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Motion med förslag 
Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

Motion nr 91. Bidrag kompetensutbildning 
Motionär: ”Medicinska sekreterares nätverk” (Else-

Marie Banner, Ulrika 
Sigvardsson, Margareta Hellman, Hannah Älgekrans, 

Carola Eklund, Pia 
Fältmars, Marita Granström, Susanne Kuci, Mariette 

Jakobsson, Gudrun 
Kornijenko, Hanna Älgekrans) 
 
Att  medicinska sekreterare i Vision ska erbjudas 

möjlighet att ansöka om studiebidrag på 
max 5000 kronor/år för 
kompetensutveckling inom yrket. Detta 
bidrag från Vision kan användas till 
kursavgifter,litteratur, resor till och från 
utbildningsort, föreläsningar och e v 
lönebortfall mm. 

Att  avslå motionen Att bifalla FS förslag 
 

Att  avslå motionen 

Motion nr 92. En tydlig riktning för 
privatanställda inom 
Förbundet 
 
Motionär: Magnus Sällström 502 
Vårdföretagarna allmän klubb (Stockholm) 
 
Att  förbundet genomför en djupgående 
marknadsundersökning och intervjuer inom de 
mindre avtalsområdena 
för att ta reda på fakta kring orsakerna till 
svårigheterna att organisera sig fackligt 
på arbetsplatsen. 
 
Att  förbundet därefter genomför en analys av 

 
att  bifalla motionen 
att  förbundsstyrelsen får i 

uppdrag att bedriva 
arbetet utifrån styrelsens 
yttrande över motionen, 
samt 

att  rapportera sitt arbete till 
Förbundsmötet 2016. 

Att bifalla FS förslag 
 

att  bifalla motionen 
att  förbundsstyrelsen får i 

uppdrag att bedriva arbetet 
utifrån styrelsens yttrande 
över motionen, samt 

att  rapportera sitt arbete till 
Förbundsmötet 2016. 



Motion med förslag 
Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

detta material och tar fram arbetsplaner/modeller 
för 
 
Att  kunna understödja dessa medlemmar till ett 
aktivare fackligt arbete. 
 
Att  förbundet tar fram en verksamhetsplan för  
hur de stora vård- och omsorgsbolagen som idag 
ligger på tusentals medlemmar får en struktur och 
organisation som ger dem en facklig 
direktpåverkan 
mot sina arbetsgivare. 
 
Att  detta sammantaget presenteras på 
förbundsmötet 2016. 
 
Motion nr 93. Epost stöd för avdelningar och 
sektioner 
 
Motionär: Leif Pettersson, Vision avd 282 sekt 
10 
 
att till Förbundsstyrelsen uppdra att ge möjlighet 

för Visions lokalavdelningar och 
förtroendevalda att nyttja vision.se eller 
subdomäner (ex vis 282.vision.se) till denna 
för sin epost verksamhet. 

 

att avslå motionen 
 

Att bifalla FS förslag 
 
Tilläggsyrkande: 
att FS skall se över möjligheterna 
att få en bättre kommunikation till 
medlemmar som inte vill nyttja 
arbetsgivarens system, som senast 
till nästa förbundsmöte. 
 
 

att avslå motionen 
 
Tillägg: 
att FS skall se över möjligheterna 
att få en bättre kommunikation till 
medlemmar som inte vill nyttja 
arbetsgivarens system, som senast 
till nästa förbundsmöte. 
 
Och  
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag 
att utreda och ta fram eventuell 
kostnad för ett genomförande av 
e-post för alla förtroendevalda. 
Utredningsuppdrag klart till 
förbundsmötet 2016, och då ett 
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Motion med förslag 
Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

eventuellt beslut i frågan. 

Motion nr 94. Kvalitetsäkring av 
informationsmaterial 
så att det inte bara återspeglar utan också 
stärker Visions värdegrund och framtidsidé. 
 
Motionär: Jenny Eliasson, Visions 
Malmöavdelning 
 
att  säkerställa att det bildurval som vi har i vår    
gemensamma bildbank är såväl jämställdhets 
som mångfaldsintegrerat. 
 
att säkerställa att våra informationsfoldrar och 
annat textuellt informationsmaterial är såväl 
jämställdhets- som mångfaldsintegrerat. 
 
 

att anse motionen besvarad. 
 

Att bifalla FS förslag 
 
Tilläggsyrkande: 
Att den allmänna informationen 
ska vara avtalsneutral. Så som vi 
syns utåt skall spegla alla våra 
avtalsområden. 
 
 

att anse motionen besvarad. 
 
Tillägg: 
Att den allmänna informationen 
ska vara avtalsneutral. Så som vi 
syns utåt skall spegla alla våra 
avtalsområden. 
 

Motion nr 95. Nationell träff 
 
Motionär: Angelica Karlsson, Kungälv 
 
att ordna en nationell träff för alla 
Samordninggrupper i nära anslutning till när 
valen till Samordningsgruppen 
är klara för att kunna träffas i ovan nämnda syfte. 
 

att avslå motionen 
 

Att avslå FS förslag och att bifalla 
motionen. 
 
Tilläggsyrkande: 
att FS skall upprätta en gemensam 
uppdragshandling för samtliga 
samordningsgrupper.  
 
 

Att bifalla motionen. 
 
Tillägg: 
att FS skall upprätta en gemensam 
uppdragshandling för samtliga 
samordningsgrupper.  
 

Motion nr 96. Nätverksmodellen inom de 
privatanställda 
i förbundet 
 

att avslå motionen 
 

Att bifalla motionen 
 

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

Förbundsmötet beslutade 

Motionär: Magnus Sällström 502 
Vårdföretagarna allmän klubb (Stockholm) 
 
att förbundsmötet beslutar att inom de 
avtalsområden som ingår i främst Almega 
tjänsteföretagarna, 
Arbetsgivaralliansen och Almega 
Vårdföretagarnas avtalsområden bilda ett 
nationellt nätverk 
med ett möte per höst och med ett 
samordningsuppdrag till en person som väljs till 
detta 
uppdrag på det nationella avtalsforumet för de 
privata avtalsområdena för kommande år. 
 
att förbundsmötet beslutar att inom de 
avtalsområden som ingår i främst Almega 
tjänsteföretagarna, 
Arbetsgivaralliansen och Almega 
Vårdföretagarnas avtalsområden bilda ett 
regionalt nätverk per region för erfarenhetsutbyte 
och inspiration för en förbättrad organisering 
inom de med privat arbetsgivare utan klubb. 
 
att samordningsrollen väljs till en medlem på det 
nationella avtalsforumet för de privata 
avtalsområdena för det kommande året och att 
hen får ansvaret att tillgodose att de regionala 
nätverken innehar samma möjlighet till innehåll 
och diskussionsupplägg. 
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Motion med förslag 
Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

Motion nr 97. Partipolitiskt obundet 
fackförbund 
 
Motionär: Marie Brynolfsson, Vision Göteborg 
 
att förbundsstyrelsen får i uppdrag att ta fram 
rekommendationer om vilka partipolitiska 
uppdrag som inte är lämpliga att inneha samtidigt 
som man företräder det partipolitiskt obundna 
fackförbundet Vision 
 

att avslå motionen 
 

Att bifalla FS förslag 
 

att avslå motionen 
 

Motion nr 98. Politiskt engagemang kontra 
förtroendeuppdrag 
i Vision 
 
Motionär: Vision Göteborg 
 
att ge FS i uppdrag att till förbundsmötet 2016 
komma med förslag på samma tydlighet 
vänsterut 
som högerut i förhållande till att kunna vara 
medlem i partier, sammanslutningar på den 
yttersta vänster- eller högerkanten och företräda 
Vision och dess medlemmar. 
 
att klargöra och tydliggöra vilka värden i det 
politiska livet som inte överensstämmer med 
Visions värdegrund och där ett företrädarskap 
blir omöjligt. 
 
att detta förslag ges samma tydlighet som 
ställningstagandet vad gäller 

att avslå motionen 
 

Att bifalla FS förslag 
 
Reservationer, Marcus 
Gustavsson, Niklas Halleröd, 
Kent Carlsson samt Ritva 
Rådefalk 

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

Förbundsmötet beslutade 

Sverigedemokraterna och med fördel definierar 
fler företeelser också på högerkanten 
 
Motion nr 99. Samordningsgruppens uppgift 
 
Motionär: Lt-avd. Västernorrland, Lt-avd. 
Gävleborg, Avd. Gävle kommun, 
Avd. Sundsvalls kommun, Lt-avd. Dalarna, 
Avd.Kyrkan Härnösands stift 
 
att anställningsprocesser på regionkontoren ska 
ske i samverkan med samordningsgruppen 
 
 
 
 
 
 
 
 

att avslå motionen 
 

Att bifalla motionen 
 

att avslå motionen 
 

Motion nr 100. Sovande jour är lika med 
arbetstid 
 
Motionär: Vision Göteborg 
 
att Vision ser över och arbetar med de 
förutsättningarna att all schemalagd tid skall vara 
arbetstid. 

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

 

Att bifalla FS förslag. 
 
Prioritering: Högsta prioritet 
Reservation mot prioritering, Lars 
Öst, Dick Österholm samt Kent 
Carlsson 
 

att bifalla motionen och 
överlämna den för beredning och 
prioritering inför kommande 
avtalsrörelser och förhandlingar. 
Prioritering: Högsta prioritet 
 

Motion nr 101. Stöd till valutskottet 
 
Motionär: Sven Hellbom Vision avdelning 147 
Härryda 

att anse motionen besvarad 
 

Att bifalla FS förslag 
  

att anse motionen besvarad 
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Motion med förslag 
Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

 
att valutskottet vid presentationen av nästa 
förbundsstyrelse bör ha minst en kvinna mer än 
idag 
 
att det på kommande regionkonferenser 
diskuteras om styrelsens sammansättning utifrån 
kriterierna ålder, antal män/kvinnor, etnisk 
bakgrund och Visions avtalsområde och hur 
valutskottet skall prioritera om den inte kan 
föreslå en styrelse som beaktar alla dessa delar 
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