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Motion med förslag 
Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

Motion nr 81. Bättre ingångslön och 
löneökning för 
tandsköterskor och administrativ personal 
inom vården 
 
Motionär: Niki Blomqvist och Tuija Fabernäs, 
Visions avd. 282 
 
att Sätta stor press på arbetsgivaren att höja 
ingångslönerna samt att fokusera på att få igenom 
en mycket bättre löneökning får dessa yrken for 
att kunna säkra tillgången på tandsköterskor och 
administratörer inom vården. Genom högre lön 
och bättre löneökning kommer förhoppningsvis 
fler stanna inom dessa yrken. 
 

att avslå motionen 
 
att arbeta offensivt för att 

utveckla tillämpningen 
av det individuella 
lönesystemet för dessa 
yrkeskategorier. 

Utskottet avslår FS förslag 
till förmån för: 
 
Att avslå motionen 
 
Att arbeta offensivt genom 
framtagandet av en plan för att 
utveckla det individuella 
lönesystemet för dessa 
yrkeskategorier. 

Att avslå motionen 
 
Att arbeta offensivt genom 
framtagandet av en plan för att 
utveckla det individuella 
lönesystemet för dessa 
yrkeskategorier. 

Motion nr 82. Föreningsgemensamt 
dokumentsystem och arkiv 
 
Motionär: Vision Stockholms Stad 
 
Att i samråd med lokala förtroendevalda ta fram 
ett föreningsgemensamt dokumentsystem för 
medlemärenden. 
 
Att ta fram en tydlig, ändamålsenlig 
föreningsgemensam arkiveringsinstruktion som 
omfattar detta 
system. 
 
Att ta fram en arkivplan – central och lokal 

 
att avslå första att-satsen och 
istället föreslå att Visions 
kansliorganisation involverar 
förtroendevalda i arbetet med 
att ta fram kravspecifikationer 
samt i projektinförandet av 
det nya verksamhetssystemet 
där inriktningen är att detta 
även ska innefatta stöd för 
dokumenthantering och 
arkivering. 
 
att avslå andra och tredje att-
satsen och istället föreslå att 

 
Utskottet bifaller FS förslag. 
 
 

att avslå första att-satsen och 
istället föreslå att Visions 
kansliorganisation involverar 
förtroendevalda i arbetet med att 
ta fram kravspecifikationer samt 
i projektinförandet av det nya 
verksamhetssystemet där 
inriktningen är att detta även ska 
innefatta stöd för 
dokumenthantering och 
arkivering. 
 
att avslå andra och tredje att-
satsen och istället föreslå att 
kansliorganisationen i samråd 



Motion med förslag 
Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

kansliorganisationen i samråd 
med förtroendevalda tar fram 
en tydlig, ändamålsenlig 
dokumenthanteringsplan för 
den lokala organisationen 

med förtroendevalda tar fram en 
tydlig, ändamålsenlig 
dokumenthanteringsplan för den 
lokala organisationen 

Motion nr 83. Förkortad arbetstid inom 
kommuner och landsting. 
 
Motionär: Peter Ristikartano, Vision Arboga 075 
 
att Vision förhandlar fram en 
arbetstidsförkortning i kommuner och landsting i 
linje med Visions 
avtal inom energiområdet 
 

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

Utskottet bifaller FS förslag 
och prioriterar motionen 
med: 
 
Hög prioritet 
 

att bifalla motionen och 
överlämna den för beredning 
och prioritering inför kommande 
avtalsrörelser 
och förhandlingar. 
Motionen prioriteras med hög 
prioritet 

Motion nr 84. Mandatfördelning 
förbundsmöte 
Motionär: Landstingsavdelningen Värmland, 
Kronobergs läns landsting, 
Uppsala läns landsting, Landstingsavdelningen i 
Östergötland, Jämtlands 
läns landstingsavdelning, Region Halland, 
Landstinget Gävleborg, landstingsavdelningen 
i Norrbotten, Landstingsavdelningen 
Västmanland, Blekinge 
läns landstingsavdelning, Region Skåne, 
Västernorrlands läns landstingsavdelning, 
Avd 182 Gottland, Landstingsavdelningen 
Stockholm, Örebro 
landstingsavdelning, Landstinget i Sörmland, 
Kalmar läns landsting, Landstinget 
Jönköpings län, Västra Götalandsregionen, 

 
Att avslå motionen 

 
Utskottet bifaller FS förslag 
med tillägg: 
 
Att motionen ska ingå i 
uppdraget för den utredning 
som föreslås i motion 41. 

Motionen har fattats beslut om 
under motion 41, då de ska ingå 
i uppdraget för den utredning 
som föreslås i motion 41. 
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Motion med förslag 
Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

Landstingavdelningen Dalarna 
 
att förbundsmötet beslutar att en utredning 
tillsätts för att se över mandatfördelningen med 
syfte att uppnå en mer rättvis mandatfördelning 
 
Motion nr 85. Rankning av kommunernas 
fackliga klimat 
 
Motionär: Sven Hellbom, Vision avdelning 147 
Härryda 
 
att Vision tar upp frågan med TCO med förslag 
om att göra en årlig rankning av kommunernas 
fackliga klimat. 
 

 
att avslå motionen 

 
Utskottet bifaller FS förslag. 
 

 
att avslå motionen 

Motion nr 86. Tydligare samverkan med 
tjänstemannaorganisationen 
 
Motionär: Tuija Fabernäs och Niki Blomqvist, 
avdelning 282 
 
att förbundsstyrelsen får till uppdrag att utreda 
möjligheten till tätare möten mellan tjänstemän, 
förtroendevalda och medlemmar. 
 

 
att avslå motionen 

 
Utskottet bifaller FS förslag 
med tillägg: 
 
Att samordningsgrupperna får 
i uppdrag att ha kontakten 
mellan tjänstemän och 
förtroendevalda som ett 
fokusområde 2015.  

 
att avslå motionen 
 
Tillägg: 
Att samordningsgrupperna får i 
uppdrag att ha kontakten mellan 
tjänstemän och förtroendevalda 
som ett fokusområde 2015. 
 

Motion nr 87. Uppmärksamma IT-stressen 
 
Motionär: Rigmor Persson och Jim-Alex M. 
Hirschi, Vision Göteborg 
 
att förbundsmötet beslutar om att IT-stress ska 

 
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 

ges särskild uppmärksamhet inom 
arbetsmiljöområdet. 
 
 
att förbundsmötet beslutar om att hur IT och 
nåbarhet ska ges särskild uppmärksamhet inom 
arbetsmiljöområdet. 
 
Motion nr 88. Vår interna demokrati i Vision 
 
Motionär: Vision Stockholms Stad 
 
att antalet delegater i förbundsmötet fastställs till 
0,30 % av medlemsantalet (exklusive 
pensionärsmedlemmar) per den 31 december året 
före förbundsmötesår. Dock minst 225 och högst 
380. 
 
att mandaten sedan fördelas proportionerligt till 
antalet medlemmar i avdelningarna/klubbarna. 
att avdelningar/klubbar kan gå samman för att 
tillsammans öka det gemensamma antalet 
medlemmar och på det sättet tillsammans få flera, 
delade platser men att dessa då räknas i 
prioriteringen som en avdelning/klubb., 
 
att förbundsmötet är beslutsmässigt när 2/3 av 
anmälda ledamöter är på plats. 
 
att förtroendevalda med förbundscentrala 
uppdrag (valutskott, förbundsstyrelse inklusive 
studentrepresentanter, revisorer) samt 

 
att avslå motionen 

 
Utskottet bifaller FS förslag 
med tillägg: 
 
Att motionen ska ingå i 
uppdraget för den utredning 
som föreslås i motion 41. 

Motionen har fattats beslut om 
under motion 41, då de ska ingå 
i uppdraget för den utredning 
som föreslås i motion 41. 
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Motion med förslag 
Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

ekonomiutskott deltar med egen plats. 
 
 
 
Motion nr 89. Våra befintliga medlemmar ska få 
ut så mycket som möjligt av sitt arbetsliv och av 
sitt fackförbund… 
 
Motionär: Framtidsgruppen, Vision Stockholms 
Stad 
 
att förbundsmötet beslutar att förbundsstyrelsen 
avsätter personalresurser för att kunna bistå 
avdelningar och klubbar ytterligare i deras 
befintliga medlemsarbete 
 
att det inte behöver vara ett rekryterande event 
för att detta ska kunna ske 
 

 
 
att anse motionen besvarad 
 
 

 
 
Utskottet bifaller FS förslag 
med tillägg: 
 
Att förbundsstyrelsen får i 
uppdrag att förtydliga hur 
hanteringsordningen i 
förbundet ser ut vid oenighet 
mellan regional 
kansliorganisation och 
förtroendevalda.  

 
att anse motionen besvarad 
 

Motion nr 90. Öka intresset för förbundsmötet 
hos medlemmarna! 
 
Motionär: Framtidsgruppen, Vision Stockholms 
Stad 
 
att förbundsmötet beslutar att förbundsstyrelsen 
får i uppdrag att ta fram en interaktiv 
förbundsmötesskola på nätet 
 
att förbundsmötet beslutar att ge 
förbundsstyrelsen i uppdrag att utveckla en mall 
på hur medlemsmöten kring vår förenings 

 
att bifalla första att-satsen i 

motionen 
 
att anse att andra att-satsen är 

besvarad 

 
Utskottet bifaller FS förslag. 
 

 
att bifalla första att-satsen i 

motionen 
 
att anse att andra att-satsen är 
besvarad 
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Motion med förslag 
Förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

demokratiprocess och förbundsmötet blir 
tydligare i ett särskilt material för 
förtroendevalda 
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