diskussion genom möjligheten att fungera 

som en mentor i kombination yrkesverksam 

medarbetare och facklig 

medlem/förtroendevald.  

 

Motion nr 10: Arbetsmarknadspolitik 

 

Motionär: Vision Göteborg 

 

att  Vision aktiveras inom området 

arbetsmarknadspolitik och att det sker, till 

att börja med, genom att ett 

sysselsättningspolitiskt program för Vision 

tas fram. 

 

 

 

Att anse motionen besvarad 

 

 

Utskottet beslutade att skicka motion 10 till  

samordningsutskottet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Datum 
2012-09-21 

 

Sida 6 
 

Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 

besluta Utskottets betänkande 

Motion nr 11: Begränsa privatiseringarna 

 

Motionär: Vision Katrineholm – Vingåker 

 

att  i Visions Välfärdsprogram återgå till 

tidigare hållning och skrivning att ”(den 

offentliga) verksamheten i väsentlig 

omfattning drivs i egen regi” och att där 

tydliggöra den principiella skillnaden mellan 

offentligt och privat utfört arbete enligt ovan 

angivna synpunkter. 

 

 

 

Att avslå motionen 

 

 

Att bifalla FS förslag. 

 


