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Sida 1 

 

Motion med förslag 
Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

Motion nr 21: 30 procent i våra styrelser 
under 35 år 
 
Motionär: Motionärer: 
Landstingsavdelningen Värmland, 
Kronobergs läns landsting, 
Uppsala läns landsting, 
Landstingsavdelningen i Östergötland, 
Jämtlands läns landstings-avdelning, Region 
Halland, Landstinget Gävleborg, 
landstingsavdelningen i Norrbotten, 
Landstingsavdelningen Västmanland, 
Blekinge 
läns landstingsavdelning, Region Skåne, 
Västernorrlands läns landstingsavdelning, 
Avd 182 Gotland, Landstingsavdelningen 
Stockholm, Örebro landstingsavdelning, 
Landstinget i Sörmland, Kalmar läns 
landsting, Västra Götalands regionen, 
Landstings-avdelningen Dalarna 
 
att  meningen ”Därför vill vi att 30 procent i 

våra styrelser ska vara under 35 år” tas 
bort i dokumentet ”Vi bygger Vision”  

 

 
att  avslå motionen 

Utskottet beslutar att ta 
motionen till 
samordningsutskottet. 
 
Tre grupperingar i utskottet: 
Enligt FS förslag 
Ta bort meningen (enl 
motionären) 
Texten ändras - ”ska” tas bort 
och mildras 
 
 
 
 

 
att  avslå motionen 

Motion nr 22: AID-koder för 
tandsköterskor och medicinska 
sekreterare 
 
Motionär: Landstingsavdelningen Värmland, 
Kronobergs läns landsting, Uppsala läns 

att  bifalla motionen och 
att  överlämna den för 

beredning och 
prioritering inför 
kommande 
avtalsrörelser och 

Utskottet bifaller FS förslag 
Hög prioritet enligt enigt 
utskott 

att  bifalla motionen och 
att  överlämna den för 
beredning och prioritering 
inför kommande avtalsrörelser 
och förhandlingar 
(Hög prioritet) 



Motion med förslag 
Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

landsting, Landstingsavdelningen i 
Östergötland, Jämtlands läns 
landstingsavdelning, Region Halland, 
Landstinget Gävleborg, landstings-
avdelningen i Norrbotten, 
Landstingsavdelningen Västmanland, 
Blekinge läns landstingsavdelning, Region 
Skåne, Västernorrlands läns 
landstingsavdelning, Avd 182 Gotland, 
Landstingsavdelningen Stockholm, Örebro 
landstingsavdelning, Landstinget i Sörmland, 
Kalmar läns landsting, Landstinget 
Jönköpings län 
 
att  förbundsstyrelsen senast 2015-06-30   
       utarbetar ett förslag tillsammans med  
       respektive nätverk för att uppnå en 
lösning 
       på problemet 
 

förhandlingar. 

Motion nr 23: Visions rekryteringsprocess 
 
Motionär: Angelica Karlsson, Kungälv 
 
att  representanter från 

Samordningsgruppen får  
       ta del av ansökningarna efter första  
       gallringen 
att  representanter från Samordningsgruppen 
får 
       intervjua när det återstår 2-3 kandidater 
 

 
att  avslå motionen 
 

 
Utskottet bifaller motionären  

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

Förbundsmötet beslutade 

Motion nr 24: Jämställda styrelser 
 
Motionär: Rigmor Persson, Vision Göteborg 
och Mari Liepins, Västra Götalandsregionen 
 
 att  Vision ska verka för att jämställdheten i  
        styrelser blir representativt mot 
medlems- 
        kåren (dvs samma antal procent som 
med- 
        lemskåren har) 
 

 
att  avslå motionen 

 
Utskottet bifaller FS förslag 

 
att  avslå motionen 

Motion nr 25: Motivera till mera fackligt 
engagemang 
 
Motionär: Christina Johansson, Vision Falun 
 
att  Vision centralt ger ett procentuellt 

lönetillägg under den tid ett fackligt 
uppdrag pågår. Man ska inte göra 
administrationen för krånglig utan 
använda enkla schabloner – såsom i 
exemplet nedan. Låt säga att en 
styrelsemedlem arbetar 5 % fackligt, 
Det innebär att man lägger till 0,05 * 
antal % personen gör fackligt uppdrag 
på, då     skulle den personen kunna få 
ett tillägg per     månad på 250 kr. Och 
en annan styrelse-     medlem som 
arbetar 50 % skulle kunna få ett påslag 
på 2500 kr per månad osv. Vi förstår att 
det såklart blir en stor kostnad för 

 
att  avslå motionen 

 
Utskottet bifaller FS förslag 

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

Förbundsmötet beslutade 

förbundet, men skall vi få våra 
verksamheter att fungera så måste vi 
använda ekonomiska 

        medel centralt för som vi alla vet, 
money 
        talks! 
Motion nr 26: Riktlinjer för hållbara 
kollektivavtal 
 
Motionär: Vision Göteborg 
 
att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag att arbeta 

med att ta fram verktyg för att skriva 
hållbara kollektivavtal – ekonomiskt, 
socialt och ekologiskt hållbara. 

att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda 
den ekologiska dimensionen av 
hållbarhet och hur den kan formuleras i 
kollektivavtal, internationellt, nationellt 
och lokalt. 

 
 

 
att  bifalla motionen 

 
Utskottet bifaller FS förslag 

 
att  bifalla motionen 

Motion nr 27: Skadestånd 
 
Motionär: Visions Malmöavdelning 
 
att  förbundsstyrelsen i uppdrag att verka 

och  arbeta målmedvetet för en 
förändring (höjning) av 
skadeståndsnivåerna så att de blir mer 
kännbara än idag. 

 

 
att  avslå motionen 

 
Utskottet bifaller FS förslag 
 

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

Förbundsmötet beslutade 

  
 
Motion nr 28: Tjänstmannastyrning 
 
Motionär: Monika Hansson, Egil Krog, Leif 
Pettersson, Vision avd 282 
 
att  förbundsstyrelsen får till uppdrag att 

tillsätta en arbetsgrupp som skall ta 
fram riktlinjer för att påtagligt öka det 
demokratiska inslaget i tjänstemännens 
processer. 

 
 

 
att  avslå motionen 

 
Utskottet bifaller FS förslag 

 
att  avslå motionen 

Motion nr 29: Verka för att 
morgondagens sociala arbete blir en del 
av vårt avtalsområde 
 
Motionär: Framtidsgruppen, Vision 
Stockholms stad 
 
att  förbundsstyrelsen i uppdrag att väcka 

diskussionen med SKL så 
arbetsgivarsidan stödjer vårt förslag i att 
erkänna dessa grupper till vårt 
avtalsområde. 

att   ge förbundsstyrelsen i uppdrag att se 
över samarbetsavtalen med andra 
fackliga organisationer vad gäller 
schysst rekrytering i enlighet med den 
förändringen som faktiskt pågår i 
svenskt arbetsliv. 

 
att  anse motionen besvarad 

 
Utskottet bifaller FS förslag 

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

Förbundsmötet beslutade 

 

Motion nr 30: Vision lever som det lär, 
fair 
 
Motionär: Visions avdelning, Kalmar 
kommun 
 
att  Vision arbetar för att det ska vara 

självklart och enkelt att ge 
uppskattnings gåvor som ger dubbel 
glädje. Gåvor som är långsiktiga och 
fair. 

 
 

 
att  bifalla motionen 

 
Utskottet bifaller FS förslag 

 
att  bifalla motionen 
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