
 

Förbundsmötet 2012 

Utskott nummer 7 

Sekreterare: Matteus Canevall 

Datum 

2012-09-21 

 

Sida 1 

 

 

Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 

besluta Utskottets betänkande 

 

Motion nr73. Grupplivförsäkringen efter 65 

 

Motionär: Vision Göteborg, Gun Magnusson 

 

att Visions ser över/förhandlar fram bra villkor i 

grupplivförsäkringen för sina medlemmar inom 

offentlig sektor, så att försäkringen anpassas att 

gälla för den anställde fram tills pensionsdagen.  

 

att Visions förbundsmöte 2012 diskuterar frågan 

för att få information och underlag från medlem-

marna inom förbundet. 

 

 

att bifalla motionens första att-sats  

 

att avslå motionens andra att-sats 

 

 FS förslag 

 

 

Motion nr 74. Friskvård på arbetstid  

 

Motionär: Johanna Norén, Jönköpings kommun 

att anställda ska få motionera en timme i veckan 

på arbetstid 

 

 

 

 

 

att bifalla motionen.  

 

 

 

FS förslag  

Motion nr 75. Arbetstidskonto  

 

Motionär: Landstingsfastigheter, Landstinget i 

Kalmar län 

 

att förbundet arbetar för att i avtalen införa 

samlad arbetstidsförkortning i form av 

arbetstidskonton. 

 

att bifalla motionen i den del som avser 

inrättande av arbetstidskonton,  

 

att avslå motionen i den del som avser 

lagstiftande om förkortad arbetstid, samt  

 

att överlämna den bifallna delen av motionen för 

 

I enlighet med förbundsstyrelsens förslag med 

tillägget att ändra den tredje av 

förbundsstyrelsens föreslagna att- satser till att 

lyda: 

 

”Att överlämna den bifallna delen av motionen 

för beredning, och därvid ta hänsyn till olika 
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Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 

besluta Utskottets betänkande 

 

att förbundet arbetar för en lagstiftning om 

förkortad arbetstid.  

 

(Att- satserna sammanfattade av utskottet utifrån 

motionens innehåll) 

 

beredning inför kommande avtalsrörelser behov för olika yrkesgrupper och olika 

avtalsområden, inför kommande avtalsrörelser”.   

 

Motion nr 76. Semesterersättning innan 

semestern  

 

Motionär: Vision Ulricehamn 

 

att Vision driver till avtal att Visions medlemmar 

skall få valmöjligheten att besluta om att få sin 

semesterersättning utbetald innan eller efter 

semestern. 

 

 

att bifalla motionen, samt  

 

att överlämna motionen för beredning inför 

kommande avtalsrörelser 

 

FS förslag 

Motion nr 77. Timsemester för anställda med 

25 dgr semester/år. 

 

Motionär: Malin Bergenstråle 

 

att Vision driver frågan om rätt till timsemester 

även för arbetstagare med 25 semesterdagar. 

 

(Att- satsen sammanfattad av utskottet utifrån 

motionens innehåll) 

 

 

 att anse motionen besvarad 

 

FS förslag 

Motion nr 78. Varför chefer inte använder 

dialog-modellen på det sätt det är tänkt  

 

Motionär: Aija Österman, sektion 01 Rinkeby-

 

att bifalla motionen, samt  

 

att överlämna motionen för beredning inför 

 

FS förslag 
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Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 

besluta Utskottets betänkande 

Kista sdf 

 

att verka för att chefer strukturellt ska använda 

Dialogmodellen i sina lönesamtal  

 

att verka för att alla lönesättande chefer gör 

likadant  

 

att den anställde får en kopia av chefens 

bedömning av det gångna året  

 

att det tydligt redovisas vad som 

överenskommits inför det kommande året 

 

kommande avtalsrörelser 

 

 

 

Motion nr 79. Rådgivande, beslutande eller 

vad...  

 

Motionär: Vision Göteborg, Tina Niinisalo 

 

Att-satser del 1:  

 

att förbundsstyrelsen är den grupp som har till 

huvuduppgift att arbeta med avtalsrörelse HÖK 

samt  

 

att förbundsstyrelsen därmed också sköter 

förankringsarbetet som helhet i HÖK-forum, 

regionala avtalsgrupper med mera samt  

 

 

 

 

 

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta initiativ 

till breda medlemsdiskussioner om Visions 

lönepolitiska ståndpunkter 

 

att tyngdpunkten i diskussionerna ska ligga på 

individens rätt, yrkets betydelse och de 

strukturella löneskillnaderna 

 

att framställa ett underlag för diskussion om de 

lönepolitiska ståndpunkterna till de 

regionala förbundskonferenserna 2013 

 

att genomföra diskussioner på de regionala 

förbundskonferenserna 2013 om förbundets 

 

 

 

 

FS Förslag 

 

Marcus Gustavsson och Karin Enqvist 

reserverar sig mot utskottets betänkande. 
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Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 

besluta Utskottets betänkande 

att nuvarande form av avtalsgrupp läggs ner samt  

 

att för övriga uppgifter som förbundsstyrelsen 

under aktuell avtalsrörelse har att sköta bildas 

arbetsgrupper från representanter runt om i landet 

samt  

 

att stadgarna ändras så de stämmer med av 

förbundsmötet beviljade att-satsers besluts- och 

arbetsordning. 

  

alternativt  

 

(tillstyrks del 1 är att-satser del 2 och del 3 ej 

aktuella att ta ställning till.)  

 

Att-satser del 2:  

 

att avtalsgruppen får ett verkligt mandat i 

avtalssammanhang genom att också vara 

beslutande tillsammans med förbundsstyrelsen 

samt  

 

att beslutsmandatet genomförs så att det är en 

röst per person samt  

 

att avtalsgruppen ska bestå av minst lika många 

personer som förbundsstyrelsen samt  

 

att avtalsgruppen genom detta även får en direkt 

påverkansmöjlighet då det inte besluts- och 

stadge-mässigt är möjligt att gå emot en enig 

lönepolitiska ståndpunkter samt 

 

att därmed anse motionen besvarad 
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Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 

besluta Utskottets betänkande 

avtalsgrupp samt  

 

att stadgarna ändras så de stämmer med av 

förbundsmötet beviljade att-satsers besluts- och 

arbets-ordning.  

 

Alternativt 

 

(tillstyrks del 1 eller del 2 är att-satser del 3 ej 

aktuella att ta ställning till.)  

 

Att-satser del 3:  

 

att förbundet utreder och inrättar en ordning där 

vi genomför två förbundsmöten, ett i samband 

med start av avtalsprocessen där yrkanden antas 

samt ytterligare ett när vi är i skedet att anta eller 

för-kasta ett nytt avtal samt  

 

att vi genom detta har en demokratisk ordning 

där fler förtroendevalda deltar och beslutar i 

avtalsbeslut samt  

 

att stadgarna ändras så de stämmer med av 

förbundsmötet beviljade att-satsers besluts- och 

arbetsordning. 

 

Motion nr 80. Lön, en facklig fråga?  

 

Motionär: Vision Göteborg 

 

att avsätta tid för en genomgripande ideologisk 

 

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta initiativ 

till breda medlemsdiskussioner om Visions 

lönepolitiska ståndpunkter  

 

 

FS förslag 

 

Betänkandet antogs efter röstning i utskottet 

med resultatet 19 röster mot 4.  Marcus 
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Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 

besluta Utskottets betänkande 

diskussion kring utvecklingen av våra avtal 

avseende löner och villkor.  

 

att därvid också se över vår lönepolitik i akt att 

finna vår mening med den utveckling som vi 

säger pågår.  

 

att därvid fundera kring vad som är målet och 

hur ett avtal ser ut då vi nått målet.”  

 

att placera in vårt arbete med de strukturella 

löneskillnaderna i Visions lönepolitik och 

strategi.  

 

att strategiskt diskutera hur arbetet med de 

strukturella löneskillnaderna konsekvent ska 

bedrivas på kort och lång sikt. Avtalsmässigt och 

opinionsmässigt.  

 

att diskutera kring hur Visions yrkesfokus ska 

presentera även i lönepolitiken.  

 

att Förbundsstyrelsen planerar in detta på 

Visions Förbundsmöte i höst (det här kan ju inte 

FM be-sluta, det blir lite sent, men en FS I Vision 

kan göra det). 

 

att tyngdpunkten i diskussionerna ska ligga på 

individens rätt, yrkets betydelse och de 

strukturella löneskillnaderna  

att framställa ett underlag för diskussion om de 

lönepolitiska ståndpunkterna till de regionala för-

bundskonferenserna 2013  

 

att genomföra diskussioner på de regionala 

förbundskonferenserna 2013 om förbundets 

lönepolitiska ståndpunkter och målsättningar och 

hur de ska formuleras  

 

att förbundsstyrelsens utifrån resultatet av de 

regionala diskussionerna formulerar och beslutar 

om Visions nya lönepolitiska ståndpunkter, samt  

 

att därmed anse motionen besvarad. 

Gustavsson och Ralph Rosenlund reserverar sig 

mot utskottets betänkande. 

 

Motion nr 81. Betala ur egen ficka  

 

Motionär: Johan Strandberg 

 

att förbundsmötet uttalar att alkohol får betalas 

 

 

att avslå motionen. 

 

 

Motionen bifalles 

 

Betänkandet antogs efter röstning i utskottet 
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Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 

besluta Utskottets betänkande 

av anställda och förtroendevalda ur egen ficka 

 

med resultatet 12 röster mot 11. Kerstin 

Sjöberg, Anders Christensson, Maria 

Samuelsson, Berit Andersen, Vivianne 

Lövgren, Hans Åkerlundh, Anders Sköld 

reserverar sig mot utskottets betänkande. 

 

Motion nr 82. Helt alkoholfri representation 

och alkoholfria möten inom Vision!  

 

Motionär: Bengt Björkman 

 

att alla möten och representation i Visions namn 

ska vara alkoholfria 

 

 

att avslå motionen. 

 

 

FS förslag 

Motion nr83. Representation vid Visions 

möten  

 
Motionärer: Magnus Lundbäck, Karlstads 

Energi; Sari Elsilä, Norberg; Anette Klippberg, 

Uppsala; Hannah Älgekrans, Landstinget 

Sörmland, Anne-Sofie Koivisto, Kiruna; Mikael 

Larsson, Eskilstuna; Margaretha Nordman, 

Landstinget Dalarna; Kent Carlsson, 

Mälarklubben Vision; Thomas Norberg, 

Övertorneå; Christina Johansson, Falun; 

Charlotte Noren, Borlänge; Laila Saari, Kramfors 

 

att förbundsmötet beslutar att ingen alkohol skall 

bjudas på där Vision står som värd. 

 

 

 

att avslå motionen. 

 

 

 Motionen bifalles 

 

Betänkandet antogs efter röstning i utskottet 

med resultatet 12 röster mot 11. Kerstin 

Sjöberg, Anders Christensson, Maria 

Samuelsson, Berit Andersen, Vivianne 

Lövgren, Hans Åkerlundh, Anders Sköld 

reserverar sig mot utskottets betänkande. 

 

Motion nr 84. Visions alkoholpolicy  
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Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 

besluta Utskottets betänkande 

Motionär: Vision Stockholms Stad 

 

att stryka andra punkten i Visions (SKTF:s) 

alkoholpolicy.  

 

att policyn ska syfta till att inte vid några 

tillfällen bjuda på alkohol i samband med 

förbundets/avdelningens/ klubbens verksamhet. 

 

att avslå motionen Motionen bifalles 

 

Betänkandet antogs efter röstning i utskottet 

med resultatet 12 röster mot 11. Kerstin 

Sjöberg, Anders Christensson, Maria 

Samuelsson, Berit Andersen, Vivianne 

Lövgren, Hans Åkerlundh, Anders Sköld 

reserverar sig mot utskottets betänkande. 

 

Motion nr 85. Visions alkoholpolicy  

 

Motionär: Vision Göteborg 

 

att stryka andra punkten i Visions (SKTF:s) 

alkoholpolicy.  

 

att policyn ska syfta till att inte vid några 

tillfällen bjuda på alkohol i samband med 

förbundets/avdelningens/ klubbens verksamhet. 

 

 

att avslå motionen. 

 

Motionen bifalles 

 

Betänkandet antogs efter röstning i utskottet 

med resultatet 12 röster mot 11. Kerstin 

Sjöberg, Anders Christensson, Maria 

Samuelsson, Berit Andersen, Vivianne 

Lövgren, Hans Åkerlundh, Anders Sköld 

reserverar sig mot utskottets betänkande. 

 

Motion nr 86. Modernisera begreppen hos 

Vision 

 

att orden fackförbund och fackförening ändras 

till intressebevakarna 

 

att ordet kollektivavtal ändras till 

arbetsmarknadsöverenskommelse 

att avslå motionen FS förslag 
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Utskottets förslag angående förbundsstyrelsens rapport ”Vision och en utvecklad avtalsprocess” 
 

Utskottet föreslår förbundsmötet anta rapporten med följande ändringar: 

 

1. Tredje stycket under rubriken ”Att tillvarata förtroendevaldas engagemang” i rapportens tredje sida byts ut mot följande stycke: 

 

 

 

När det gäller hur centrala avtalsgrupper formeras menar Förbundsstyrelsen att det finns anledning att se över och utveckla rutinerna. Då det handlar om 

ett nationellt uppdrag bör det centrala valutskottet involveras i processen för att säkerställa en lämplig sammansättning utifrån uppdragets art och 

valordningens kriterier. Detta bör ske på så vis att avdelningar/klubbar nominerar personer till uppdraget och att sedan det centrala valutskottet får 

uppgiften att lämna ett förslag med 2 personer per region på HÖK/Pacta och en ordinarie och en suppleant per region för övriga avtalsområden. 

Valutskottets förslag ska göras utifrån Visions valordning. Sedan väljer de regionala forumen antingen enligt valutskottets förslag eller någon av de av 

regionen nominerade personerna. 

 

2. Den andra att- satsen och följaktligen även bilaga 2 avslås. 

 

 

Prioritering av villkorsmotioner 

 
Utskott 7 har sammanställt övriga utskotts prioriteringar av de motioner som om de bifalls blir aktuella att driva som en del av ett yrkande i 

en avtalsrörelse. Villkorsmotionerna helt enkelt. 

 

Prioriteringen har skett genom att utskotten beslutat om de anser att motionen ifråga är av hög-, medel, eller låg prioritet i kommande 

avtalsrörelser. 

 

Hög 

45, 53, 78 

 

Medel 

52, 63, 75, 76 
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Låg   

47, 25 


