
 

Förbundsmötet 2012 

Utskott nummer 5 

Sekreterare: Sten Magnusson 

Datum 

2012-09-21 

 

Sida 1 

 

 

Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 

besluta Utskottets betänkande 

Motion nr  

51. Sänk lägstalönerna  

 

Motionär:  

Johan Strandberg  

 

 

Yrkande:  

 

att förbundsmötet uttalar att ingångslönen för 

medicinska sekreterare borde sänkas  

 

  

att avslå motionen 
Enligt FS förslag. 

 

 

Motion nr 

52. Full lönekompensation vid  

föräldraledighet  

 

Motionär:   

Vision Katrineholm – Vingåker 

 

Vi föreslår förbundsmötet besluta  

 

att   Vision verkar för att föräldralediga 

kompenseras ekonomiskt fullt ut, alltså 

motsvarande full lön 

 

att anse motionen besvarad, samt  

att överlämna motionen för beredning inför 

kommande avtalsrörelser 

 

Enligt FS förslag. 

 

Tillägg 

Att FS i samverkan med TCO verkar för att 

föräldralediga kompenseras ekonomiskt fullt ut, 

alltså motsvarande full lön. 

 

Prio 

Normal 

Motion nr 

53. Beredskapsvillkoren för anställda inom 

kommun och landsting  

 

 

 

att bifalla motionen samt  

att överlämna motionen för beredning inför 

kommande avtalsrörelser. 

 

Enligt FS förslag 

 

Prio 

Hög 



 

Datum 
2012-09-21 

 

Sida 2 
 

Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 

besluta Utskottets betänkande 

Motionär:  

Visions medlemmar inom Landstingsfastigheters  

beredskapsorganisation, Landstinget i Kalmar län 

 

Förslaget  

till Vision inför avtalsrörelsen 2012 är att  

beredskapsorganisation inom  

Landstingsfastigheter i Kalmar län vi får bifall  

för: 

 

att Vision kraftfullt ska verka för att kommande 

kollektivavtal ska formuleras så att den 

kompensationsledighet som avses i § 13 i 

Arbetstidslagen ska betalas av arbetsgivaren.  

 

att Vision kraftfullt ska verka för att kommande 

kollektivavtal ska formuleras så att den veckovila 

som avses i § 14 i Arbetstidslagen ska betalas av 

arbetsgivaren.  

 

att Vision skall verka för att minimiersättning för 

beredskap snarast skall justeras till 

åtminstone me-del på arbetsmarknaden. 

 

 

Motion nr 

54. Förkorta arbetstiden  

 

Motionärer:  

Berit Wallin-Berthu & Ivanka Madunic-Vujic, 

Socialförvaltningen, Jönköpings kommun 

 

 

att avslå motionen 

 

Enligt FS förslag 



 

Datum 
2012-09-21 

 

Sida 3 
 

Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 

besluta Utskottets betänkande 

Vi föreslår att förbundsmötet beslutar 

 

att arbets för att minska arbetstiden till 7 h 

arbetsdag med bibehållen lön för de som fyllt 50 

år.  

att minska arbetstiden till 6 h arbetsdag med 

bibehållen lön till dem som fyllt 60 år. 

Motion nr 

55. Sätt MR på kartan  

 

Motionär:  

Vision Göteborg 

 

Förbundsmötet föreslås besluta: 

 

att Vision skall föra ett aktivt arbete för 

mångfald på arbetsplatser, i styrelser och i 

utbildningar.  

 

att valutskotten informeras och görs delaktiga i 

Visions mångfaldsarbete.  

 

att Vision opinionsbildar i MR frågor  

 

att Vision på ett tydligare sätt i vår värdegrund 

tar ställning för de mänskliga rättigheterna  

 

att Vision arbetar för 

 

att bifalla den första, andra och tredje att-satsen  

att anse den fjärde att-satsen besvarad, samt  

att avslå den femte att-satsen 

 

Enligt FS förslag  

Motion nr 

56. MR – Fair Union  

 

 

 

att anse den första att-satsen besvarad  

att anse den andra att-satsen besvarad  

att bifalla den tredje att-satsen 

 

Enligt FS förslag 



 

Datum 
2012-09-21 

 

Sida 4 
 

Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 

besluta Utskottets betänkande 

Motionär:  

Vision Göteborg 

 

Förbundsmötet föreslås besluta: 

 

att anse den första att-satsen besvarad  

 

att anse den andra att-satsen besvarad  

 

att bifalla den tredje att-satsen 

Motion nr 

57. Ny inriktning och nytt namn för RIM, 

rådet för integration och etnisk mångfald  
 
Motionärer:  

Helené Engström, Stockholm stad och Camilla  

Bodin, Tierp 

 

att arbetet i RIM ska innefatta de svenska 

diskrimineringsgrunderna  

 

att utifrån RIM:s nya inriktning på sitt arbete  

byta namn på RIM till rådet för mänskliga  

rättigheter 

 

 

att avslå motionen 
 

Enligt FS förslag 

Motion nr 

58. Prioritera mångfaldsarbetet nu  
 

Motionär:  

Sven Hellbom, Härryda 

 

Därför föreslår jag att förbundsmötet beslutar  

 

att anse den första, andra och fjärde att-satserna 

besvarade  

att bifalla den tredje att-satsen 

Enligt FS förslag 



 

Datum 
2012-09-21 

 

Sida 5 
 

Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 

besluta Utskottets betänkande 

 

att i alla utbildningar som Vision ordnar skall 

mångfald vara en självklar del  

 

att de regionala centra får i uppdrag att ordna 

seminarier gärna i samarbete med andra TCO-

förbund  

 

att Vision gärna i samarbete med andra TCO-

förbund hörs mer i dessa frågor  

 

att mångfald är ett prioriterat mål för de 

kommande två åren 

Motion nr 

59. Visions värdegrund i framtiden, jag ser 

ljuset som skorpan sa!  

 

Motionär:  

Vision Göteborg 

 

Förbundsmötet föreslås besluta;  

 

att förbundsstyrelsen får till uppdrag att utveckla 

Visions värdegrund så att den har ryggrad och är 

enig med en modern, modig fackförening och att 

frågan kommer på förbundsmöte 2014 för beslut. 

 

att bifalla motion 59  

att anse motion 60 besvarad 

 

Enligt FS förslag 

Motion nr 

60. Förändra Visions värdegrund  

 

Motionär:  

Vision Göteborg 

 

 

att bifalla motion 59  

att anse motion 60 besvarad 

 

Enligt FS förslag 



 

Datum 
2012-09-21 

 

Sida 6 
 

Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 

besluta Utskottets betänkande 

Vi föreslår förbundsmötet besluta  

 

att ändra sista meningen i Visions värdegrund till 

”För Vision handlar solidaritet om medkänsla 

och förståelse för andra och att vi gemensamt 

kämpar för att alla människors ska ha lika 

rättigheter och möjligheter i arbetslivet och 

livet.” 

Motion nr 

61. Se över tidningsverksamheten i Vision  

 

Motionär:  

Vision Göteborg 

 

Förbundsmötet föreslås besluta  

 

att ge Förbundsstyrelsen i uppdrag att göra en 

genomgripande översyn av förbundets samlade 

tidningsproduktion i syfte att klarlägga på vilket 

sätt Vision i framtiden bäst ska kommunicera 

med sina medlemmar, våra olika yrkesgrupper 

och potentiella medlemmar. 

  

att denna översyn ska vara klar och presenteras 

senast på Förbundsmötet 2014.  

 

att också i översynen inkludera bolagsfrågan så 

att rätt organisering och form också finns med i 

översynen. 

 

 

att bifalla den första att-satsen  

att bifalla den andra att-satsen  

att avslå den tredje att-satsen 

 

 Enligt FS förslag 

Motion nr 

 

 

 

 

  



 

Datum 
2012-09-21 

 

Sida 7 
 

Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 

besluta Utskottets betänkande 

Motion nr   

Motion nr   

Motion nr   

Motion nr   

Motion nr   

Motion nr   

Motion nr   

Osv…   

   

   

   

   

   

   

 

 


