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Motion med förslag 
Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

Motion nr 41;  Demokratin i Vision 
 
Motionär: Marcus Gustavsson, Vision Göteborg 
och Håkan Gerenmark, Vision Skara Stift 
 
att förbundsmötet tillsätter en utredning med 
 uppdrag att ta fram förslag på hur den 
 interna demokratin i Vision kan stärkas 
att representanter från samtliga 
 samordningsgrupper ingår i utredningen 
att utredningen får i uppdrag att diskutera 
 samtliga frågeställningar i brödtexten plus 
 ytterligare frågeställningar som 
 förbundsstyrelsen vill belysa 
att utredningen presenterar en rapport och 
 förslag till beslut på Förbundsmötet 2016 

  
att avslå motionen samt att 
förbundsstyrelsen 
 får i uppdrag att utifrån 
motionssvaret  påbörja ett 
arbete med ta fram förslag på 
hur  en modern organisation 
ska fungera  utifrån våra 
framtida utmaningar  
att arbetet ska genomföras 
genom att involvera 
 ett stort antal 
medlemmar och 
 förtroendevalda från alla 
delar av  organisationen  
att ett första resultat av 
arbetet och förslag 
 tillbeslut presenteras 
senast på 
 Förbundsmötet 2016 

 
Utskottet enades om följande 
kompromiss men överlämnar 
till samordningsutskottet för 
att samordning med andra 
motioner krävs. 
 
att avslå motionen samt  
 
att förbundsstyrelsen får i 
uppdrag att utifrån 
 motionssvaret påbörja ett 
arbete med ta  fram förslag på 
hur en modern demokratisk 
 organisation ska fungera 
utifrån våra  framtida 
utmaningar  
att arbetet ska genomföras 
genom att  involvera ett 
stort antal medlemmar, 
 samordningsgrupper och 
övriga  förtroendevalda 
från alla delar av  
 organisationen  
att ett första resultat av 
arbetet och förslag 
 tillbeslut presenteras 
senast på  Förbundsmötet 
2016 
 
Inspel till utskottet 

 
att avslå motionen samt  
 
att   förbundsstyrelsen får i 
uppdrag att 
utifrån  motionssvaret påbörja 
ett arbete med ta fram förslag 
på hur en modern demokratisk 
organisation ska fungera 
utifrån våra  framtida 
utmaningar  
 
att   arbetet ska genomföras 
genom att   involvera ett stort 
antal medlemmar, 
samordningsgrupper och 
övriga  förtroendevalda från 
alla delar av organisationen  
 
att   ett första resultat av 
arbetet och förslag  tillbeslut 
presenteras senast på  
Förbundsmötet 2016 
 
att motionerna 47, 84 och 88 
förs till utredningen ovan. 
 



Motion med förslag 
Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

 
Att motion 41 ska samordnas 
med motionerna 84 och 88. 

Motion nr 42: En gång Vision alltid Vision 
 
att förbundsstyrelsen får i uppdrag att 
 skyndsammast förändra gjorda 
 överenskommelser inom TCO så att man 
 som tjänsteman och medlem kan tillhöra 
 vision oavsett om man arbetar inom 
 kommunal eller privat sektor, 
 

 
att avslå motionen 

 
Utskottet bifaller FS förslag. 

 
att avslå motionen 

Motion nr 43: Centrala avtalsgruppen 
 
att sittande vald central avtalsgrupp efter 
 avtalstecknandet övergår till 
avtalsvårdande  grupp och lämnar 
sitt uppdrag i samband  med att 
innevarande avtal avslutas.  Gruppens uppdrag 
ska vara att verka  rådande samt vara 
ett bollplank till  Förbundsstyrelsen 
och att detta bör ske med  en regelbundenhet 
under hela avtalstidens  gång. 
att regionala avtalsgrupperna efter 
 avtalstecknandet övergår avtalsvårdande 
 grupper och lämnar sitt uppdrag i samband 
 med att innevarande avtal avslutas. 
 

 
att avslå motionen 

 
Utskottet kunde inte enas och 
föreslår  
 
att motionen flyttas till 
samordningsutskottet för att 
kopplas till 
demokratiutredningen i motion 
nr 41. 
 

 
att   avslå motionen 
 
Samordningsutskottet 
konstaterar att vi behöver ta 
ytterligare steg när det gäller 
vår hjärtefråga om lön och 
resultat i vårt arbete med avtal 
på våra olika områden. I det 
arbetet måste vi alla hjälpas åt 
och allas kunskap och 
kompetens tas till vara. Vi 
måste också bättre lyfta upp 
goda exempel på resultat och 
sprida kunskap om hur långt vi 
kommit och hur vad ytterligare 
som behövs för att nå resultat 
för våra medlemmar. I det 
arbetet är de förtroendevalda 
som deltagit i avtalsgrupper 
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Motion med förslag 
Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

som jobbat fram de avtal vi har 
viktiga aktörer.  Deras 
kompetens och engagemang 
måste tas till vara även efter att 
avtalsgruppens arbete 
avslutats. Detta måste 
självklart ske i nära samarbete 
med kansliorganisationen. 

Motion nr 44: Schyst matbord 
 
att det inte ska vara ett tvång att äta 
vegetariskt  utan det ska vara ett schyst 
matbord för alla. 
 Kött/fisk/fågel ska finnas som ett 
alternativ  dag två för de medlemmar som så 
önskar. 
 

 
att anse motionen besvarad 

 
Utskottet bifaller FS förslag. 

 
att anse motionen besvarad 

 
Motion nr 45: Fair trade 
 
Motionär: Anders Paulsson, Pia Fältmars, 
Marita Granström, Susanne Kuci, Mariette 
Jakobsson, Anders P Paulsson, Ulrika 
Sigvardsson, Hanna 
Älgekrans 
 
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att driva 
 frågan om upphandling av Fair Trade-
 producerade produkter, t ex arbetskläder, 
 gentemot SKL. 
att Vision som ett fair förbund skall driva 
 frågan om att Fair Trade-märkta produkter 

 
att bifalla motionen 

 
Utskottet bifaller FS förslag. 

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

Förbundsmötet beslutade 

 används inom kommun och landsting. 

Motion nr 46:  Karriärcoachningen ska vara 
ett rekryteringsargument som vi kan stå för! 
 
Motionär: Framtidsgruppen, Vision Stockholms 
Stad 
 
att förbundsmötet beslutar att 
förbundsstyrelsen  utvecklar och 
tilldelar mer resurser för  denna viktiga 
medlemsförmån. 
 

 
att avslå motionen 

 
Utskottet bifaller FS förslag. 

 
att avslå motionen 

Motion nr 47:  Mandatfördelning regionala 
förbundsmöten 
 
Motionärer: Landstingsavd Värmland, 
Kronobergs läns landsting, Uppsala läns 
landsting, Landstingsavd i Östergötland, 
Jämtlands läns landstingsavd, Region Halland, 
Landstinget Gävleborg, landstingsavd i 
Norrbotten, Landstingsavd Västmanland, 
Blekinge läns landstingsavd, Region Skåne, 
Västernorrlandsläns landstingsavd, Avd 182 
Gottland, Landstingsavd Stockholm,Örebro 
landstingsavd, Landstinget i Sörmland, Kalmar 
läns landsting, Landstinget Jönköpings län, 
Landstingsavd Dalarna, Västra 
Götalandsregionen 
 
att  förbundsmötet beslutar att en utredning 
 tillsätts för att se över mandatfördelningen 

 
att avslå motionen 
 

 
Utskottet kunde inte enas och 
föreslår 
 
att motionen flyttas till 
samordningsutskottet för att 
kopplas till 
demokratiutredningen i motion 
nr 41. 
 
 

 
Att motionen förs till den 
utredning som beslutats om i 
motion 41. 
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Motion med förslag 
Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

 med syfte att uppnå en rättvis 
 mandatfördelning 
Motion nr 48: Strukturell lönesättning 
 
Motionär: Irene Petersson, Marita Granström, 
Pia Fältmars, Susanne Kuci, 
Mariette Jakobsson, Gudrun Kornijenko, 
Anders P Paulsson, Lotta Eriksson, 
Ulrika Sigvardsson 
 
 
att Vision lyfter yrkesgruppen med tanke på
 utbildning och ansvar. 
att vår utbildning/kunskap ska 
 jämföras/likställas med den privata 
 marknaden och dess lönesättning. 
 

 
att bifalla första att-satsen 
 
att avslå den andra att-

satsen 

 
Utskottet bifaller FS förslag. 

 
att bifalla första att-satsen 
 
att avslå den andra att-satsen 

Motion nr 49:  Vem vågar bli gammal? 
 
Motionär: Gunilla Wikman, Visions 
pensionärssektion 91, Landstinget i 
Stockholm. 
 
att ge Vision i uppdrag att initiera och 
 samordna en bred diskussion och debatt 
om  välfärdens finansiering för pensionärerna, 
 om kvalitet och valfrihet i äldreomsorg- 
 och boendefrågorna och om pensionerna i 
 framtiden. 
att arbetet bedrivs i form av samråd/rådslag 
 med intresserade pensionärssektioner och 
 dess medlemmar, med avdelningar och 

 
att avslå motionen 

 
Utskottet föreslår 
förbundsmötet besluta 
 
att anse motionen besvarad. 
 

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

Förbundsmötet beslutade 

 klubbar bland intresserade aktiva, med 
stöd  av förbundets ledning och med en 
 gemensam diskussionsplattform. 
 Möjligheter ska finnas att koppla in 
 resurspersoner för att vidga debatten och 
 inhämta kunskaper. Arbetet bedrivs i 
 sektionerna och i nätverken som 
 samtalsforum och på nätet. 
att arbetet startar 2015 och redovisas vid 
 förbundsmötet 2017. 
 
 
Motion nr 50:  Utred möjligheten för Visions 
medlemmar att fortsätta vara 
Visionsmedlemmar i samband med 
verksamhetsövergång från offentlig sektor till 
privat aktör. 
 
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda 
 frågan om Visionsmedlemmars möjlighet 
 att bibehålla sitt medlemskap när de i och 
 med verksamhetsövergång byter från 
 offentlig arbetsgivare till skattefinansierad 
 verksamhet hos privat aktör. 
att förbundsstyrelsen till förbundsmöte 2016 
 ska avge en skriftlig utredningsrapport 
 gällande ovanstående att-sats med förslag 
 till beslut. 
 

 
att avslå motionen 

 
Utskottet föreslår 
förbundsmötet besluta 
 
att avslå motionen samt  
 
att  vid tidsbegränsade 
verksamhetsövergångar ska 
Vision ta initiativ till 
samverkanslösningar med 
berörd facklig organisation. 
 
 
 
 

 
att avslå motionen samt  
 
att  vid tidsbegränsade 
verksamhetsövergångar ska 
Vision ta initiativ till 
samverkanslösningar med 
berörd facklig organisation 

    

 

Datum 
2014-09-27 
 
Sida 6 

 


