
 

Förbundsmötet 2012 

Utskott nummer 6 

Sekreterare: Eva Spjuth 

Datum 

2012-09-21 

 

Sida 1 

 

 

Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 

besluta Utskottets betänkande 

 

Motion nr 62: Semestertid – flextid  

 

Motionär: Leif Bergström, Västerås 

 

att semesterdagstillägget slopas och fler 

semesterdagar ges.  

 

att jämställdhetslagen följs och medarbetare 

erbjuds jobba hemifrån  

 

att Flextiden inte inramas med andra förbehåll än 

att arbetsplatsen ska fungera. 

 

 

Att avslå första att-satsen  

 

Att i övrigt anse motionen besvarad, samt  

 

Att överlämna motionen för beredning inför 

kommande avtalsrörelser. 

 

 

Att bifalla förbundsstyrelsens i första och andra 

attsatsen, men att avslå förbundsstyrelsens 

tredje attsatsen. (alltså inte överlämna motionen 

för beredning.) 

 

 

Motion nr 63: Modell för generationsväxling  

 

Motionär: Görel Norlén 

 

att möjlighet ges till personer över 60 år att gå 

ner i arbetstid, men behålla en större procent av 

lönen än den procent man går ner i tid. T ex 

arbeta 75 % och behålla 85-90 % av lönen.  

att en ung, arbetslös person anställs, som delvis 

går dubbelt med den äldre.  

 

att den arbetstagare som går ner i tid blir mentor 

för den yngre. På så vis behålls kompetensen i 

organisationen och man underlättar för den yngre 

att komma in i arbetet. 

 

 

 

att anse motionen besvarad, samt  

 

att överlämna den för beredning inför kommande 

avtalsrörelser.  

 

Att bifalla förbundsstyrelsens förslag, medskick 

till avtalsrörelsens beredning att detta inte bara 

ska gälla unga. 

 

Prioritering till avtalsgruppen: Normal, 

(intressant med ska inte ske på bekostnad av 

andra frågor) 



 

Datum 
2012-09-21 

 

Sida 2 
 

Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 

besluta Utskottets betänkande 

 

Motion nr 64: Ingen höjd pensionsålder  

 

Motionär: Tommy Almqvist, Tekniska kontoret, 

Jönköpings kommun 
 

att inte pensionsålder höjs.  

 

att jobba för att den gemensamma kakan blir mer 

rättvist fördelad och jobba gärna för att riksdags-

män och andra med höga bonusar får vara med 

och finansiera oförändrad pensionsålder.  

 

 

att anse motionen besvarad. 

 

Att bifalla förbundsstyrelsens förslag. 

 

Motion nr 65: Översätt texter på vision.se  

 

Motionär: Lasse Svensson, Vision Borlänge 

 

att information på främmande språk ex.vis 

somaliska, kurdiska etc. ska finnas tillgänglig på 

vår hemsida, även göra hemsidan mer tillgänglig 

för medlemmar och intresserade med läs o 

skrivsvårigheter. 

 

 

att bifalla motionerna 65 och 66. 

 

Att anse motionerna 65 och 66 besvarade 

 

att uppdra att till nästa förbundsmöte   

rapportera arbetet och tidsplan vad gäller detta.  

 

Motion nr 66: Information på lika villkor  

 

Motionär: Nadia Odeh, Vision Kalmar 

 

att Vision arbetar för att informationen skall bli 

tillgänglig för fler. 

 

 

att bifalla motionerna 65 och 66. 

Att anse motionerna 65 och 66 besvarade 

 

att uppdra att till nästa förbundsmöte   

rapportera arbetet och tidsplan vad gäller detta. 

 



 

Datum 
2012-09-21 

 

Sida 3 
 

Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 

besluta Utskottets betänkande 

 

Motion nr 67: Ropen skalla, HBTQ kunskap 

åt alla!  

 

Motionär: Giovanni Palusa, Vision sektion 33, 

Stockholms stad 
 

att Vision startar ett nationellt HBTQ-nätverk  

 

att alla medlemmar ska kunna vara medlemmar i 

detta nätverk  

 

att delta i nätverket är kostnadsfritt för 

medlemmarna  

 

att medel sätts undan för årliga träffar för dessa 

medlemmar  

 

att ett enklare HBTQ-material tas fram från 

Vision riktat mot Visions medlemmar utöver 

”öppna upp”  

 

att Vision Stockholms stad antar motionen som 

sin egen och sänder den vidare till förbundsmötet 

 

 

att bifalla i den första att-satsen att starta upp ett 

nätverk, men ge förbundsstyrelsen i uppdrag att 

undersöka olika alternativ till ett fysiskt nätverk 

för att stödja kontakterna mellan engagerade 

medlemmar och förtroendevalda.  

 

att anse andra och tredje attsatsen besvarade.  

att avslå fjärde attsatsen med hänvisning till 

ovan.  

 

att bifalla femte att-satsen. 

 

Att bifalla förbundsstyrelsens förslag. 

 

Motion nr 68: Vikten av att innehållet lever 

upp till skalet. 

 

Motionär: Vision Göteborg 

 

att alla SKTF-program och politikdokument sätts 

 

att anse motionen besvarad 
 

Att bifalla förbundsstyrelsens förslag. 

 



 

Datum 
2012-09-21 

 

Sida 4 
 

Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 

besluta Utskottets betänkande 

under Visionslupp så att vi kommer ut efter För-

bundsmötet med ett innehåll som motsvarar 

skalet, nämligen Vision. 

 

 

Motion nr 69: Antalet mandatperioder för 

förtroendeuppdrag  

 

Motionär: Jenny Nygårds 

 

att antalet mandatperioder för samma 

förtroendeuppdrag i styrelser bör begränsas till 

max 8 år i rad. 

 

 

att avslå motionen 
 

Att bifalla förbundsstyrelsens beslut. 

 

 

Motion nr 70: Sociala krav och 

uppförandekod för leverantörer vid 

upphandling  

 

Motionär: Loa Bienen och Annelie Sjöberg, 

Vision Stockholms stad 

 

att Vision tar initiativet till en ingående dialog 

med arbetsgivarorganisationer, politiker, 

entreprenörer och svensk näringsliv på nationell 

och internationella nivå. Vision måste påtala 

vikten för makthavarna så att LOU blir förenlig 

med EU lagstiftningen. Det bör vara en 

självklarhet att sociala krav och uppförandekod 

ska ingå i samtliga förfrågningsunderlag  

 

 

att bifalla första och andra att-satsen  

 

att avslå tredje att-satsen 

 

Att bifalla förbundsstyrelsens förslag.  

 

Förtydligande från FS angående FS andra 

attsats: Vision använder de påverkanskanaler 

som hänvisas till i FSs motionssvar. 



 

Datum 
2012-09-21 

 

Sida 5 
 

Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 

besluta Utskottets betänkande 

att Vision aktivt ska påverka EU så att samtliga 

medlemsländer ratificerar ILO:s åtta 

kärnkonvent-ioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 

138, och 182, 197 samt FN:s barnkonvention.  

artikel 32.  

 

att Vision aktivt påverkar EU så att det företag 

som deltar i offentliga upphandlingar ska 

uteslutas om de inte gör en skriftlig 

riskbedömning enligt arbetsmiljölagen och 

gällande föreskrifter. Samt skriver under och 

följer de krav som är formulerade i dokumentet 

uppförandekod för leverantörer. 

 

 

Motion nr 71: Information och introduktion  

 

Motionär: Johan Persson, Bromma Sdf 

 

att påtvinga cheferna att bli bättre på att ge 

tydligare information då ny personal kommer 

. 

 

att anse motionen besvarad 

 

Att bifalla förbundsstyrelsens förslag. 

 

Motion nr72: Internationellt avsnitt i 

medlemsutbildningen  

 

Motionär: Vision Göteborg 

 

att i körschemat för Visions medlemsutbildning 

stryka passet ”Min utveckling” och istället lägga 

till ett pass om Internationella frågor/Fair Union 

 

att avslå motionen 

 

 Att bifalla förbundsstyrelsens förslag. 



 

Datum 
2012-09-21 

 

Sida 6 
 

Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 

besluta Utskottets betänkande 

  

att ”Min utveckling” istället enbart ingår i 

utbildningen ”Mitt jobb & Min karriär” 

 

 

 


