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Beslutslista 
Nedan listas motionstexter och beslut fattade av förbundsmötet 2012 samt en redogörelse för vad beslutet innebu-
rit för Visions verksamhet. Avslagna och besvarade motioner som inte leder till någon åtgärd listas inte. 

För fullständiga motionstexter med förbundsstyrelsens svar på enskilda motioner hänvisas till sammanställningen 
på vision.se. 

 

Motion 1: Arbetslöshet  
Motionär: Sven Hellbom, Härryda 

Vem ser helheten när det gäller rätten till arbete? Alla ser hela tiden till att varje tjänst besätts av den mest kom-
petente. Egentligen är detta inte konstigt men om det till varje tjänst är flera hundra sökande så ställer man sig 
frågan: Vad blir det av dem som inte får jobben? Vem ansvarar för detta? Vem har helhetssynen? 

Jag är inte så ung längre. Jag kommer ihåg hur reaktionen var när arbetslösheten var 2 %. Det var skandal. Nu 
sägs det att arbetslösheten är låg när den är 4 %. Detta är fel ty en hög arbetslöshet kan inte bli låg bara för att den 
har varit ännu högre. Vision borde här vara betydligt tuffare. TCO kan också spela en stor roll. TCO har gjort en 
del bra saker bla en rapport om att riksbanken bör ha ett sysselsättningsmål. Mer kan dock göras.  

Undersökningar visar att människor med ett namn som inte låter helsvenskt missgynnas i rekryteringsprocessen. 
Många med mycket bra meriter kallas inte ens till en anställningsintervju. Även andra grupper i samhället miss-
gynnas exempelvis personer med funktionshinder. Vision måste här direkt efter förbunds-mötet börja arbetet med 
att få en rättvisare rekryteringsprocess.  

Vision borde också vara bättre på att stödja de medlemmar som är arbetslösa. Det kan vara genom att ordna olika 
aktiviteter och att vara ett stöd. Det. är viktigt att Visions centra får en uppgift i denna fråga. Som det är nu kan 
det inte få fortsätta.  

Därför föreslår jag att förbundsmötet beslutar  

att  Vision skyndsamt börjar arbetet med en rättvisare rekryteringsprocess enligt ovan  

att  Visions regioncentra får uppdraget att ordna aktiviteter för arbetslösa medlemmar och vara ett stöd  

att  Vision gärna i samarbete med TCO profilerar sig mer i kampen mot arbetslösheten 

 

Förbundsmötet beslutade 

 att bifalla motionen med tillägget att en handlingsplan tas fram 

att bifalla Jasminko Begovics tilläggsyrkande till motion 1 som lyder: 

att  Förbundsstyrelsen verkar för bättre villkor när det gäller arbetslösa och särskilt för personer i FAS 3 

 

Beslutet har inneburit 

Som förbundsmötet beslutat har nu kansliorganisationen tagit fram en handlingsplan som just behandlar frågorna 
om en rättvisare rekryteringsprocess, centrens aktiviteter och stöd till arbetssökande medlemmar samt samarbetet 
med TCO om arbetssökandes situation, och då särskilt personer i FAS 3. Vad gäller en rättvisare rekryteringspro-
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cess är detta något som förbundet driver som en viktig fråga. Dels sprider vi det material som TCO tagit fram 
om att ”Rekrytera utan att diskriminera”, dels trycker vi i det nya materialet som vi tagit fram tillsammans med 
Kommunal – En arbetsplats för alla – på vikten av en kompetensbaserad rekrytering. Det lokalfackliga arbetet 
med att se till att rekryteringsprocessen går schyst till är avgörande. Centren bjuder även in till aktiviteter för de 
som är arbetssökande samt inkluderar dem i medlemsbrev och liknande. I vissa fall bjuds arbetssökande in till en 
riktad träff där enbart de arbetssökande är målgrupp för aktiviteten. Den handlingsplan som tagits fram för ar-
betsökande medlemmar ligger även tillgänglig på Visions hemsida. 

 

Motion 2: Betyg, validering  
Motionär: Vision Göteborg  

Sverige är ett land som utmärker sig i att inte erkänna andra länders utbildningar.  

Vi kan åka iväg över jorden och jobba i andra länder, och det har blivit vanligare och mer självklart att kunna 
göra så efter avslutade studier eftersom svenska betyg oftast godkänns utomlands. Sveriges regering har tagit 
beslut om arbetslinjen, som viktig för att landet skall fungera. Vad är då viktigare för alla de personer som kom-
mer hit med betyg från hela världen om inte att få sina betyg godkända för att kunna få ett arbete.  

När personer som studerat utomlands skall validera sina betyg till svensk motsvarighet, underkänner vi fler än 
många andra länder. Ex. en person har studerat 7 terminer psykologi i utlandet, men här erkänns 0 terminer.  

Ex. en person får erbjudande från ett svenskt universitet att komma och forska i ekonomi, men när betygen skall 
valideras mot att få ett jobb så krävs 2 års praktik på ekonomiavdelning för att vara behörig att arbeta med eko-
nomi. Detta är en viktig fråga för de av våra medlemmar med akademiska utbildningar, som inte får de jobb de 
har examen för.  

Förbundsmötet föreslås besluta:  

att  Vision opinionsbildar om att Sverige skall erkänna andra länders utbildningar, motsvarande vad jämför-
bara länder gör. 

Förbundsmötet beslutade 

 att   Vision opinionsbildar om att Sverige skall erkänna andra länders utbildningar, motsvarande vad jämför-
bara länder gör 

 

Beslutet har inneburit 

Valideringsfrågan är utan tvekan en nyckelfråga för att se till att personer med utländsk utbildning ska få ett 
arbete som man är kvalificerad för. Från fackligt håll kan vi påverka politiken men vi kan också försöka påverka 
attityder och beteenden genom lokalfackligt arbete. Det sker alltför ofta att arbetsgivaren väljer bort sökande med 
utländsk utbildning i rekryteringsprocessen eftersom det inte är något man känner igen. Här har facket en uppgift 
att påverka hur man ser på utländska utbildningar och inte automatiskt sorterar ut dem. Detta arbete kan förstär-
kas genom lokala likabehandlingsavtal där just denna problematik tas upp, och detta är något Vision arbetar med. 
På flera platser, bland annat i Skellefteå, förhandlar arbetsgivare och fack just nu ett sådant avtal. Och vi tror att 
många fler kommuner, landsting och regioner är intresserade. Dessutom sprider vi TCO:s material ”Rekrytera 
utan att diskriminera”, och materialet ”En arbetsplats för alla” som tar upp denna problematik. TCO äger ju i stor 
utsträckning den politiska påverkansfrågan om att Sverige ska erkänna andra länders utbildningar och Vision ska 
givetvis ställa sig bakom det arbetet. 
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Motion 4: Frågan om arbetstidsförkortning lever 
– dags att synas i debatten.   
Motionär: Vision Göteborg  

Ibland påstås det att frågan om arbetstidsförkortning är död. Det märks inte när man talar med Visions medlem-
mar och presumtiva medlemmar. Där lever frågan om arbetstidsförkortning i högsta grad, vilket också bekräftas 
av flera undersökningar som Vision har genomfört. Våra medlemmar och presumtiva medlemmar vill ha mer tid 
för privat- och familjeliv för att arbetslivet ska bli mer hållbart.  

Frågan om arbetstidsförkortning är dock väldigt förknippad med 6 h arbetsdag. Fler modeller borde föras in i 
debatten – kanske olika modeller för olika branscher och yrkesgrupper utifrån olika förutsättningar? Vision borde 
ta tag i detta och sätta sig ner och skissa på olika alternativ och räkna på kostnader och vins-ter med de olika 
modellerna. Våra medlemmar och presumtiva medlemmar vill ha ett mer hållbart arbets-liv. Därför är det dags att 
Vision ger sig in i debatten om arbetstidsförkortning på allvar med egna förslag på möjliga lösningar.  

Förbundsmötet föreslås besluta  

att  Vision ska bli mer aktiva i debatten kring arbetstidsförkortning  

att  ge förbundet i uppdrag att arbeta fram alternativa 

 

Förbundsmötet beslutade 

 att   Vision ska bli mer aktiva i debatten kring arbetstidsförkortning.  

 att   ge förbundet i uppdrag att arbeta fram alternativa modeller till 6 h arbetsdag och föra in dessa i debatten 
kring arbetstidsförkortning. 

 

Beslutet har inneburit 

Arbetet med arbetstidsfrågan syftar i dag till att skapa möjligheter för medlemmarna att utöva eget inflytande 
över den egna arbetstiden, dess längd och förläggning samt över ledigheter och när de ska tas ut. Förbundet arbe-
tar inte för generella lösningar utan söker lösningar där varje medlem, utifrån egna behov och omständigheter, 
ska ha möjlighet att träffa enskilda överenskommelser med sin närmaste chef. Vi vill att arbetsgivarens ensidiga 
makt över arbetstiderna ska minska och att mer ska avgöras i direkta överenskommelser mellan chef och medar-
betare. 

Det här arbetet bedrivs gentemot alla våra centrala motparter med flera olika avtalslösningar i sikte. Mycket av 
arbetet bedrivs också av Visions avdelningar och klubbar i direkta intresseförhandlingar med de lokala arbetsgi-
varna. 

Här följer en kort sammanfattande förteckning av arbetet och dess målsättningar. 

• Förtroendearbetstid 
Vi vill att fler ska ha möjlighet att arbeta under förtroendearbetstid där medlemmen själv ska kunna av-
göra när, hur och var det arbete man är anställd att fullgöra ska utföras. Arbetstiden ska fortfarande vara 
reglerad i så måtto att ATL och kollektivavtalet alltjämt ska gälla men den anställde ska ha ett avgö-
rande inflytande över utförandet av arbetsuppgiften. Detta finns infört på Svenska Kyrkans område och 
finns med i avtalsarbetet även hos andra arbetsgivarorganisationer. 
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• Individuellt inflytande 
Vi vill att alla våra centrala avtal ska öppnas upp så att de möjliggör att chef och medarbetare kan träffa 
enskilda överenskommelser om arbetstiden. Detta är genomfört på KFS och Almega och arbete bedrivs 
med övriga arbetsgivarorganisationer för att tillskapa denna möjlighet. 
 

• Ersättning i ledig tid för ob, jour och beredskap 
Vi vill skapa möjlighet få ersättning för fullgjord tid i beredskap, jour eller på obekväm tid i form av le-
dighet i stället för som ekonomisk kompensation. Syftet är att få mer tid för återhämtning och att minska 
den totala tid då arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande. Detta är till del genomfört hos SKL 
och finns med i partsarbetet hos övriga arbetsgivarorganisationer.  
 

• Arbetstidskonto 
Individuellt arbetstidskonto, innebärande ett visst antal timmar ledighet per år som den anställde har rätt 
att ta ut utöver sin semester, bör införas där det är möjligt. Sådana konton är införda på KFS och 
Fastigo. Omfattningen av dessa konton ligger mellan 27 och 63 timmar ledighet per år. 
 

• Löneväxling 
Vi vill att arbetstagaren, i direkt överenskommelse med sin chef, ska kunna förfoga över värdet av sin 
lön till annat än lön. I främsta rummet ligger här att t ex avstå lönehöjning mot att i stället få kortare ar-
betstid. Denna möjlighet är införd på flera avtalsområden och finns med i diskussionerna på de övriga.  
 

• Växling av semesterdagstillägg mot ledighet 
Vi vill att det ska vara möjligt att träffa enskild överenskommelse om att avstå värdet av semesterdags-
tillägget och i stället få ledighet. Detta är genomfört i många kommuner och flera landsting. Det har på 
de flesta håll inneburit fem eller sex extra dagar ledighet per år. Mycket hårt arbete bedrivs av avdel-
ningar och klubbar för att skapa denna möjlighet hos arbetsgivare där det inte ännu är genomfört. 
 

• Längre semester för yngre medlemmar 
Vi har fortfarande målsättningen att tillskapa fler semesterdagar för yngre medlemmar. Detta är genom-
fört hos Svenska Kyrkan och finns med i diskussionerna med övriga arbetsgivare. 
 

• Mindre tid till arbetsgivarens förfogande vid sidan av ordinarie arbetstid 
Vi vill begränsa arbetsgivarens möjlighet att beordra tjänstgöring i beredskap och jour så att den totala 
tid som en anställd kan stå till arbetsgivarens förfogande minskar. Det kan t ex ske genom att beord-
ringsrätten beskärs eller genom att sådan tjänstgöring kompenseras med ledighet. Diskussioner om detta 
förs med de flesta arbetsgivarorganisationer. 
 

• Avtrappning inför pension 
Vi vill göra det möjligt för äldre medarbetare att med goda villkor kunna minska sin arbetstid några år 
innan pensionen, t ex genom den s.k. 80-90-100modellen, att kunna gå ner till 80 procents arbetstid med 
90 procents lön och 100 procents avsättning till pension. Diskussioner om detta förs med flera arbetsgi-
varorganisationer. 
 

• Partsgemensamt arbete  
De flesta av våra kollektivavtal uppmärksammar särskilt arbetstidsfrågan och de centrala parterna har i 
avtalen förbundit sig att gemensamt se över hur arbetstidsfrågan påverkar verksamheter och anställda 
och hur den ska regleras i våra kollektivavtal.  
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Motion 9: Trainee- och mentorskapsprogram  
Motionärer: Marjo Nieminen, Vision Stockholms stad  

Om några år kommer de kommunala arbetsgivare, troligtvis även de privata, att stå inför stora rekryteringsbehov 
när dagens 40- och 50-talister ska börja gå i pension.  

Ser man på möjligheterna att göra karriär inom den offentliga verksamheten är ju vägarna inte lika uppenbara och 
möjliga som inom den privata verksamheten, för att inte tala om lönen.  

Inom Vision pratar vi om vikten av att väcka nytt liv i det fackliga arbetet på nya sätt och i nya former. Vi har 
engagerade och kompetenta förtroendevalda och medlemmar vars kompetens och förmåga borde komma till 
användning inte bara inom Vision utan även i tjänsteutövning och kanske – som allra bäst – i kombination!  

Ett fackligt mentorskap är ett ämne som har diskuterats och diskuteras inom Vision. Det har även testats med 
goda resultat i olika sammanhang och på olika sätt.  

Varför inte lösa arbetsgivarens rekryteringsproblem med Visions mentorskoncept!  

Lika viktigt som det är för verksamheten att ha kompetenta medarbetare som är väl förtrogna med sina yrkesfrå-
gor är det även att ha medarbetare som är kunniga i rättigheter, skyldigheter och möjligheter på arbetsplatsen. En 
bred arbetslivsintroduktion som kan kopplas ihop med olika traineeprogram som redan idag är verklighet på 
många håll kan bli resultatet. Den samlade kunskapen om denna kombination ger bästa förutsättningar att vara 
delaktig i verksamhetsutvecklingen och den egna utvecklingen vilket bidrar till att få ut så mycket som möjligt av 
sitt arbetsliv.  

Därför föreslår jag att Vision tar ett initiativ  

att  tillsammans med arbetsgivaren centralt (SKL) samt med berörda högskolor startar en diskussion om ett 
gemensamt trainee- och mentorsprogram där Vision och arbetsgivaren kan i samverkan söka och rekry-
tera studerande i relevanta yrken och därmed väcka ett intresse för den offentliga arbetsplatsen och dess 
möjligheter. På sikt borde detta ge mervärde för arbetsgivaren genom bl.a. bättre möjligheter att skapa 
långsiktig personalplanering och genom de idéer och nyskapande som studenter ofta för med sig.  

att  lokalavdelningar inom den offentliga verksamheten både hos privata och offentliga arbetsgivare kopplas 
till denna diskussion genom möjligheten att fungera som en mentor i kombination yrkesverksam medar-
betare och facklig medlem/förtroendevald. På detta sätt skulle även den kompetens som fackliga upp-
drag/utbildning har gett komma till godo för arbetsgivaren och ge en utveckling för individen. 

 

Förbundsmötet beslutade 

att   förbundet tillsätter en grupp för omvärldsanalys utifrån medlemmarnas intressen, med bedömning av re-
levans, risker och konsekvenser som ledstjärna  

att   tillsammans med arbetsgivaren centralt (SKL) samt med berörda högskolor startar en diskussion om ett 
gemensamt trainee- och mentorskapsprogram.  

att  lokalavdelningar inom den offentliga verksamheten både hos privata och offentliga arbetsgivare kopplas 
till denna diskussion genom möjligheten att fungera som en mentor i kombination yrkesverksam medar-
betare och facklig medlem/förtroendevald.   
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Beslutet har inneburit 

Vi har startat Mentornätverket som är en helt unik satsning där samtliga medlemmar i Vision kan hitta varandra 
för olika syften; man kan ingå en traditionell mentor-adeptrelation eller en mentor-mentor eller bara hitta någon 
att bolla med. Mentornätverket möjliggör relationer för studenter, yrkesverksam, förtroendevald, pensionärsmed-
lem och sedan alla korsningar mellan dessa.  

Visions Mentornätverk har också stimulerat ett mentorskapsprogram i Upplands Väsby mellan arbetsgivare och 
Visions kommunavdelning.  

Mentornätverket kommer att fortsätta att lanseras i de olika målgrupperna framöver. Det är en långsiktig satsning 
och ett konkret verktyg för Visions medlemmar som idag väcker nyfikenhet och intresse. 

Nu finns även en mentorutbildning som är tillgänglig för de avdelningar och klubbar som vill utbilda egna men-
torer. Med stöd av den kan man själv starta ett mentorprogram och sätta sina egna mål och syften med det. 
Mentorutbildningen finns tillgänglig på vision.se/utbildning. Som exempel kan nämnas att motionären, Vision 
Stockholm Stad, idag arbetar med ett mentorprogram som en del i sin utveckling av verksamheten.  

Vision har flera nätverk. Det är bland annat kontakten med dem som ger förbundsstyrelsen en bra omvärldsana-
lys. Nätverken har en roll där medlemmar kan byta erfarenheter, bidra med inspel från och vara en kontaktpunkt 
för olika yrkesgrupper. Några av nätverken är; personalvetarråd, chefsnätverk, nätverk för medicinska sekrete-
rare, tandvårdsnätverket, yrkesråd för ekonomiskt bistånd och det kommer att startas upp ett nätverk med förtro-
endevalda inom det sociala området. Det finns även tolknätverk.  

I februari 2013 inleddes överläggningar med SKL om yrkesutvecklingsavtal, ett sätt att underlätta bland annat 
övergången skola- arbetsliv, utländska examen, studentmedarbetarskap etcetera. 

Vision deltog i slutet av april Framtidsmässan i Stockholm – en helt ny karriärmässa riktad till studenter på uni-
versitet och högskolor, bara om offentlig sektor. Framtidsmässan anordandes av Framtidsverket i samarbete med 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Vision var samarbetsparter.  Fokus för Visions deltagande var 
mentorskap som väg till kontakter med arbetslivet och vi lyfte Mentornätverket stort. Nätverket väckte stort 
intresse och nyfikenhet, med resultatet att vi rekryterade en hel del studentmedlemmar under dagen. Mässan blev 
så pass populär redan under detta premiärår att det finns planer på att utöka mässa och hålla den på fler platser 
runt om i landet. 

 

Motion 13: Från ord till handling eller från SKTF 
till Vision i ekonomihanteringen 
Motionär: Vision Göteborg  

Ekonomihanteringen i det gamla fackförbundet SKTF har varit lika mytomspunnen som Bashful Bob i den 
glömda dramakomedin ”Made my way through the jungle” och lika svåråtkomlig som en kam i ett par ficklösa 
moderna sultanbyxor.  

Det var till och med så att motioner i ämnet kunde komma till fel Förbundsmöte.  

Efter 2004 var ett vinterolympiadår i stället för ett sommarolympiadår, eller skottår om man så vill, fel år och 
motionerna behandlades inte utan hänvisades till ”rätt” år. Än värre var det före 2004 då vi hade förbundsmöte 
varje år och hänvisningar gjordes också från vanliga VM-år. En motion som skrevs 2001 behandlades 2004 och 
en motion som skrevs 2006 behandlades 2008. Så kan vi naturligtvis inte ha det i Vision.  
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På Förbundsmötet 2010 fördes en gedigen diskussion kring detta i ett av utskotten och då stadgarna dissekerades 
visade det sig att det bara är 2 punkter som är stadgade till behandling vart 4:e år och det är arvoden till FS och 
medlemsavgifter. Det senare tog sig då det något fåniga uttrycket att vi behandlade avgifts-gruppens förslag till 
medlemsavgifter 2010 men att beslut kommer att tas nu 2012.  

Ett av de avgörande problemen med SKTF:s felaktiga? tolkning av stadgarna är att omvärlden sällan står still i 4 
år. Bland annat har vi val i Sverige vid fel Förbundsmöte då konsekvenser även skulle kunna diskuteras ur ett 
pekuniärt perspektiv. Jämför 2006 och attacken på arbetsmarknadspolitiken och A-kassan.  

Nu förklarade gamla SKTF sitt förfarande med att FS alltid kan fatta beslut i ekonomifrågor och därmed balan-
sera situationer som uppstår. Men nog har Vision högre ambitioner med sina beslut utifrån ett demokratiskt per-
spektiv. Det vill säga att vi faktiskt har ett högsta beslutande organ, Förbundsmötet, och där ska beslut kunna tas 
vid varje tillfälle.  

Vi vill i och med den här motionen få bekräftat att det som konstaterades 2010, nämligen att SKTFs FS tidigare 
feltolkat förbundets stadgar då ekonomimotioner som inte handlat om arvode till styrelsen eller medlemsavgifter 
hänvisats till annat Förbundsmöte än det de var ställda till.  

Att som förtroendevald eller medlem ha fackligt politiska synpunkter på förbundets ekonomi, fördelning av me-
del mm, är inre märkvärdigare än att ha synpunkter på löner, lönepolitik eller välfärdsprogrammet. Inte behöver 
ledamöter i den formen av utskott ”utbildas” i förväg. Vi vill ändra stadgarna så att det som står om det blivande 
ekonomiutskottet tas bort och att ekonomifrågorna därmed behandlas som alla andra frågor i förbundet. Ekono-
mifrågorna utgår ju egentligen alltid från verksamhetsfrågor som behandlas i utskott. Skulle ett ekonomiutskott 
behövas så ska det ingå i planeringen för Förbundsmötet och de som har intresse sitter där, precis som löner och 
villkor, stadgar eller what ever. Den visionen har vi haft länge. Skulle speciella delar av ekonomin behöva bely-
sas mer av utredningskaraktär kan särskilda grupper bildas vid varje sådant tillfälle. Jämför avgiftsutredningen.  

Med detta vill vi ha sagt att i Vision hanteras ekonomifrågor precis som andra frågor och ekonomimotioner precis 
som andra motioner  

Hanteringen av ekonomin är ju under förändring i Vision med mer av verksamhetsplanering och mindre av an-
slag (Centren). I detta läge blir det då naturligt att varje Förbundsmöte dels hanterar de gångna 2 åren och sedan 
de kommande 2 i form av verksamhetsplaner och budget. FS är ju fortfarande vårt organ mellan Förbundsmötena 
och kan i förekommande fall omfördela men det demokratiska underskottet minskar då tiden mellan besluten 
minskar. Man behöver inte hantera en hel 4-årsperiod. Blir det dessutom saxade mandat så faller allt ännu mer på 
plats.  

Eftersom det är skottår i år och dessutom sommar-OS i London så kompletterar vi ovanstående med några extra 
att-satser.  

Förbundsmötet föreslås besluta  

att  förbundsmötet slår fast den riktiga tolkningen av stadgarna, det vill säga att frågor kring styrelsens ar-
voden och medlemsavgifter behandlas vart 4:e år och att alla andra ekonomifrågor behandlas på varje 
Förbundsmöte.  

Alternativt  

att  förbundsmötet slår fast att stadgarna ändras så att alla ekonomifrågor behandlas på varje Förbundsmöte. 
(Inkl. Arvode till FS och medlemsavgifter)  

att  stadgarna ändras så att det som står om ett blivande ekonomiutskott tas bort och att ekonomifrågor 
därmed behandlas som alla andra frågor på Förbundsmötet.  

att  eftersom det är det år det är i år ingen avsättning görs till konfliktfonden 2013 och 2014 på grund av att 
alla pengar behövs i den situation vi befinner oss i och den verksamhet vi ska bedriva.  
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att Nytt ställningstagande till avsättningen till konfliktfonden görs på Förbundsmötet 2014 i samband med 
att nästa två års verksamhet och ekonomi beslutas. 

 

Förbundsmötet beslutade 

att  förbundsmötet slår fast att stadgarna ändras så att alla ekonomifrågor behandlas på varje Förbundsmöte. 
(Inkl. Arvode till FS och medlemsavgifter). 

att stadgarna ändras så att det som står om ett blivande ekonomiutskott tas bort och att ekonomifrågor där-
med behandlas som alla andra frågor på Förbundsmötet. 

att  Nytt ställningstagande till avsättningen till konfliktfonden görs på Förbundsmötet 2014 i samband med 
att nästa två års verksamhet och ekonomi beslutas. 

att bifalla motion 13 andra, tredje och femte att-satsen (ovanstående) med medskicket att ge Förbundssty-
relsen i uppdrag att se över sitt uppdrag till regionerna i syfte att säkerställa att förbundsmötesledamö-
terna får adekvat bakgrundsinformation i de frågor de har att behandla på förbundsmötet. 

att som konsekvens genomföra stadgeändringar i § 6 enligt nedan: 

  Mom 6. Lägg till punkterna: förbundsavgiftens storlek samt arvode till styrelse och revisorer 

  Mom 7. Ta bort punkterna: förbundsavgiftens storlek samt arvode till styrelse och revisorer 

  att som konsekvens stryka avsnittet ”Regler för ekonomiutskott” i bilaga D 

 

Beslutet har inneburit 

Det blivande ekonomiutskott tas bort inför förbundsmötet 2014.  I samband med planeringen av arbetet inför 
förbundsmötet är det därför viktigt att se till att de planerade aktiviteterna ger förbundsmötesledamöterna den 
information de behöver inför samtliga beslut på förbundsmötet, även gällande beslut avseende ekonomimotioner-
na. 

 

Motion 15: Medlemsförmåner   
Motionär: Ny i styrelse utbildningsgrupp 27-28/4  2011 Bosön  

Det finns olika typer av medlemsförmåner i medlemskapet i Vision. Ett komplement till dessa kan vara rabatter 
hos livsmedelskedjor.  

En förutsättning för detta avtal ska vara att kedjorna har kollektivavtal och i övrigt delar vår värdegrund.  

Vi föreslår förbundsmötet besluta.  

att  teckna avtal om rabatter för våra medlemmar med livsmedelskedjor. 

 

Förbundsmötet beslutade 

 att   teckna avtal om rabatter för våra medlemmar med livsmedelskedjor. Med hänvisning till att Förbunds-
styrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheterna till att teckna avtal. 
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Beslutet har inneburit 

Möjligheten till avtal med större livsmedelskedjor har undersökts. Frågan om intresse för samarbete har gått till 
ICA och Coop. Båda har tackat nej till att diskutera vidare.  

 

Motion 19 – 20: Rekommendation för  
arvoden 1   
Motionär: Vision Stockholms Stad (19)  Niklas Pålsson (20)  

Det finns många olika sätt att hantera arvoden och det finns också många som inte alls har några arvoden för sina 
förtroendevalda. Förbundet borde ha tydliga rekommendationer hur arvoden bör utformas och vad som inte är 
acceptabelt.  

Det finns säkert många som skulle bli tacksamma att få någon bekräftelse på att man gör rätt och andra som 
kanske får ett uppvaknande för att det inte stämmer överens med rekommendationerna.  

Ytterst är det medlemmarna som bestämmer om det skall utgå arvoden till olika uppdrag och det vore fint att ha 
någon rekommendation att hänvisa till ifall en diskussion skulle uppstå.  

Föreslår förbundsmötet  

att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utforma rekommendationer för arvoden. 

 

Förbundsmötet beslutade 

 att   ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utforma rekommendationer för arvoden.  
Med medskicket att det ska gälla alla arvoden samt det förslaget att Förbundsstyrelsen i rekommendat-
ionen även beaktar ersättningar och förmåner från arbetsgivaren som har en direkt koppling till det fack-
liga uppdraget. 

 

Beslutet har inneburit 

En rekommendation för arvoden ska tas fram för beslut i förbundsstyrelsen. En webbenkät har genomförts och 
håller för närvarande på att analyseras för att se vilka slutsatser som kan dras och vad som kan ge input till de 
framtida rekommendationerna.  
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Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi  
 Förbundsmötet beslutade enligt förslag från avgiftsutredningen. 

att  medlemsavgiften ska baseras på uppburen lön/ersättning 

att  Förbundsavgifterna ska vara enligt följande:  
Förbundsavgift 1: 1,00%,  
Förbundsavgift 2: 1,16%  
Förbundsavgift 3: 1,21% 

att  högsta avgiftsgrundande lön räknas utifrån formeln 0,5 x prisbasbasbeloppet. 
Förändringen från tidigare gällande högsta avgiftsgrundande lön sker i två steg och genomförs med lika 
stor procentenhet 1 jan 2013 som 1 jan 2014 

att  lägsta avgiftsgrundande lön räknas utifrån formeln 0,5 x prisbasbasbeloppet / 5. Förändringen från tidi-
gare gällande lägsta avgiftsgrundande lön sker i två steg och genomförs med lika stor procentenhet 1 jan 
2013 som 1 jan 2014 

att  avdelningar och klubbar själva beslutar om sina lokala avgifter, dock ska dessa utgöra en procentuell 
avgift efter samma grunder som förbundsavgifterna 

att  rekommendera avdelningarna att det egna kapitalet bör uppgå till 3 – 6 månaders medlemsintäkter (12 
månader om man har egen anställd personal) 

att  beslut tas om stadgemässiga konsekvenser i enlighet med bilaga 2 till rapporten Förbundsstyrelsens för-
slag till ekonomi: 

 § 5 Medlemsavgift  

 Medlemsavgiften utgörs av avgift till förbund, avdelning och klubb. 

 Mom 1. 
Avgifter fastställes av förbundsmötet*, avdelningarna och klubbarna. Avgifterna betalas månadsvis till 
förbundet från och med den kalendermånad man blir medlem. 

 Medlem ska genast till förbundet anmäla förändringar som medför ändrad avgift eller utträde ur förbun-
det. 

 *Förbundsmötet fastställer förbundsavgift 1 för medlemmar i avdelning, förbundsavgift 2 för medlem-
mar i klubb och förbundsavgift 3 för medlemmar i allmän klubb. 

 Mom 2. 
Medlem som får anställning inom annan avdelnings eller klubbs verksamhetsområde, ska anmäla det till 
sin avdelning/klubb före flyttningen. Avgifter betalas till den gamla avdelningen/klubben till och med 
den kalendermånad då flyttningen sker. 

 Mom 3. 
Förbundsstyrelsen har också rätt besluta om differentierade avgifter samt att bevilja avgiftsbefrielse om 
synnerliga skäl föreligger 

 Normalstadgar för avdelning, § 2 mom 3.2  
Anm. Avgiften ska tas ut i procent med samma beräkningsgrunder som förbundsavgiften. 

 Normalstadgar för klubbar § 2 mom 3.2 
Anm. Avgiften ska tas ut i procent med samma beräkningsgrunder som förbundsavgiften. 

att  25 mnkr av konfliktfondens avkastning årligen under perioden 2013-2014 ska tillskjutas verksamheten, 
där 5 mnkr är vikta för insatser inom rekrytering och studerandeverksamhet 

att  återstående resultat från kapitalförvaltningen./. skatt åren 2013-2014, fördelas lika (50/50) mellan kon-
fliktfonden och verksamheten att användas kommande budgetår 
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att  överskott i driften kan användas till framtida projekt 

att arvoden till styrelse och revisorer ska se ut som följer: 
Vice ordförande 1,8 basbelopp (oförändrat) 
Ledamot 1,0 basbelopp (oförändrat) 
Revisor 0.3 basbelopp (ökning från 0.25 basbelopp) 
Revisorsuppl 0,03 basbelopp/mötesdag * (ökning från 500 kr/mötesdag) 

 * med dagens pbb blir 0.03 basbelopp 1320 kr 

 

Beslutet har inneburit 

Att avgifter för år 2013 och år 2014 tas ut i enlighet med förbundsmötes-beslutet. Att 25 mnkr av kapitalavkast-
ningen under de båda åren används till verksamheten samt att arvodet till revisorssuppleanter har justerats. 

 

Motion nr 27 Arbetsmiljöstöd  
Motionär: vision Göteborg  

I år är det skyddsombudsåret och skyddsombudet fyller 100 år.  

Skyddsombuden ute på arbetsplatserna gör ett mycket bra arbete med att företräda medlemmarna. De är nära 
medlemmarna och syns i vardagen, det bästa nära stödet vi har till våra medlemmar.  

Att vara det synliga nära stödet i vardagen är ett sätt att rekrytera nya medlemmar.  

Skyddsombuden behöver ha ett nära stöd i sitt huvudskyddsombud. Huvudskyddsombuden behöver ha nätverk 
med andra huvudskyddsombud och stöd från Centret i sitt uppdrag.  

Jag har förstått att centren idag inte har fått uppdraget att ge arbetsmiljöstöd från förbundet.  

Förbundsmötet föreslås besluta:  

att  ge våra center i uppdrag att ge arbetsmiljöstöd till HSO och medverka vid nätverksbildande  mellan 
HSO. 

 

Förbundsmötet beslutade 

 att ge våra center i uppdrag att ge arbetsmiljöstöd till HSO och medverka vid nätverksbildande mellan 
HSO. 
med tillägget att ge kansliorganisationen i uppgift att skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte. 

 

Beslutet har inneburit 

Beslutet har inneburit olika lösningar för våra regionala center. På något ställe har man inrättat nätverk som fun-
gerar som arbetsmiljöstöd för HSO. På andra ställen finns andra typer av träffar där huvudskyddsombuden träffas 
men man har inte tagit steget att bilda nätverk. Ambitionen är att starta regionala nätverk och på sina håll lokala. 
Även Vision Direkt fungerar som ett stöd för huvudskyddsombuden. 
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Motion 29: Sms-tjänst för medlemmar och förtro-
endevalda  
Motionär: Vision Stockholms Stads Framtidsgrupp  

En förutsättning för att förbättra dialogen med medlemmarna är att vi följer med dagens moderna teknik-
samhälle.  

Därigenom kan en sms-påminnelse-tjänst vara både medlemmar och förtroendevalda för att öka uppslutningen 
till medlemsaktiviteter, möte och utbildningar.  

Då anmälan till allt ovanstående numer går genom hemsidan bör inte detta vara en omöjlighet att inrätta denna 
typ av tjänst. Det ligger även som vi ser det helt i linje med Visions schyssta miljömål istället för att skicka ut 
mail och skriva ut bekräftelser.  

Vision Stockholms Stads Framtidsgrupp föreslår förbundsmötet  

att  uppdra åt förbundsstyrelsen att skyndsamt utreda förutsättningen för en sådan lösning med  sms-
påminnelse-tjänst. 

Förbundsmötet beslutade 

att  uppdra åt förbundsstyrelsen att skyndsamt utreda förutsättningen för en sådan  lösning 
med sms-påminnelse-tjänst  

 

Beslutet har inneburit 

Kansliet behöver tid för att utreda och erbjuda en bra och effektiv lösning för både kansli och förtroendevalda. 
Det är beslutat att Vision ska köpa in ett nytt och modernt systemstöd. Detta påverkar flera av de program som 
Visions kansli och förtroendevalda nyttjar. FaIT, miniFaIT och KursIT där vi idag registrerar medlemmar och 
dokumenterar aktivitets- konferens- och utbildningsverksamheten kommer att försvinna och ersättas med något 
nytt. Under 2014 pågår en inventering av alla de olika behov och önskemål förbundet har. 

 

Motion 30: Dokumentmallar  
Motionär: Ritva Rådefalk, Vision Mariestad avd 055 och Seija Jokela, Vision 
Skövde avd 054  

Vision har många nya och rutinerade ordföringar i sina avd/klubbar som alla sitter på sin kammare och skriver 
samma dokument fast på olika sätt. För att underlätta arbetet för ordföringarna att skriva på rätt sätt, så bör vi ha 
en gemensam dokumentbank på hemsidan för detta. Vision saknar gemensamma dokument för olika förhand-
lingsframställningar. Vi ska arbeta professionellt med samma logga i alla dokument mallarna. På hemsidan vill vi 
också att man lägger upp en lathund där det framgår vid vilka tillfällen som de ska användas och vilken tids-ram 
man har på sig.  

Vi föreslår förbundsmötet besluta  

att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram en sådan här dokumentbank med lathund på vår hemsida. 
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Förbundsmötet beslutade 

att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram en sådan här dokumentbank med lathund på vår hemsida  

Beslutet har inneburit 

Från och med hösten 2014 fram en samlad sida med den här typen av dokumentmallar. Som referens finns mallen 
för intresseförhandlingar.  

Motion 31: Öka tillgängligheten hos oss 
förtroendevalda  
Motionär: Sari Elsilä, vision Norberg 

När vi som medlemmar inom Vision ringer Direkten för att få råd, så använder de sig av en Faktabank. Denna 
databas har ca 700 frågor och svar som lätt skulle kunna göras tillgänglig för t.ex. ordföranden, vice ordföranden 
mm i avdelningar och klubbar. Medarbetarna på Direkten får avlastning och vi får tillgång till svar fortare. Att 
göra den tillgänglig för alla är inte bra då man som medlem ofta inte har grundkunskaperna som krävs i frågorna, 
och ofta blir det många följdfrågor som kan göra det svårt att förstå.  

Därför vill vi föreslå förbundet 

att  ge oss förtroendevalda ordföringar och vice ordföringar tillgång till Faktabankens frågor och  svar utan 
att behöva ringa till Direkten. 

Förbundsmötet beslutade 

att  ge oss förtroendevalda ordföringar och vice ordföringar tillgång till Faktabankens frågor och svar utan 
att behöva ringa Direkten.  
med tillägget att ge kansliet i uppdrag att göra faktabanken tillgänglig för övriga förtroendevalda i Vis-
ion 

Beslutet har inneburit 

Dagens faktabankssystem har inte kapacitet att dela behörigheten med en extern målgrupp utanför kansliorgani-
sationen.  

Upphandling av ett nytt tekniskt system är genomfört, och anpassning av detta till Visions behov pågår. Det 
nya systemet, FaktaDirekt, kommer att lanseras till förtroendevalda under november månad. 
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Motion 34: Höja statusen på facklig utbildning  
Motionär: Richard Johansson 

För att höja statusen på fackliga förtroendevaldas utbildning i fackligt förekommande frågor som har någon 
forma av motsvarighet på arbetsgivare sidan, är det bra om vision inleder samarbete med högskolor. Detta ligger 
också i tiden då vi har som målsättning att värva akademiker. Samarbetet skulle kunna vara att ta fram ett utbild-
ningspaket innefattande fristående kurser:  

• arbetsrätt med praktikfall X v  
• arbetsmiljö med praktikfall X v  
• separat utbildning av SAM X v  
• beteende vetenskap X v  
• förhandlings- och intervjuteknik X v  
• osv  

Exemplet ovan ger ett utbildningsomfång på X v som ger motsvarande Y högskolepoäng. Rätt eller fel, men det 
skulle ge förtroendevalda en utbildning som får en högre status sett från omgivningens perspektiv  

Kurserna skulle till största delen bedrivas som distanskurser med mötes- och examensmöjligheter på så många 
skolor som möjligt. Hålls kurserna via högskolor så ger detta en högre status för förtroendevalda och för det 
fackliga arbetet generellt.  

Kurserna utformas gemensamt med högskolorna och utbildningen kan till vissa delar hållas av medarbetare inom 
vision.  

De förtroendevalda byts ut över tiden i sina roller dock så har de haft möjlighet att kunna få en utbildning som 
kan ge dem hjälp i deras yrkesverksamma liv. 

Föreslår att förbundsmötet ger förbundsstyrelsen i uppdrag  

att  omgående påbörja arbete med att se över möjligheterna att starta ett fördjupat samarbete  med högs-
kolor/universitet för att skapa utbildningar för förtroendevalda  

 

Förbundsmötet beslutade 

att avslå motion 34 
med tillägget att förbundet tydliggör de TCO-utbildningar som finns via en länk på hemsidan 

 

Beslutet har inneburit 

Det finns tydlig information på vision.se med fakta och länk till Fackliga akademin (TCO utbildningarna). 
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Motion 35: Kompetensutveckling för  
kursledare  
Motionär: Håkan Gerenmark, Vision Skara Stift och Linda Söderberg, Vision Vara  

Att vara kursledare i Vision är ett uppdrag som skiljer sig en del från andra fackliga uppdrag. En förutsättning för 
att bli kursledare är att man går Visions kursledarutbildning, en gedigen och ganska omfattande utbildning. Men 
ofta är man kursledare i ganska många år, vilket är positivt eftersom uppdraget kräver en viss rutin och erfaren-
het. Problemet är att det efter avslutad utbildning inte finns någon riktig kompetens-utveckling. Det anordnas 
träffar där kursledarna får möjlighet att diskutera utbildningsverksamheten, mycket positivt men det fyller ett 
annat behov, inte påfyllning av kunskap. En annan aspekt är nyutbildade kursledares brist på rutin och behov av 
nätverk.  

Vi tror att Vision skulle tjäna dubbelt på att delvis omforma kursledarutbildningen. Den skulle kunna bli ännu 
bättre genom ett upplägg som går ut på att ett av utbildningstillfällena riktar sig till ALLA kursledare, inte bara 
de som är under utbildning. Det finns flera vinster att göra; kursledare som i framtiden ska samarbeta får möjlig-
het att lära känna varandra och skapa nätverk, man kan arbeta med mentorskap och istället för att anlita föreläsare 
till två olika grupper kan man göra samordningsvinster. Att delta i utbildningsinsatserna regelbundet bör vara 
obligatoriskt för att få fortsätta som kursledare.  

Därför föreslår vi:  

att  kursledarutbildningen utvecklas så att även befintliga kursledare ges möjlighet till kompetensutveckling 

 

Förbundsmötet beslutade 

att  kursledarutbildningen utvecklas så att även befintliga kursledare ges möjlighet till kompetensutveckling  

 

Beslutet har inneburit  

Kursledarna bjuds årligen in till 2- dagars kompetensutveckling. Innehåll och syfte med dagarna är att fylla på 
kunskap inom till exempel vuxenpedagogik, metoder och övningar, nya tekniska möjligheter och liknande samt 
och utbyta erfarenheter. Så här kan ett nyhetsbrev till de regionala kursledarna se ut: Nyhetsbrev 

Vision har inte genomfört någon kursledarutbildning 2013och 2014. Utbildning av nya regionala kursledare 
genomförs vid behov.  

 

Motion 37: Utökade kunskaper om revisionsberät-
telser och årsbokslut  
Motionärer: Magnus Sällström 502 Vårdföretagarna allmän klubb (Stockholm) och 
Katarina Andersson 512 Tjänsteföretagarna/Almega allmän klubb (Stockholm)  

Inom det privata näringslivet är det en nödvändighet att kunna förstå och tyda olika ekonomiska dokument och 
förhandlingsunderlag för att kunna tillvarata medlemmarnas intressen och driva det fackliga arbetet framåt. Det 
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finns idag utbildning inom förbundet som ger en inblick i årsredovisning, bokslut och revisionsberättelse. Det är 
en bra möjlighet för att kunna förstå sammanhanget.  

Det som denna motion gäller är det privata näringslivets ekonomiska information där en del aktörer har riskkapi-
talbolag som huvudägare. Dessa bolags eller koncerners ekonomiska information sammanställs av ekonomiskt 
mycket kunniga medarbetare och ledning. Det är gedigna luntor med omfattande ekonomisk information utöver 
vad bokföringslagen kräver.  

Det är på tiden att förbundet lyfter denna fråga och kompletterar kursutbudet med en ekonomisk utbildning för 
fackliga representanter i det privata näringslivet. De fackliga representanterna hos arbetsgivare med multination-
ella ägare är i stort behov av att kunna öka det ekonomiska kunnandet för att kunna vässa argumentationen i 
mötet med dessa arbetsgivare.  

Vi yrkar på  

att  förbundet ser över vilka ekonomiska kunskaper som är nödvändiga för att kunna förstå och  få en ade-
kvat inblick i det privata näringslivets ekonomiska information för att kunna bedriva ett framåtsyftande 
fackligt arbete som tillvaratar medlemmarnas intressen.  

att  förbundet utformar en utbildning för fackliga representanter som möter det privata näringslivets ekono-
miska argumentation i sin fackliga vardag. Alternativt att förbundet undersöker möjligheten att köpa in 
en utbildning som motsvarar de inblickskrav som fackliga representanter i det privata näringslivet är i 
behov av vid förhandlingsbordet. 

 

Förbundsmötet beslutade 

 att  förbundet ser över vilka ekonomiska kunskaper som är nödvändiga för att kunna förstå och få en ade-
kvat inblick i det privata näringslivets ekonomiska information för att kunna bedriva ett framåtsyftande 
fackligt arbete som tillvaratar medlemmarnas intressen  

att avslå motion 37 andra att-satsen  
med tillägget att istället föreslå att inbjuda till ett årligt nätverk för styrelserepresentanter och ledande 
förtroendevalda i de privata företagen 

 

Beslutet har inneburit 

Bolagsstyrelserepresentanter och ledande förtroendevalda i de privata företagen bjöds in till en första nätverks-
träff dec 2013. Programmet var en heldag med ekonomisk redovisning och bolagsredovisning. 

 

Motion 38: Insatser för att öka kunskapen och 
förbättra attityderna till psykisk ohälsa  
Motionär: Andreas Falk, Visions Landstingsavdelning 136, sektion 15  

Kunskapsnivån om och attityden till personer med psykisk ohälsa har och är ett fortsatt stort problem. Det gäller i 
hela samhället och inte minst på arbetsplatserna. I en undersökning som gjordes av Handisam i samverkan med 
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) undersöktes chefers attityder, kunskap och beteende till personer 
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med psykisk ohälsa. Undersökningen genomfördes som en del av en nationell befolkningsundersökning i oktober 
– november 2010.  

Resultaten i undersökningen visar att det endast är 45 procent av cheferna som anser sig ha god kunskap om hur 
man som chef ska agera för att stödja anställda som får problem med sin psykiska hälsa. Dessutom uppger mer än 
varannan chef att det saknas policy och rutiner för hur man som chef ska agera. Det kanske allvarligaste är att så 
många som 27 procent av de tillfrågade cheferna inte kan tänka sig att arbeta med någon som har en psykisk 
sjukdom.  

Genom åren har flertalet kampanjer genomförts för att förbättra attityderna och kunskapen om psykisk ohälsa. 
Flera av intresseorganisationerna som jobbar med psykisk ohälsa har gjort värdefulla insatser uti-från sina resur-
ser. Dessvärre sprider alltför ofta massmedia en negativ bild av psykisk sjukdom. Personer med psykisk sjukdom 
beskrivs alltför ofta som livsfarliga våldsverkare och potentiella mördare. Forskningen ger inget som helst stöd åt 
dessa sensationslystna påståenden. Media har ju dock som bekant en stark påverkan på människors uppfattningar 
och attityder, vilket naturligtvis även gäller chefer.  

Fackförbundet Vision borde aktivt verka för att förbättra chefers kunskap om psykisk sjukdom och dess attityder. 
Det vore därför önskvärt om Vision tog initiativ till en strategi för ökad kunskap om och bättre attityder till psy-
kisk sjukdom bland chefer. Strategin ska sedan ligga till grund för arbetet på lokal och regional nivå. Det kan 
t.ex. handla om opinionsbildning, utbildningsinsatser och krav på tydligare policys och rutiner. Naturligtvis kan 
Vision inte åstadkomma all förändring själv. Samarbete måste etableras med andra fackliga organisationer och 
inte minst med organisationer och intresseföreningar som redan arbetar med frågan.  

Fackförbundet Visions Förbundsmöte föreslås besluta:  

att  Förbundsstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en strategi om insatser för att förbättra chefers kunskap om 
och attityder till psykisk sjukdom  

att  Förbundsstyrelsen tydligt uttalar att personer med psykisk ohälsa och sjukdom ska behandlas lik-värdigt 
och ej diskrimineras i arbetslivet  

att  Förbundsstyrelsen tydligare verkar för att det i avtal och överenskommelser ska finnas tydliga krav på 
policys och riktlinjer för bemötande av personer med psykisk ohälsa och  sjukdom 

 

Förbundsmötet beslutade 

att  Förbundsstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en strategi om insatser för att förbättra chefers kunskap om 
och attityder till psykisk sjukdom   

att  Förbundsstyrelsen tydligt uttalar att personer med psykisk ohälsa och sjukdom ska behandlas lik-värdigt 
och ej diskrimineras i arbetslivet   

att  Förbundsstyrelsen tydligare verkar för att det i avtal och överenskommelser ska finnas tydliga krav på 
policys och riktlinjer för bemötande av personer med psykisk ohälsa och sjukdom 

 samt överlämna motionen för beredning 

 

Beslutet har inneburit 

 Ett informellt samarbete har inletts med regeringens kampanj ”Hjärnkoll”, som är en del av myndigheten Handi-
sam numer Myndigheten för delaktighet. Vision testkör under våren 2014 ett seminarieupplägg för kunskapsök-
ning inom främst chefsverksamheten och för personalvetare, tillsammans med Hjärnkoll och deras framtagna 
handledningsmaterial för chefer och personalvetare. Testet ska utvärderas och eventuellt blir det fler frukost- eller 
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lunchseminarier under hösten enligt det konceptet- Hur kunskapen om hur man förebygger psykisk ohälsa genom 
en rad friskfaktorer i verksamheten, organisationen och värderingar, ska även lyftas fram på webben och i utbild-
ningar. Samtalsstödet som Vision började med vid årsskiftet är även det ett sätt att förebygga psykisk ohälsa för 
medlemmarna 

 

Motion 39: Målen 2012 och Visions internationella 
arbete   
Motionärer: Håkan Gerenmark, Vision Skara Stift och Linda Söderberg, Vision 
Vara  

Förbundets 2012-mål handlar bland annat om stolta och glada förtroendevalda som utvecklas och brinner för 
uppdraget och om att få fler att delta genom nya arbetssätt och arbetsformer. Vi upplever att Visions internation-
ella arbete inte lever upp till målen idag, men att det finns goda möjligheter att utveckla verk-samheten i målens 
riktning.  

Många av oss har konstaterat att internationella frågor engagerar grupper av medlemmar som traditionellt inte är 
aktiva i facket, här finns en verklig potential att engagera fler. Vi har tidigare haft synpunkter på att projekten i 
andra länder i alltför stor utsträckning är en tjänstemannafråga. Och vi upplever att det fortfarande är så, i än 
större utsträckning än tidigare. Vart tog våra ambitioner med internationella projekt vägen? Försvann det i allt 
internt förnyelsearbete, pågår det i tysthet eller har det stannat av? Vi vet inte för informationen når inte ut. Vis-
ion är en demokratisk organisation och medlemmarna har rätt till inflytande. Därför rimmar det illa att den inter-
nationella verksamheten är så sluten när det finns intresserade medlemmar som har ett engagemang.  

Ett alternativ till vårt förslag att inrätta en internationell grupp är att byta namn på RIM och bredda RIMs an-
svarsområde till att innefatta alla frågor som rör Fair Union/Mänskliga Rättigheter och internationella frågor.  

Förslag:  

att  Visions internationella arbete ska planeras och bedrivas av en grupp bestående av förtroendevalda på 
alla nivåer i förbundet i samråd med berörda tjänstemän  

att  Vision ställer samma höga krav på kursledarkompetens vid utbildningsinsatser i andra länder som ställs 
inom förbundets utbildningsverksamhet i Sverige  

att  i anslutning till förbundsmöte arrangera en internationell facklig konferens för våra internationella sam-
arbetsförbund och medlemmar i Vision i Sverige 

 

Förbundsmötet beslutade 

att avslå den första att-satsen. 

att  anse motion 39 andra och tredje att-satsen besvarade 

med tilläggen från samordningsutskottet 
”Precis på samma sätt som vi vill uppmuntra medlemmar att engagera sig på otraditionella sätt och nya arbets-
former i yrkesfrågorna vill vi öppna upp för att göra på samma sätt vad det gäller det internationella perspekti-
vet.” 

att  vi fokuserar på att använda våra medlemmars kunskap, kompetens och vilja när vi formulerar och ut-
vecklar det internationella perspektivet i Visions ordinarie verksamhet. 
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 att  vi använder engagemanget i organisationen till samarbetsexplosioner där vi har fokus på det internat-
ionella perspektivet.   

 

Beslutet har inneburit 

Engagemangskiosken på vision.se lanseras under våren och hösten 2014. Där kommer material för arbetsplats-
diskussioner att finnas.  Materialet som rör förbundets hjärtefrågor kommer att innehålla ett internationellt per-
spektiv. Även specifika material för arbetsplatsdiskussioner kopplat till Fair Union kommer att finnas. Materialen 
kommer att samlas på vision.se där det även kommer att finnas möjlighet att återkoppla diskussionerna samt dela 
med sig av tips.  

2013 började Visions internationella stipendiater, studenter och yrkesverksamma, att blogga på vision.se. Vi ser 
att det är uppskattat eftersom vi har många besök på sidorna. Bloggarna gör att vi får aktuella inlägg från olika 
delar av världen direkt från våra medlemmar. Vi har under 2013 haft stipendiater som bloggat från länder som 
Tanzania, Indien, USA och Sydafrika. 

Vision får in mellan 10-25 stipendieansökningar per månad med en topp i januari och augusti varje år i samband 
med terminsstarten. 

Exempel på bloggar: Marie som bloggar från Japan där hon skriver sin masteruppsats om ofasta jobb och fack-
förbundens inställning till det. I Indien studerar Jimmy en kurs som en del i teologi- och pastorsutbildningen.  

Förbundsstyrelen har också gett ett uppdrag till kansliet att ta fram ett förslag hur förbundet kan utveckla lokalt 
och regionalt engagemang för solidaritetsfonden. Det kommer att presenteras på regionkonferenserna under hös-
ten. 

 

Motion 40: Tillvarata de äldre medlemmarnas 
kompetens i Visions utveckling  
Motionär: Landstingsavdelningen Stockholm  

Vision är ett fackförbund för alla.  I vårt interna arbete saknas dock den linjen. De äldre besitter mycket kunskap 
och lång erfarenhet av det fackliga arbetet.  

Idag vill t o m regeringen i ett förslag, höja pensionsåldern för de som vill arbeta längre.  

Låt alla oavsett ålder få vara med som kursledare, representanter i regionen och mentorer för nyinvalda styrelse-
ledamöter.  

Med Visions sätt att se människan och dess resurser så anser jag att de äldres kunskapsbank försvinner som det 
ser ut idag.  

Det är kunskap som har förräntat sig väl och som bara försvinner och detta är såväl en resurs som ekonomisk 
förlust.  

Jag föreslår  

att  Vision aktivt arbetar för allas lika värde, rättigheter, möjligheter i förbundet oavsett ålder.  
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att  förbundsstyrelsen låter våra äldre visionsmedlemmars kompetens komma andra till del genom kursle-
darskap samt mentorskap speciellt för de nyinvalda ledamöterna i styrelser. 

 

Förbundsmötet beslutade 

att  Vision aktivt arbetar för allas lika värde, rättigheter, möjligheter i förbundet oavsett ålder  

att  anse motion 40 andra att-satsen besvarad 

med tillägget från samordningsutskottet 

”Vi har många äldre duktiga och kompetenta kursledare i Vision medan det snarare är en brist på yngre.” 

 

Beslutet har inneburit  

Att vi arbetar för allas lika värde, rättigheter, möjligheter i förbundet oavsett ålder ligger i vår värdegrund och 
genomsyrar ska genomsyra allt jobb vi gör. Vår utmaning är, och här lever vi inte upp till förbundsmötesbeslutet, 
att medlemmar under 35 år fortfarande är stark underrepresenterade i våra lokala styrelser. Knappt 10 procent är 
under 35 år. Att fylla på med yngre medlemmar och ta tillvara deras engagemang och kunskaper i vårt fackliga 
arbete är en överlevnadsfråga för oss.  

Vi har skapat arenor i form av Mentornätverket, vi har deltagit i Framtidsmässan och vi vet att våra Fair Union-
aktiviteter engagerar yngre medlemmar.  

Engagemangskiosken, som lanseras under våren och hösten 2014 hoppas vi ska bli ett ställe för förtroendevalda 
och medlemmar att hitta och dela med sig av inspirerande upplägg för möten, material, seminarier med mera som 
engagerar yngre målgrupper. 

Visions studentverksamhet är i full gång och vi har nu ca 18000 studentmedlemmar. Här finns ett stort engage-
mang.  

Framtidsgrupperna som startats i såväl Göteborg som Stockholm är goda exempel på lokala initiativ för att arbeta 
med den framtida ledarförsörjningen. Centralt har vi också Visions utbildningsprogram Ledare i Vision som 
lyckosamt tar tag i att slussa ut yngre engagerade medlemmar i våra lokala styrelser. 

I utbildningsverksamheten har vi också lyckats bra och här arbetar nya och mer erfarna kursledare tillsammans. 
Drygt hälften av kursledarna är över 45 år. 

 

Motion 43: Mentor i Vision  
Motionär: Vision Göteborg  

I den facketförändrasprocess som så starkt pågår i och präglar det nya förbundet Vision kan man fundera lite 
grann på hur vi utnyttjar alla de engagerade och goda krafter som finns i förbundet. Den självklara diskussionen 
kring föryngringen med målsättningen 30 % under 35 år är en nödvändighet. Men det är viktigt att detta inte bara 
blir en kvantitativ siffra. "Vi har uppnått målet men de tunga posterna får vi nog vänta med, ordförande kan man 
ju t ex inte bli direkt" osv.  
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Alla kan bli allt om man får rätt stöd och det har stor betydelse i förändringsarbetet vem som är ansiktet i våra 
avdelningar och klubbar. Självklart måste en generationsväxling ske under ordnade former men betydelsen av 
ansiktet kan aldrig underskattas.  

Att som erfaren "äldre" företrädare träda tillbaka och bli det stöd som växlingen kräver är en oerhört vik-tig upp-
gift. Att bli ledamot i stället för ordförande eller bisittare i stället för sittare är en helt avgörande insats man kan 
göra för föreningen. Att lyfta fram de som ska ta över och faktiskt låta dem ta över är en annan, inte enkel, men 
avgörande insats.  

De som ska leda oss framöver får en mycket välordnad och attraktiv utbildning, Ledare i Vision. Varför inte ge 
de som anammar förändringstanken fullt ut möjligheten att bidra med sin erfarenhet och kunskap under samma 
ordnade former? "Mentor" i Vision alumni?  

Gör en utbildning "Mentor i Vision" eller något med kriterierna att man ska ha lämnat sina tunga poster men man 
finns kvar som t ex ledamot i en styrelse.  

Utbildningen går då ut på hur man på bästa sätt stöttar utan att stöta. Hur man träder tillbaka utan att ändå inte 
försvinna eller fortfarande ha hand om´et. Gör utbildningen lika attraktiv som Ledare i Vision och konstatera att 
den uppgiften också är viktig i förnyelsen och den generationsväxling som måste till. Namnet är lite viktigt det är 
kanske inte rätt med "Mentor" i Vision (Det finns ju mentorer till deltagarna i Ledare i Vision men det är inte 
riktigt det vi menar) och kanske heller inte "f d ledare" i Vision är så lyckat. Men namnet löser sig…  

Förbundsmötet föreslås besluta  

att  FS tar fram ett mer ordnat paket kring förnyelsen och generationsväxlingen där ett uppdrag med tillhö-
rande utbildning blir "Mentor" i Vision 

 

Förbundsmötet beslutade 

att  FS tar fram ett mer ordnat paket kring förnyelsen och generationsväxlingen där ett uppdrag med tillhö-
rande utbildning blir "Mentor" i Vision  

 

Beslutet har inneburit 

Nu finns en mentorutbildning som är tillgänglig för de avdelningar och klubbar som vill utbilda egna mentorer. 
Med stöd av den kan man själv starta ett mentorprogram och sätta sina egna mål och syften med det. Mentorut-
bildningen finns tillgänglig på vision.se/utbildning. Som exempel kan nämnas att Vision Stockholm Stad arbetar 
med ett mentorprogram som en del i sin utveckling av verksamheten.  

Vision har också startat Mentornätverket som är en helt unik satsning där samtliga medlemmar i förbbundet kan 
hitta varandra för olika syften; man kan ingå en traditionell mentor-adeptrelation eller en mentor-mentor eller 
bara hitta någon att bolla med. Mentornätverket möjliggör relationer för studenter, yrkesverksam, förtroendevald, 
pensionärsmedlem och sedan alla korsningar mellan dessa.  

Visions Mentornätverk har också stimulerat ett mentorskapsprogram i Upplands Väsby mellan arbetsgivare och 
Visions kommunavdelning.  

Mentornätverket kommer att fortsätta att lanseras i olika målgrupperna framöver. Det är en långsiktig satsning 
och ett konkret verktyg för Visions medlemmar som idag väcker nyfikenhet och intresse. 
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Status 26/8 2014 är att 643 medlemmar har lagt in sin profil i Mentornätverket. Av dessa är 567 yrkesverksamma 
och 76 studenter. Antal pågående kontakter/relationer i Mentornätverket är 113 stycken. 

 

Motion 44: Mentorskapsprogram i Vision   
Motionär: Stockholms Stad  

Som ett led i hur avdelningar och klubbar ska kunna ta ansvar för generationsväxlingen i enlighet med 2012-
målen kan ett fackligt mentorskapsprogram i form av en landsomfattande utbildning för erfarna och äldre förtro-
endevalda vara hela Vision till gagn.  

Tänk er ett ”Mentor i Vision” som ”Ledare i Vision” ser ut idag. Äldre/erfarna företrädare får då en motivation på 
ett annat sätt att vilja lämna över och inte ha den negativa inställningen till förbundets mål om generationsväx-
ling.  

De yngre och nya förtroendevalda kan då utvecklas och brinna för uppdraget genom att få ta del av ovärderlig 
kompetens som annars kan rinna ut i sanden. Tanken är att mentorskapet i så mångt och mycket som möjligt ska 
vara knutet inom samma region som den som ska få mentorhandledning.  

Vision Stockholms Stads Framtidsgrupp föreslår  

att  Förbundsmötet beslutar att låta utbildningsgruppen arbeta fram en mentorskapsutbildning för äldre, er-
farna och intresserade fackliga förtroendevalda. 

 

Förbundsmötet beslutade 

att Förbundsmötet beslutar att låta utbildningsgruppen arbeta fram en mentorskapsutbildning för äldre, er-
farna och intresserade fackliga förtroendevalda. 

 

Beslutet har inneburit 

Se svar motion 43.  

 

Motion 49: Rättvisare löner   
Motionär: Samira Kassar  

Utfallet av den årliga lönerevisionen är olika på olika personer i samma yrkesgrupp. Ett exempel är administrativ 
personal med liknande arbetsuppgifter.  

Arbetsgivaren utgår alltid att lönepåslaget inte kan bli stort och att man inte ska förvänta sig för mycket. Senare 
visar det sig att en del av personalen får flera tusen i lönepåslag medan för andra så begränsas det till några hund-
ralappar.  

Jag skulle önska att potten fördelades mer rättvist på personal som utför liknande arbetsuppgifter. Jag vill även 
påpeka att ingångslönen för nyanställda ligger på en mycket högre nivå än den lön för personer med längre an-
ställningstid. 78  
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I vissa fall kan det även förekomma viss diskriminering för deltagande i utbildningar och seminarier.  

Jag föreslår förbundsmötet besluta:  

att  Vision gör en studie på differensen på ingångslöner för nyanställda och anställda med längre anställ-
ningstid.  

att  Vision gör en lönestudie på anställda med samma befattning och kompetens.  

att  om möjligt få chefer att redogöra för de skillnader som eventuellt upptäcks.   

 

Förbundsmötet beslutade 

att anse motion 49 första och tredje att-satsen besvarade 

att  om möjligt få chefer att redogöra för de skillnader som eventuellt upptäcks.  

 

Beslutet har inneburit 

Att chefer ska kunna förklara skillnader i lönesättning är en av grunderna i den modell för lönesättning som vi 
har. I det avtals som nu är tecknat med SKL HÖK13 har vi satt oss för att utveckla systemet och chefers roll i 
lönesättning. I avtalet står ”Dialogen mellan chef och medarbetaren är en av de avgörande beståndsdelarna för att 
det positiva sambandet mellan lön, motivation och resultat ska uppnås. Centrala parter ska därför ta fram material 
som på olika sätt kan ge stöd kring hur dialogen ska kunna utvecklas.” Arbetet ska vara klart senast 2016-12-31. 

 

Motion 52: Full lönekompensation vid föräldrale-
dighet  
Motionär: Vision Katrineholm – Vingåker  

Vi är långt ifrån jämställda löner. Lönen kan vara ett viktigt skäl till att fler kvinnor än män tar ut det mesta av 
föräldraledigheten. Störst ekonomisk förlust blir det för den som har den högsta lönen i familjen – oftast mannen.  

Om man vid föräldraledighet får full lönekompensation är inte ekonomin ett skäl till vem av föräldrarna som tar 
ut föräldraledighet, vilket borde gynna att fler män tar ut föräldrapenning.  

Vi föreslår förbundsmötet besluta  

att  Vision verkar för att föräldralediga kompenseras ekonomiskt fullt ut, alltså motsvarande full lön 

 

Förbundsmötet beslutade 

att anse motion 52 besvarad samt att överlämna motionen för beredning inför kommande avtalsrörelser 

med tillägget att FS i samverkan med TCO verkar för att föräldralediga kompenseras ekonomiskt fullt ut, 
alltså motsvarande full lön samt att hänskjuta motionen för beredning inför kommande avtalsrörelser 
med normal prioritet 
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Beslutet har inneburit 

Frågan har varit upp i samband med avtalsrörelserna. Ingen avtalsgrupp har dock ansett frågan vara så viktigt att 
den ska prioriteras. Därför har vi heller inte aktivt tagit frågan till TCO för gemensamt arbete. 

 

Motion 55. Sätt MR på kartan 
Motionär: Vision Göteborg 

Mänskliga rättigheter (MR) och mångfald har blivit en viktig faktor i samhället idag liksom i Vision. Vi har i 
många år arbetat genom bl.a. RIM (Rådet för Integration och Mångfald) för att belysa frågorna både externt och 
internt. Vi har vid flera tillfällen genomfört mångfaldsbarometern som visat att vi är på väg åt rätt håll, men vi är 
ännu inte i mål med att vara representativa. Vi har mål om att vi skall ha styrelser som är representativa ur ett 
mångfaldsperspektiv.  

Vi uttrycker i vår värdegrund att mångfald är positivt, vi är en Fair Union, vi arbetar på många sätt med MR 
frågor och mångfald.  

Vision har i flera år varit ledande inom MR området bland fackliga organisationer, men nu börjar de andra orga-
nisationerna komma ikapp oss. Detta borde sporra oss att ta tillbaka vår ledande position.  

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 en MR märkning, för kommuner, företag, föreningar m.fl. (en märkning typ Fair 
märkningen). 

 

Förbundsmötet beslutade 

att Vision ska 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 

 

Beslutet har inneburit 

Visions intensifierade arbete med mångfald uttrycks i lite olika former. Det nationella och regionala RIM är en 
viktig del i det löpande arbetet, och runt detta arbetar förbundet regionalt och nationellt för att få ett större ge-
nomslag för frågorna.  

Nationella RIM träffade förbundets centrala valutskott 2013 för att diskutera hur man gemensamt kan stärka 
mångfaldsperspektivet i förbundets valutskottsarbete. Ett resultat har blivit att mångfaldsperspektivet även är med 
i valutskottsutbildningen. För att få ytterligare tryck i frågan om mångfald på de arbetsplatser där Vision finns 
representerade startades ett pilotprojekt upp med syfte att förhandla fram lokala ”mång-
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falds/likabehandlingsavtal”, vilket också är möjligt att opinionsbilda kring. En region samt några kommunavdel-
ningar ingår i det arbetet.  

På våren 2013 släpptes resultatet av den återkommande representativitetsundersökning som visade att andelen 
förtroendevalda i Vision som är födda utanför Sverige har ökat kontinuerligt, vilket det också opinionsbildades 
om. År 2000 var 5,1 procent av Visions förtroendevalda utrikes födda och 2012 var siffran 8,3 procent. Vartannat 
år delas regionala MR-pris (2013) ut och till exempel i Stockholmsregionen var det Samir Benjaro, ekonomi-
handläggare som arbetar med försörjningsstöd i Farsta stadsdelsförvaltning, som fick priset för sitt engagerade 
och positiva bemötande på sin arbetsplats.  

År 2014 är det dags igen för det nationella MR-priset som delas ut i samband med förbundsmötet. MR-priserna är 
viktig del i att göra Visions mångfaldsarbete känt. Under början av 2014 lanserades en mångfaldssatsning inom 
ramen för samarbetsavtalet med Kommunal. Tanken är att det gemensamma materialet – En arbetsplats för alla – 
ska användas av förtroendevalda på lokal nivå för att föra diskussioner om likabehandling och mångfald. Till 
detta kan läggas olika svar på remisser och kommentarer av Annika på vision.se 

 

Motion 56: MR – Fair Union 
Motionär: Vision Göteborg 

Vision är en Fair Union och vi arbetar mycket med MR frågor (Mänskliga rättigheter). Det finns flera berörings-
punkter mellan MR -, HBTQ- och Fair-frågor. Att vara schyssta mot varandra och solidariskt ställa upp för allas 
lika värde är ju en grundtanke med vårt fackförbund.  

För att vi lättare skall se sammanhanget i ett ”utifrån” perspektiv (blivande medlemmar och nya medlem-mar) 
anser vi att frågorna bör presenteras tillsammans. Vi tror att vi även i ett ”inifrån” perspektiv kom-mer att vinna 
på en samverkan i dessa frågor.  

Förbundsmötet föreslås besluta 

att  på hemsidan samla frågorna under en rubrik  

att  i medlemsutbildning och ombudsutbildning ha ett avsnitt kring frågorna.  

att  vi på detta sätt marknadsför oss som ett i alla perspektiv Fair fackförbund. 

 

Förbundsmötet beslutade 

att vi på detta sätt marknadsför oss som ett i alla perspektiv Fair fackförbund. 

 

Beslutet har inneburit 

Att Vision är en Fair Union är värdefullt för våra medlemmar. Frågorna som vi kopplar ihop med att vara en Fair 
Union är centrala i vårt arbete och ska gå som en röd tråd genom vår verksamhet och i alla sammanhang lyfter vi 
vårt engagemang i att just vara fair.  Att Vision är en Fair Union är också den bärande tanken med vår värdegrund 
som ska beslutas om på förbundsmötet 2014. Ytterligare exempel på att vi är en Fair Union och att vi lyfter fram 
det är vår kommunikation kopplat till EU-valet, mångfaldsdiskussioner på arbetsplatserna tillsammans med 
Kommunal, olika samarbeten med Fair Trade och Stockholm Pride. Att vara en fair union är också perspektiv 
som vi bär med oss i det samarbete som finns inom ramen för TCO-råden. 
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Motion 58: Prioritera mångfaldsarbetet nu 
Motionär: Sven Hellbom, Härryda  

Samhällsklimatet har hårdnat och enkla lösningar presenteras allt oftare när det gäller människor med annan 
bakgrund än helsvensk. Det är viktigt att vi alla kan bemöta dessa påståenden och har tillräckligt med kunskap i 
dessa frågor. En utbildningssatsning behövs. Det är bra om det i varje utbildning finns ett inslag om mångfald. Ett 
annat sätt är att ordna träffar seminarier m m. Här bör våra regionala centra spela en stor roll och detta gärna i 
samarbete med andra TCO-förbund.  

Viktigt är också att Vision hörs i debatten. Det är en fördel om även detta kan göras i samarbete med andra TCO-
förbund. Vi får inte ge upp det vi står för och låta andra ta över den så kallade verkligheten.  

Vi måste mena det vi säger. Det är allvar nu. Det räcker att se tendenser i Europa. De finns i Sverige också. Vi 
måste prioritera mångfaldsarbetet nu. Mångfald måste vara ett prioriterat mål i vår inriktning för de kommande 
två åren.  

Därför föreslår jag att förbundsmötet beslutar  

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 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

att Vision gärna i samarbete med andra TCO-förbund hörs mer i dessa frågor 

 

Beslutet har inneburit 

Eftersom frågan om mångfald utan tvekan är en fråga som kan föras tvärfackligt så deltar Vision i det arbete som 
sker inom ramen för TCO-samarbetet. Bland annat har TCO fått i uppgift av sin styrelse att ta fram en förbunds-
gemensam strategi för området mångfald. En arbetsgrupp är tillsatt för att driva arbetet framåt och från Vision 
deltar Veronika Karlsson. TCO kommer satsa på området mångfald framöver vilket med all säkerhet kommer 
öka trycket i frågan samt främja samarbetet mellan TCO-förbunden. Förbundet har också gjort en satsning, inom 
ramen för det samarbetsavtal som slutits med Kommunal, på området mångfald. Det har tagits fram ett diskuss-
ionsmaterial – En arbetsplats för alla – som förtroendevalda på lokal nivå kan använda för att föra diskussioner 
om likabehandling och mångfald. Även här vill vi lyfta arbetet som sker inom de olika TCO-råd som finns runt 
om i landet. 
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Motion 59: Visions värdegrund i framtiden, jag 
ser ljuset som Skorpan sa! 
Motionär: Vision Göteborg 

Värdegrunden är en av hörnstenarna i vårt fackförbund. I och med vårt förändringsarbete så bör vi även se över 
Visions värdegrund då detta är SKTFs värdegrund. Det är dags att damma av den.  

Först tycker jag att den borde minskas ner så att den känns nära och att den blir tydligare. . Värdegrunden är ett 
viktigt verktyg tillsammans med Visions ”vision” som nu är utbytt till framtidsidé att veta åt vilket håll vi vill 
arbeta. Sista punkten i vår värdegrund är meningslös om den i praktiken om solidaritet inte betyder mer än förstå-
else för andra. Vi behöver skruva lite i värdegrunden så att den anpassas till vårt nya förbund och att den känns 
”på riktigt”. Det här är en förtroendemannafråga och det är ett förbundsmöte som ska besluta om värdegrunden.  

Vision är en demokratisk organisation och varje medlem har därför rätt till inflytande över och stöd av organisat-
ionen.  

Vision tror på individens vilja och kraft att utvecklas och att själv och gemensamt med andra ta ansvar.  

Vision är ett partipolitiskt obundet fackförbund. Det innebär dock inte att vi är opolitiska. Vision tar ställning i 
frågor som är viktiga för medlemmarna. Vår arena är i första hand arbetslivet, men också frågor som berör eller 
påverkar arbetslivet och livet för medlemmarna.  

Vision tror på gemenskap såväl på arbetsplatsen som i samhället i stort. Genom att gå samman kan vi åstad-
komma mer och vi blir starkare tillsammans än var och en för sig. Gemenskapen och sammanhållningen är viktig 
och arbetsplatsens gemenskap är grunden för hur vi organiserar oss i Vision.  

Vision tror att mångfalden bidrar till en fackföreningsrörelse som ger ökade möjligheter till framgång och styrka. 
Mångfald höjer kompetensnivån och förstärker möjligheterna till god medlemsservice och ett effektivt företrä-
darskap.  

Vision har likabehandling och respekt för den enskilde som ledstjärna. Alla former av diskriminering och god-
tycke måste motverkas.  

För Vision handlar solidaritet om medkänsla och förståelse för andra.  

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. 

 

Förbundsmötet beslutade 

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. 

 

Beslutet har inneburit 

Förbundsstyrelsen kommer under våren 2013 lägga fast en process för en dialog om förbundets värdegrund som 
innebar att samordningsgrupperna fick ett ansvar i respektive region att driva en regional process som återrappor-
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terades till förbundsstyrelsen i februari 2014. Alla regioner diskuterade frågan på sin regionala förbundskonferens 
och dessutom diskuterades frågan i anslutning till det extra förbundsmötet i mars 2014. Förbundsstyrelsen förslag 
finns redovisat i en rapport till förbundsmötet 2014. 

 

Motion 61: Se över tidningsverksamheten i Vision 
Motionär: Vision Göteborg 

Visions tidningsverksamhet är oerhört viktig för att nå ut med vårt budskap och berätta om vår verksamhet till 
våra medlemmar. Men använder vi våra tidningar på ultimat sätt? Attraherar verkligen tidningarna våra målgrup-
per och alla våra yrkesgrupper?  

Vision är överlägsna våra konkurrerande fackförbund i det mesta – dock inte när det gäller de tidningar som vi 
erbjuder våra medlemmar. Där ligger vi långt efter – definitivt när det gäller yrkesfokus och yrkes-tilltal som är 
något som våra medlemmar och presumtiva medlemmar vill se mer av.  

Vår nuvarande tidningsverksamhet kräver oerhört höga ekonomiska resurser – då borde vi ordentligt fundera på 
om vi använder dessa resurser på bästa sätt. Motionären ifrågasätter exempelvis nödvändigheten i att Vision 
producerar en nyhetstidning av Tidningen Visions kaliber – kan vi använda resurserna som denna tidning kräver 
på ett bättre sätt för att rekrytera fler medlemmar till vårt förbund?  

Precis som allt i det gamla Fackförbundet SKTF måste diskuteras och omprövas så måste också den här delen 
diskuteras och omprövas. Motionären frågar sig också varför vi har tidningen och tidningsprodukterna i ett bo-
lag? Finns det någon fördel med det?  

Förbundsmötet föreslås besluta  

att  ge Förbundsstyrelsen i uppdrag att göra en genomgripande översyn av förbundets samlade tidningspro-
duktion i syfte att klarlägga på vilket sätt Vision i framtiden bäst ska kommunicera med sina medlem-
mar, 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. 

 

Förbundsmötet beslutade 

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att göra en genomgripande översyn av förbundets samlade tidningspro-
duktion i syfte att klarlägga på vilket sätt Vision i framtiden bäst ska kommunicera med sina medlem-
mar, våra olika yrkesgrupper och potentiella medlemmar. 

att denna översyn ska vara klar och presenteras senast på förbundsmötet 2014. 

 

Vad har beslutet inneburit 

Förbundsstyrelsen fick i uppdrag av förbundsmötet 2012 att se över förbundets tidningsverksamhet och med-
lemskommunikation. Utgångsläget för den stora utredningen som förbundsstyrelsen satte igång efter det, var att 
översynen ska vara genomgripande och klargöra på vilket sätt Vision i framtiden bäst ska kommunicera med sina 
medlemmar och sina framtida medlemmar. Som grund låg också att medlemskommunikationen ska stödja och 
bidra till förbundet når de mål som medlemmarna, genom förbundsmötet sätter.  
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Efter en gedigen utredning, med ett antal medlemsundersökningar och fokusgrupper, stod det klart att det är 
avgörande att Visions medlemskommunikation fungerar väl tillsammans och drar åt samma håll. Vi måste an-
passa oss till medlemmarna och kommunicera på deras villkor. Det innebär att vi ska använda de kanaler som 
medlemmarna använder, och de kanalerna är idag i första hand digitala och föränderliga över tid. Därför behöver 
vi också skapa möjlighet till stor flexibilitet i organisationen så att vi kan förändra verksamheten löpande. De 
stora resurser som förbundet lägger ned på kommunikationsarbetet ska användas så effektivt som möjligt. 

Vi vet att medlemmarna vill ha stort fokus på att få stöd i viktiga frågor som handlar om deras arbetsliv och yr-
keskarriär. Navet blir vision.se. Vi ska också erbjuda en medlemstidning, som är en viktig del av förbundets 
kommunikation. Här kan våra medlemmar få fördjupade artiklar om de frågor som vi vet engagerar och stödjer 
dem yrkesrollen och arbetsvardagen. 

Ytterligare en del i denna stora satsning är att förbundet ska leverera en modern medlemskommunikation som ger 
större utrymme för medlemmarnas åsikter än tidigare. Det handlar bland annat om tydligare närvaro i sociala 
medier, utökad omvärldsbevakning för villkorsfrågor kopplat till medlemmarnas yrkesroller och att öppna upp 
för mycket mer debatt.  

På förbundsmötet 2014 kommer alla de delar av utvecklingsarbetet som är klart att presenteras.  

Tidslinje: Arbetet med Visions medlemskommunikation 

Motion 65: Översätt texter på vision.se 
Motionär: Lasse Svensson, Vision Borlänge  

”Mänskliga rättigheter och likabehandling Visions program för mänskliga rättigheter och likabehandling utgår 
från att alla oavsett kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning, funktionshinder, religion eller ålder ska ha samma rätt 
och möjligheter till anställning och utveckling i arbetslivet.  

Visions mål är att alla oavsett kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning, funktionshinder, religion eller ålder, ska ha 
samma rätt och möjligheter till anställning och utveckling i arbetslivet samt till goda villkor i arbetet i övrigt. För 
Vision är det en självklarhet att all kränkande särbehandling i arbetslivet oavsett grund, ska identifieras och eli-
mineras. Visions mål är en representation och en verksamhet som avspeglar förbundets medlemssammansättning.  

Vision arbetar aktivt för att motverka alla former av diskriminering och andra former av intolerans.  

Visions program för mänskliga rättigheter och likabehandling är grunden och riktmärket för vårt arbete centralt, 
lokalt och i internationella sammanhang. Det innebär att allt arbete i Vision prövas mot programmet för mänsk-
liga rättigheter och lika behandling i syfte att skapa genomslag och acceptans.”  

Med ovanstående citat från vårt program för ”mänskliga rättigheter och likabehandling så anser jag  

att  information på främmande språk ex.vis somaliska, kurdiska etc. ska finnas tillgänglig på vår  hemsida, 
även göra hemsidan mer tillgänglig för medlemmar och intresserade med läs o skrivsvårigheter. 

 

Förbundsmötet beslutade 

att information på främmande språk ex.vis somaliska, kurdiska tec. ska finnas tillgänglig på vår hemsida, 
även göra hemsidan mer tillgänglig för medlemmar och intresserade med läs och skrivsvårigheter. 

med tillägget att uppdra att till nästa förbundsmöte rapportera arbetet och tidsplan vad gäller detta 

 

  31 

https://vision.se/Documents/Om%20Vision/F%C3%B6rbundsm%C3%B6te/2014sept/Medlemskommunikation-tidslinje.pdf


Beslutet har inneburit 

Om Vision (det som finns på engelska idag) är översatt till de största invandrarspråken i Sverige.  

• Arabiska 
• Somaliska 
• Spanska 
• Ryska 
• Tigrinja 
• Persiska 
• Turkiska 
• BKS (hette förut serbokroatiska) 
• Polska 
• Dari  

På vision.se använder vi ett publiceringsverktyg som heter Episerver. De mallar som finns där som vi skapar alla 
sidor i har testats för att fungera för personer med funktionsnedsättning. Färger och kontraster på webbplatsen har 
också noga testats för att klara de rekommenderade nivåerna. Även storleken på brödtext och rubriken följer 
rekommendationer som finns framtaget för surfning för funktionsnedsättning. 

Vision följer utvecklingen av dessa rekommendationer och verktyg kontinuerligt. 

 

Motion 66: Information på lika villkor 
Motionär: Nadia Odeh, Vision Kalmar  

Jag anser att Vision behöver se till så att den information som vi vill nå ut med till våra medlemmar och som vi 
använder vid rekrytering ska bli tillgänglig för fler.  

Det är svårt för dem, som har dyslexi i olika former och de som har svenska som andraspråk att få tillgång till 
information på sina villkor.  

Jag har varit inne på www.vision.se och jag kan inte se att det finns något annat sätt att få information på utom att 
läsa sig till den på svenska. Webbtidningen Vision finns som tal tidning.  

Därför vill jag  

att  Vision arbetar för att informationen skall bli tillgänglig för fler. 

 

Förbundsmötet beslutade 

att Vision arbetar för att informationen ska bli tillgänglig för fler. 

med tillägget att uppdra att till nästa förbundsmöte rapportera arbetet och tidsplan vad gäller detta 

 

Beslutet har inneburit 

Se svar till motion 65. 
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Motion 67: Ropen skalla, HBTQ kunskap åt alla 
Motionär: Giovanni Palusa, Vision sektion 33, Stockholms stad  

8 av 10 som är HBTQ-personer är inte öppna med sin läggning på sin arbetsplats. Att den här siffran ska vara låg 
har i sig inget självändamål. Däremot känner många av dessa medlemmar stress för att de lever ett dubbelliv på 
grund av kollegors eller chefers attityder. Det måste vi göra något åt. 

Vision är ett fackförbund som ligger i framkant. Vi har en modern approach och Visions arbete på alla arbetsplat-
ser har gett resultat; visar inte minst de ökande medlemsantalen. Arbetet med HBTQ-frågor är något som börja-
des med på SKTFs tid – med utbildningen ”Öppna upp!”. Öppna-upp-utbildningen är bra. Men långt ifrån till-
räckligt. Det behövs en kraft inom Vision som mer aktivt jobbar med HBTQ-frågor såväl internt som externt. 

Ett nationellt HBTQ-nätverk för vision skulle kunna bidra med mycket. Främst kunskapsmässigt. Det stärker 
organisationen, men framförallt alla de HBTQ-medlemmar Vision har. Nätverket skulle kunna vara till för att 
stärka de HBTQ-medlemmar Vision har. Likväl stärka de ute i avdelningarna som ska för-svara medlemmarna i 
förhandlingar, men som ofta kanske saknar den kunskap de behöver. 

Det finns många fördomar kvar att arbeta mot på våra arbetsplatser – och det behövs ett aktivt arbete mot dem. 
Varje dag, varje minut, varje sekund. 

Därför yrkas 

att  Vision startar ett nationellt HBTQ-nätverk 

att  alla medlemmar ska kunna vara medlemmar i detta nätverk 

att  delta i nätverket är kostnadsfritt för medlemmarna 

att  medel sätts undan för årliga träffar för dessa medlemmar 

att  ett enklare HBTQ-material tas fram från Vision riktat mot Visions medlemmar utöver ”öppna upp” 

att  Vision Stockholms stad antar motionen som sin egen och sänder den vidare till förbundsmötet 

 

Förbundsmötet beslutade 

att Vision startar ett nationellt HBTQ-nätverk.  

med tillägget att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att undersöka olika alternativ till ett fysiskt nätverk för att 
stödja kontakterna mellan engagerade medlemmar och förtroendevalda. 

att ett enklare HBTQ-material tas fram från Vision riktat mot Visions medlemmar utöver ”öppna upp” 

 

Beslutet har inneburit 

Under hösten 2014 är ett HBTQ-nätverk startat med Facebook som plattform – ingång från vision.se. I augusti 
2014 bjöds 113 000 medlemmar in via ett stort nyhetsbrev. Kontinuerligt marknadsförs nu nätverket i våra kom-
munikationskanaler, via förtroendevalda, på festivaler med mera. HBTQ-material finns tillgängligt på vision.se.  
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Motion 70: Sociala krav och uppförandekod för 
leverantörer vid upphandling 
Motionär: Loa Bienen och Annelie Sjöberg, Vision Stockholms stad  

Vision är ett schyst fackförbund. För oss är mänskliga rättigheter och rätten att organisera sig universella rättig-
heter på den globala arenan som Sverige befinner sig i som medlem i EU. Vi bör se över vårt regel-verk och ta 
till oss det som tillåter en positiv samhällsutveckling, främjar välfärden och ger oss verktyg att arbeta med. Mul-
tinationella företag bryr sig inte om gränser utan flyttar produktionen till de länder som erbjuder de lägsta löner-
na. Arbetstagarna konkurrerar globalt i en allt mer nedåtgående spiral för de an-ställdas rättigheter. För att mot-
verka dessa starka kapitalkrafter måste Vision ha globala strategier. Det finns olika sätt att arbeta på. Vision bör 
arbeta mer på det internationella planet för att få fram en dialog med de globala facken.  

Genom internationell facklig solidaritet kan vi rika länder stödja uppbyggnaden av fackliga organisationer i fatti-
gare delar av världen. Det sker i dag bland annat genom det fackliga utvecklingssamarbetet. Vi bör bekanta oss 
med de goda exemplen i övriga EU-länder och ge dem det erkännandet som de förtjänar.  

Ökade sociala krav får positiva följdverkningar hos svenska leverantörer. Antingen väljer man andra underleve-
rantörer eller utvecklar samarbetet med nuvarande underleverantörer, eller en kombination av dessa åtgärder. 
Trots att konkurrensen på marknaden är betydande är Vision och SKL:s bedömning att huvuddelen av leverantö-
rerna ser de sociala kraven som rimliga.  

Genom att påverka lagstiftaren och EU samt upplysa medborgarna om värdet av mänskliga rättigheter i arbetsli-
vet finns en möjlighet att ändra lagen om offentlig upphandling så att den blir förenlig med EU-lagstiftningen.  

Det bör vara en självklarhet att ILO: s åtta kärnkonventioner samt uppförandekod för leverantörer bör ingå i 
samtliga förfrågningsunderlag när varor och tjänster upphandlas i konkurrens inom välfärdssektorn. Vision bör 
arbeta aktivt för att sociala krav samt uppförandekod för leverantörer inte ska uppfattas som ett hinder utan 
samma krav ska kunna ställas på den offentliga verksamheten oavsett vem som driver den. Det handlar om rät-
tigheter, arbetsvillkor, skyldighet att utveckla och förbättra villkoren, osund konkurrens, solidaritet och valfrihet.  

Vi föreslår förbundsmötet besluta  

att  Vision tar initiativet till en ingående dialog med arbetsgivarorganisationer, politiker, entreprenörer och 
svensk näringsliv på nationell och internationella nivå. Vision måste påtala vikten för makthavarna så 
att LOU blir förenlig med EU lagstiftningen. Det bör vara  en självklarhet att sociala krav och uppfö-
randekod ska ingå i samtliga förfrågningsunderlag  

att  Vision aktivt ska påverka EU så att samtliga medlemsländer ratificerar ILO:s åtta kärnkonventioner nr 
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, och 182, 197 samt FN:s barnkonvention artikel 32.  

att  Vision aktivt påverkar EU så att det företag som deltar i offentliga upphandlingar ska uteslutas om de 
inte gör en skriftlig riskbedömning enligt arbetsmiljölagen och gällande föreskrifter. Samt skriver under 
och följer de krav som är formulerade i dokumentet uppförandekod för leverantörer. 

 

Förbundsmötet beslutade 

att Vision tar initiativ till en ingående dialog med arbetsgivarorganisationer, politiker, entreprenörer och 
svenskt näringsliv på nationell och internationell nivå. Vision måste påtala vikten för makthavarna så att 
LOU blir förenlig med EU lagstiftningen. Det bör vara en självklarhet att sociala krav och uppförande-
kod ska ingå i samtliga förfrågningsunderlag. 
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att Vision aktivt ska påverka EU så att samtliga medlemsländer ratificerar ILOs åtta kärnkonventioner nr 
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182, 197 samt FNs barnkonvention artikel 32. 

 

Beslutet har inneburit 

Vision är också mycket aktiva i implementering av nya EU-direktiv kring offentlig upphandling. Vision agerar 
även i internationella sammanhang och har genomför flera opinionsbildande aktiviteter. Som ett resultat av den 
sociala dialogen inom EPSU/EU har Vision tillsammans med Kommunal och SKL gjort en folder som bygger på 
arbetet inom EPSU/EU. Utifrån detta samarbete planerades en gemensam konferens som upphandling, men ty-
värr så drog sig SKL ur  

Inom OFR görs en handbok om upphandling för FV som blev klar i början av maj. Vi planerar att använda det 
materialet i utbildningar för förtroendevalda. Visions fokus har hittills varit sociala krav och inte uppförandekod 
för leverantörer.  

Vision är partner i arbete med Upphandlingsdagarna. På dagarna i januari hade Vision ett seminarium om socialt 
hållbar upphandling. Seminariet var välbesökt med ett 50 deltagare. 

Vision har tillsammans med 16 andra fack- och arbetsgivarorganisationer tecknat en överenskommelse, en etisk 
plattform, för ökad insyn i verksamheter som drivs med offentliga medel. 

 

Motion 72: Internationellt avsnitt i medlemsut-
bildningen 
Motionär: Vision Göteborg  

Vision är en Fair Union och hur får vi ut det budskapet på bästa och smartaste sättet? Facklig verksamhet och 
rätten att organisera sig fackligt är för oss i Sverige som kämpade för den rättigheten för mer än 100 år sedan en 
självklarhet. Men för många löntagare runt om i världen är vår historia verkligheten idag. Vi har många förtroen-
devalda och medlemmar som inte har kunskap i hur Vision arbetar internationellt och vilka möjligheter det finns 
att påverka. Det internationella arbetet i vårt förbund måste ta steget från tjänstemannaledet och spridas effektivt 
ut bland medlemmar och förtroendevalda. Det lokala arbetet är särskilt viktigt då många städer diplomeras till 
Fairtrade City på väldigt enkla grunder samtidigt som man i exempelvis Göteborg köpte gatsten från Kina produ-
cerade under fruktansvärda arbetsförhållanden.  

Det är oerhört viktigt att våra medlemmar och förtroendevalda har kunskap om internationella frågor och får 
inblick i hur man kan påverka direkt på sin arbetsplats och i förhandlingar med arbetsgivaren om upp-handlingar. 
Ett avsnitt i vår medlemsutbildning skulle vara ett bra sätt att få ut denna kunskap. Den hyfsat nya utbildningen 
”Mitt jobb & Min karriär” är anpassad för dig som individ i arbetslivet. I den ordinarie medlemsutbildningen är 
”Min utveckling” ett av avsnitten. Vårt förslag är att ta bort det (eftersom det redan finns i ”Mitt jobb & Min 
karriär”) och lägga in ett avsnitt om Visions internationella arbete och fair-frågor istället. Det skulle innebära att 
vi tog ett ytterligare steg framåt i vårt internationella arbete och att vi därmed blir en Fair Union på allvar.  

Förbundsmötet föreslås besluta  

att  i körschemat för Visions medlemsutbildning stryka passet ”Min utveckling” och istället lägga till ett 
pass om Internationella frågor/Fair Union  

att  ”Min utveckling” istället enbart ingår i utbildningen ”Mitt jobb & Min karriär” 
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Förbundsmötet beslutade 

att i körschemat för Visions medlemsutbildning stryka passet ”Min utveckling” och istället lägga till ett 
pass om internationella frågor/Fair Union 

att ”Min utveckling” istället enbart ingår i utbildningen ”Mitt jobb & Min karriär”.  

 

Beslutet har inneburit 

Planering och utveckling enligt motionärens förslag klart och finns tillgängligt på vision.se /juni2014  

 

Motion 73: Grupplivförsäkring efter 65 
Motionär: Vision Göteborg, Gun Magnusson 

Vi arbetar allt längre och allt fler fram till 67 års ålder. Nu finns också en debatt om att 67-årsgränsen skall flyttas 
fram.  

Då är det särskilt viktigt att arbetsmarknadsförsäkringarna och även det frivilliga försäkring-skyddet följer arbets-
livet så att arbetstagaren i offentlig sektor har ett skydd mot olycksfall, arbetsskada samt sjukdom mm som har 
sin utgångspunkt från arbetet.  

• Gruppförsäkringen FÖRENADE LIV (gruppavtal nr 40100) som avser olika försäkringsformer gäller 
till och med 64 års ålder.  

• Från och med 65 år gäller försäkringen endast för ”Akutersättning”.  

Förbundsmötet föreslås besluta  

att Visions ser över/förhandlar fram bra villkor i grupplivförsäkringen för sina medlemmar inom offentlig 
sektor, så att försäkringen anpassas att gälla för den anställde fram tills pensionsdagen.  

att Visions förbundsmöte 2012 diskuterar frågan för att få information och underlag från medlemmarna 
inom förbundet. 

 

Förbundsmötet beslutade 

att Vision ser över/förhandlar fram bra villkor i grupplivförsäkringen för sina medlemmar inom offentlig 
sektor, så att försäkringen anpassas att gälla för den anställde fram till pensionsdagen. 

 

Beslutet har inneburit  

Under 2011 gjordes en större översyn av de försäkringar som gäller medlemmar över 65 år. Styrelsen kunde 
konstatera att om åldersgränsen för när försäkringarna går över till seniorförsäkring höjs från 65 till 67 år, ökar 
premierna markant för de yngre medlemmarna. Detta pga. att risken för att drabbas av dödsfall eller skada är 
högre efter 65, och kostnaderna för dödsfalls- och akutersättning sprids på alla som har försäkringen. En högre 
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premie skulle göra våra medlemsförsäkringar mindre attraktiva för yngre medlemmar och göra att konkurrerande 
förbunds medlemsförsäkringar blir mer attraktiva.   

Andemeningen med beslutet från förbundsmötet var att förbättra försäkringsskyddet efter fyllda 65, och för att 
möta det höjdes ersättningsnivåerna i seniorförsäkringen. Skyddet i medlemsförsäkringarna efter 65 år är bättre 
sedan 1 maj 2012.  

Vision och i detta fall Förenade Liv har tillsammans försäkringskommittéer där vi ständigt ser över möjligheterna 
till förbättringar i våra medlemsförsäkringar.  

 

Motion 74: Friskvård på arbetstid 
Motionär: Johanna Norén, Jönköpings kommun  

Det är viktigt med friskvård i form av motion för att orka med ett helt arbetsliv. En timmas motion på arbetstid 
skulle förebygga stress, belastningsskador m.m. I förhållande till vad en sjukskrivning kan komma att kosta är 
detta ett billigt sätt att förebygga sjukskrivningar och öka trivseln på arbetsplatsen. Jag ser det som mycket posi-
tivt och självklart att ha möjlighet att ta en timma promenad på arbetsplats, dels för att röra kroppen och dels för 
att mentalt stressa ner.  

Jag föreslår att förbundsmötet beslutar 

att  anställda ska få motionera en timme i veckan på arbetstid. 

 

Förbundsmötet beslutade 

att anställda ska få motionera en timme i veckan på arbetstid. 

 

Beslutet har inneburit 

Det här är en fråga som lämpar sig för lokala initiativ och intresseförhandlingar. Uppmaningen finns även med i 
styrelsen riktlinjer för avtalsperioden och tas även upp på HÖK forum under våren.  

Mall för förhandlingsframställan på vision.se. 

 

Motion 78: Varför chefer inte använder dialog-
modellen på det sätt som det är tänkt 
Motionär: Aija Österman, sektion 01 Rinkeby-Kista sdf 

Vi anställda fick tidigt möjlighet att gå utbildning i Dialogmodellen. Grunden för Dialogen är att man går igenom 
året som gått och sedan blickar framåt om vad som kommer framåt. Utbildningen var också tydlig med att mo-
dellen inte är en löneförhandlingsmodell. Löneförhandlar gör man bara en gång och det vid anställningstillfället.  

Jag har ännu inte haft ett dialogsamtal med någon chef som behärskat eller utgått från dialogmodellen.  
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Vill jag tala om det senaste året så har jag fått svar att man inte ska älta det som varit. Lite lustigt för om det i 
verkligheten varit så, i praktiken kunde jag gjort på vad som helst under året utan att min chef brytt sig och sedan 
fått fria händer inför det kommande året.  

Senaste medarbetarsamtalet fick jag i hand ett formulär där jag skulle gradera mig själv och sedan skulle chefen i 
sin tur gradera mig. Jag antar att chefen vet vilka uppgifter jag har men inte hur jag gör dem.  

En annan kollega blev ifrågasatt för händelser flera år bakåt i tiden. Här tycks det som om chefen inte kände till 
vad den anställde har gjort på flera år.  

På min arbetsplats har vi resultatbaserad styrning RBS. Just där gör sig Dialogmodellen gällande. Vi har sedan ett 
par år betalat 2 konsulter för deras arbete med att implementera men inget av det arbetet har kunnat ses inom 
verksamheten. Inte heller vid medarbetarsamtal eller lönesamtal. Det verkar som RBS är något som chefer behö-
ver ha i sitt lekrum och lönesättningen sker utifrån någon princip som bara chefen känner till.  

Jag föreslår förbundsmötet besluta  

att  verka för att chefer strukturellt ska använda Dialogmodellen i sina lönesamtal  

att verka för att alla lönesättande chefer gör likadant  

att  den anställde får en kopia av chefens bedömning av det gångna året  

att  det tydligt redovisas vad som överenskommits inför det kommande året 

 

Förbundsmötet beslutade 

att verka för att chefer strukturellt ska använda dialogmodellen i sina lönesamtal 

att verka för att alla lönesättande chefer gör likadant 

att den anställde får en kopia av chefens bedömning av det gångna året 

att det tydligt redovisas vad som överenskommits inför det kommande året 

 samt överlämna motionen för beredning inför kommande avtalsrörelser med hög prioritet 

 

Beslutet har inneburit 

Chefers roll och vikten av att lönesättande chefer har mandat att sätta lön och förmåga att delta i de dialoger som 
löneprocessen innebär var en avgörande fråga för att teckna det avtal vi nu har, HÖK13. Processen ska utvecklas 
och chefer ska få bättre förutsättningar för sitt ledarskap där lönsättning är en viktig del.  

Avtalsrörelsen resulterade i ett partsgemensamt arbete för att stärka och utveckla samtalsmodellen löpande. I 
skrivandet stund har vi inte hunnit så långt som vi önskat men vi kommer att trycka på så att det lossnar under 
hösten. 
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Motion 79: Rådgivande, beslutande eller vad…  
Motionär: Vision Göteborg, Tina Niinisalo  

Motionen avser endast HÖK. 

Efter att ha studerat avtalsrörelsen HÖK internt inom vårt eget förbund under en längre period både på distans, 
genom nära styrelsekollegor samt genom egna erfarenheter, så finns det en hel del frågetecken kvar att lösa för att 
vår egen process ska fungera. I samband med förra förbundsmötet i Stockholm (2010) bildades en arbetsgrupp 
som hade till uppgift att utvärdera och komma med en rapport som tar sikte på förbättringar i vårt eget avtalsar-
bete. I skrivande stund tyder allt på att förändringarna, som blev resultatet av denna arbetsgrupp, inte alls blir av 
avgörande slag som berör avtalsprocesserna i grunden. Huvudfokus i resultatet är bättre tydlighet i befintlig pro-
cess, en tydligare beskrivning av avtalsgruppens uppgift och mandat samt förbättringar i den regionala valproces-
sen. I egentlig mening ingen förändring av processen som sådan då den är likadan innan arbetsgruppens arbete 
som efter. Givetvis är tydlighet alltid bra och ett litet steg på vägen. 

Det finns fortfarande en hel del funderingar kvar och som är högst aktuella efter att ha kommit en bra bit på väg i 
avtal 2012, eller kanske till och med är än mer aktuella efter årets erfarenheter. Årets erfarenheter har varit en hel 
del missförstånd som radats upp mellan tjänstemän och förbundsstyrelsens representanter å ena sidan och vi 
förtroendevalda i avtalsgruppen å andra sidan (i skrivande stund gäller detta från start till färdigt yrkande). Miss-
förstånd som är allvarliga och bekymmersamma då vi förtroendevalda varit mycket tydliga med vad vi vill signa-
lera till medlemmarna samt med vad vi vill uppnå. Kulmen i dessa missförstånd var när majoriteten av avtals-
gruppen enades i förtydliganden i befintligt yrkande kring för oss viktiga delar. Allt i samma linje som hållits från 
början i olika resonemang i hela avtalsgruppen. Detta uppfattade därefter av förbundsstyrelsens representanter 
och tjänstemän som ett helt eget förslag till yrkande som stred mot det förslag som tagits fram. Kan det bli mer 
fel undrar jag då och vilka öron väljer vi att lyssna med!? Kan det vara så att missförstånd lättare uppstår om man 
redan bestämt sig för en annan linje och under tiden märker att vi förtroendevalda drar åt ett lite annat håll. Finns 
det något intresse för vad en avtalsgrupp av nuvarande slag har att bidra med i en avtalsrörelse genom förslag på 
lösningar, idéer och kreativitet. Allt detta naturligtvis förankrat i de många egna medlemskontakter man har, 
genom lokal förhandlingserfarenhet, genom regionala avtalsgrupper, HÖK-forum osv. Eller är det kanske rent av 
så att förbundet vill använda avtalsgruppen som ett bollplank för tjänstemännens egna idéer där vi förtroende-
valda inte förväntas att prestera mer än att bekräfta dessa... En sådan arbetsordning hade möjligtvis varit helt i sin 
ordning om vi alla varit medvetna om detta sätt att arbeta. 

Efter egna erfarenheter, tidigare motioner i ämnet och arbetsgruppens arbete så behöver vi en mer drastisk för-
ändring för få ordning på det interna avtalsarbetet. 

Förbundsstyrelsen är den grupp av personer som har det högsta mandaten inom förbundet både i avtalsbeslut 
samt övriga beslut i stadgade frågor. Förbundsstyrelsen pekar också ut en inriktning i avtalsrörelsen. En inrikt-
ning som inte processats i demokratisk anda runt om i landet utan presenteras avtalsgruppen som ett färdigt resul-
tat. Det borde därför vara de som arbetar mest aktivt med vårt avtalsarbete. Förbundsstyrelsen gör mycket annat 
viktigt arbete också, dock är det väl ändå så att avtal och lön torde hamna högt på listan vid en viktighetspröv-
ning. Att då slarva med detta på nuvarande sätt är beklagligt. Idag kommer hela förbundsstyrelsen in i slutskedet 
och innan dess sköts det via dess 2 representanter. 

Indirekt sägs det ibland att ingen förbundsstyrelse kommer att våga gå emot en enig avtalsgrupp. Man kan då 
undra över vad som hände i samband med arbetet med yrkande i avtal 2012 då förtydliganden som fördes fram 
förkastades som ett helt nytt yrkande som inte kunde tas in så sent i processen. 
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Förbundsmötet föreslås besluta: 

Att-satser del 1: 

att  förbundsstyrelsen är den grupp som har till huvuduppgift att arbeta med avtalsrörelse HÖK samt 

att  förbundsstyrelsen därmed också sköter förankringsarbetet som helhet i HÖK-forum, regionala avtals-
grupper med mera samt 

att  nuvarande form av avtalsgrupp läggs ner samt 

att  för övriga uppgifter som förbundsstyrelsen under aktuell avtalsrörelse har att sköta bildas arbetsgrupper 
från representanter runt om i landet samt 

att  stadgarna ändras så de stämmer med av förbundsmötet beviljade att-satsers besluts- och arbetsordning. 

alternativt (tillstyrks del 1 är att-satser del 2 och del 3 ej aktuella att ta ställning till.) 

Att-satser del 2: 

att  avtalsgruppen får ett verkligt mandat i avtalssammanhang genom att också vara beslutande tillsammans 
med förbundsstyrelsen samt 

att  beslutsmandatet genomförs så att det är en röst per person samt 

att  avtalsgruppen ska bestå av minst lika många personer som förbundsstyrelsen samt 

att  avtalsgruppen genom detta även får en direkt påverkansmöjlighet då det inte besluts- och stadgemässigt 
är möjligt att gå emot en enig avtalsgrupp samt 

att  stadgarna ändras så de stämmer med av förbundsmötet beviljade att-satsers besluts- och arbetsordning. 

alternativt (tillstyrks del 1 eller del 2 är att-satser del 3 ej aktuella att ta ställning till.) 

Att-satser del 3: 

att  förbundet utreder och inrättar en ordning där vi genomför två förbundsmöten, ett i samband  med start 
av avtalsprocessen där yrkanden antas samt ytterligare ett när vi är i skedet att anta eller förkasta ett nytt 
avtal samt 

att  vi genom detta har en demokratisk ordning där fler förtroendevalda deltar och beslutar i avtalsbeslut 
samt 

att  stadgarna ändras så de stämmer med av förbundsmötet beviljade att-satsers besluts- och arbetsordning. 

 

Förbundsmötet beslutar  

att anse motion 79 besvarad med följande tillägg: 

 

att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta initiativ till breda medlemsdiskussioner om Visions lönepolitiska 
ståndpunkter 

att  tyngdpunkten i diskussionerna ska ligga på individens rätt, yrkets betydelse och de strukturella lö-
neskillnaderna 

att  framställa ett underlag för diskussion om de lönepolitiska ståndpunkterna till de regionala förbundskon-
ferenserna 2013 
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att  genomföra diskussioner på de regionala förbundskonferenserna 2013 om förbundets lönepolitiska 
ståndpunkter 

 

Beslutet har inneburit 

 Se svar på motion 80. 

 

Motion 80: Lön, en facklig fråga? 
Motionär: Vision Göteborg 

Så här kunde en motion till Förbundsmötet i det gamla fackförbundet SKTF se ut. 

(exemplet är från 2010 men det finns fler). Lite fritt citerat ur just denna. 

Citat 

”Vi har under ett antal år och vid ett antal Förbundsmöten diskuterat löner och villkor ur olika perspektiv. Ut-
gångspunkten har dock varit hur en utvecklad process ska kunna åstadkommas. Även i vår lönepolitik finns det 
som kallas att utveckla löneprocessen som ett ledande inslag. Eftersom denna utveckling alltid relaterar till att 
medlemmen mer och mer ska hantera sin lön och sin löneutveckling själv borde vi nu stanna oss lite, stanna upp 
lite i vår iver och bli "settnas i en vehög" en stund och reflektera, analysera denna vår strävan. Är vi den absoluta 
sanningen på spåren? Finns det några problem med denna vår politik? Är detta något som kommer att fulländas i 
framtiden och då hur? Vad är målet? Facklig kapitulation? Medlemsrevolution? Vi gör en affär av att avtalen inte 
ska vara sifferlösa, men vi har sifferlösa avtal, varför? Vad är utveckling i det här sammanhanget? Sedan måste vi 
fundera på hur det som kallas utveckling står i förhållande till de strukturella löneskillnaderna? Reallönefrågan? 
Yrkesfrågan? Låglönefrågan, Hindrande? Pådrivande? Det finns en del att ta i och för att lösa det måste man ta i. 

/…/ Om vi inte vet vad vi vill uppnå i slutändan kommer vi också att tveka om hur vi kommer dit. Det är dags att 
efter dessa år och dessa avtalsrörelser genomgripande diskutera var vi står, vad vi vill från och med här, och hur 
vi når dit. 

Vi föreslår Förbundsmötet besluta 

Att  avsätta tid för en genomgripande ideologisk diskussion kring utvecklingen av våra avtal kring löner och 
villkor. 

Att  därvid också se över vår lönepolitik i akt att finna vår mening med den utveckling som vi säger pågår. 

Att  därvid fundera kring vad som är målet och hur ett avtal ser ut då vi nått målet.” 

Slut citat 

En sådan här motion blev på den tiden avslagen och/eller besvarad och så också denna enligt följande 

”Förbundsstyrelsen vill gärna att alla tillfällen till att diskutera lönepolitiken utnyttjas – på arbetsplatser, i avdel-
ningar och klubbar, inom regioner och naturligtvis på Forumträffar inom respektive avtalsområde. En bred dis-
kussion som skapar ett brett och väl förankrat underlag är en bra förutsättning för att modifiera och förändra våra 
lönepolitiska målsättningar och metoder. Vi har bra möjligheter att inom vår organisation åstadkomma de dis-
kussioner motionären åsyftar.” 

Alltså överallt utom på vårt högsta beslutande organ, Förbundsmötet där motionen låg. 
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Eftersom då ingenting av det som finns i svaret har inträffat vad gäller de gemensamma fora som står till buds 
utan enbart blir en diskussion som förts och förs på arbetsplatser, i avdelningar och klubbar. Viktiga diskussioner 
men att sammanföra dessa till en diskussion, en helhet i förbundet blev aldrig av. Den efter-lysta och utlovade 
diskussionen i våra fora har helt enkelt uteblivit. 

En viktig reflektion är alltså att vi kan prata var som helst utom i vårt högsta beslutande organ, Förbunds-mötet. 
Vi måste ändra på det. 

Nu är det också så att denna diskussion ska föras på Förbundsmöte och inte ”gömmas” i andra fora, inte ens i 
Avtalsgruppen. I Vision ska givetvis Visions högsta beslutande organ Förbundsmötet hantera den här typen av 
frågeställningar och motioner och därmed formulera Visions lönepolitik och strategi i löne- och villkorsfrågor. 
Visions Förbundsmöte får aldrig utan ställningstagande hänvisa motioner till exempel till Avtalsgruppen, så som 
SKTF gjorde, eller som svar hänvisa till att vi för diskussioner i våra andra fora, om vi inte ska göra det, som 
gamla SKTF:s förbundsstyrelse gjorde. Det är alltid rätt att ta diskussionerna på Förbundsmöte. 

Sedan finns det ytterligare problematik att väga in i diskussionen och det är hur individuellt det individuella kan 
vara. Individuell solidaritet kan vara ett problem liksom att individuellt i ett lönesättande samtal klara ut de struk-
turella löneskillnaderna. 

Men nu gäller annat? 

Förbundsmötet föreslås besluta 

att  avsätta tid för en genomgripande ideologisk diskussion kring utvecklingen av våra avtal avseende löner 
och villkor. 

att  därvid också se över vår lönepolitik i akt att finna vår mening med den utveckling som vi säger pågår. 

att  därvid fundera kring vad som är målet och hur ett avtal ser ut då vi nått målet.” 

att  placera in vårt arbete med de strukturella löneskillnaderna i Visions lönepolitik och strategi. 

att  strategiskt diskutera hur arbetet med de strukturella löneskillnaderna konsekvent ska bedrivas på kort 
och lång sikt. Avtalsmässigt och opinionsmässigt. 

att  diskutera kring hur Visions yrkesfokus ska presentera även i lönepolitiken. 

att  Förbundsstyrelsen planerar in detta på Visions Förbundsmöte i höst (det här kan ju inte FM besluta, det 
blir lite sent, men en FS I Vision kan göra det). 

 

Förbundsmötet beslutar 

att  anse motion 80 besvarad med följande tillägg: 

att  ge Förbundsstyrelsen i uppdrag att ta initiativ till breda medlemsdiskussioner om lönepolitiska stånd-
punkter 

att  tyngdpunkten i diskussionerna ska ligga på individens rätt, yrkets betydelse och de strukturella lö-
neskillnaderna 

att  framställa ett underlag för diskussion om de lönepolitiska ståndpunkterna till de regionala förbundskon-
ferenserna 2013 

att  genomföra diskussioner på de regionala förbundskonferenserna 2013 om förbundets lönepolitiska 
ståndpunkter och målsättningar och hur de ska formuleras 

att  förbundsmötet tar beslut om de lönepolitiska ståndpunkterna på lämpligt sätt.  
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Beslutet har inneburit 

Arbetet startade med en telefonundersökning vintern 2012-2013. Vi vände oss både till medlemmar och potenti-
ella medlemmar. Därefter planerades och genomfördes kampanjen ”Fika för rätt lön” som resulterade i den bred-
aste lönepolitiska diskussionen i förbundets historia. Drygt 600 lönefikor genomfördes och tusentals åsikter regi-
strerades på vision.se. Syftet var att samla in åsikter om vad lönen ska grunda sig på, hur du vill utvecklas i ditt 
yrke och hur du vill vara med när din nya lön ska fastställas.  

Underlaget från telefonundersökningen och kampanjen låg sedan till grund för diskussion på de regionala för-
bundskonferenserna.  

Styrelsen upplevde ensamsyn i förbundet och ville inte vänta med att få en ny lönepolitik på plats. I december 
2013 beslutade därför styrelsen att kalla till ett extra förbundsmöte för att besluta om en ny lönepolitik. 

Den 10 mars träffades ombuden och beslutade om ”Vision för rätt lön”. Lönepolitiken har ett personligt tilltal 
och ett bredare anslag än tidigare. Fokus ligger på din lön, dina förutsättningar, din arbetsgivare och din arbets-
marknad. 

 

Motion 87: Verksamhet för rekrytering av stu-
derande och blivande akademiker 
Motionär: Anna Nilsson, Visions Lundaavdelning  

Då Tria samarbetet ej finns längre och Vision själva kommer ta över arbetet med studerande medlemmar och 
rekrytering av dessa in till förbundet är det viktigt att alla center får samma förutsättning att jobba med dessa 
frågor och medlemmar.  

Jag tror också att det är viktigt att göra detta tillsammans med de lokal förtroendevalda ute i avdelningar och 
klubbar som finns nära lärosätena. Detta ligger ju väl i målen för 2012 arbetet där det står att vi i Vision ska vara 
synliga på universitet och högskolor. Även åtgärdspunkterna kan täckas in av det föreslagna arbetet då det kan 
vara ett ypperligt tillfälle att samarbetsexplodera och visa på vad som finns hos de olika arbetsgivarna inom vår 
sektor runt lärosätena.  

Vi vet inom Vision att när vi är ute visar upp vår verksamhet på arbetsplatser och lärosäten lockar detta medlem-
mar till oss. Därför kan det vara bra med ett högt satt mål över hur många studenter som ska träffas och få en 
möjlighet att erbjudas medlemskap hos Vision  

Jag förslår förbundsmötet att besluta  

att  förbundet uppdrar åt centret att tillsätta minst 75 % tjänst enkom för rekrytering av blivande akademiker  

att  Visions lokala förtroendevalda och tjänstemän tillsammans träffar 50 000 studerande under en 2 års pe-
riod  

att  förbundet avsätter nödvändiga medel för att uppnå målen i att-sats 1 och 2 

 

Förbundsmötet beslutar 

att  Visions lokala förtroendevalda och tjänstemän tillsammans träffar 50 000 studerande under en 2 års pe-
riod.  
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Kommentar: Utskottet anser att det är viktigt att lyfta fram yrkeshögskolorna. 

 

Beslutet har inneburit 

Detta arbete startade i och med starten av Visions studentverksamhet. Förutom engagerade förtroendevalda som 
mött studenter har Vision också ca 40 anställda studenter (studentinformatörer) som har personlig kontakt med 
studenterna på skolorna.   

De förtroendevalda har utgjort en mycket viktig del i arbetet med att synas på YH-utbildningarna där samtal med 
studenter har förts både i samband med arbetsmarknadsdagar på skolorna och genom klassrumspresentationer. 
Exempel på utbildningar som fått besök är medicinska sekreterare, , tandskötorskor, elkraftstekniker, drifts- och 
fastighetstekniker,  behandlingsassistenter och ekonomer.  

En bedömning är att utifrån de timmar som läggs ned på kontakter med studenterna så har Vision mellan peri-
oden 1 april 2012 – 31 december 2013 haft ca 90 000 samtal. Projicerar vi framåt för att få en två-årsperiod mel-
lan april 2012 och april 2014 så är bedömningen att siffran blir 110 000- 120 000 kontakter, varav ca 1700 av 
dessa varit kontakter med YH-studenter. Under perioden 1 april 2012 – 31 december 2013 har vi också rekryterat 
5300 nya studentmedlemar var av ca 4/5 under 2013. Totalt har Vision ca 18 000. studentmedlemmar. 

 

Motion 89: Målen 2012: Yrkesfrågorna, stolthet 
och nya former för fackligt engagemang 
Motionärer: Håkan Gerenmark, Vision Skara Stift och Linda Söderberg, Vision 
Vara  

Vid förbundsmötet 2008 beslutades om målen för 2012. Ett handlade om yrkesfrågor, ett annat om att få fler 
engagerade och på nya sätt och ett tredje om stolta förtroendevalda. Ibland har vi märkt att förbundet slarvat med 
sådant som vi kan i vår yrkesprofession och det skapar ingen känsla av stolthet. Det vill vi ändra på!  

Vision framhåller vikten av vertikaliteten, vilken innebär att vi samlar en mängd olika yrkesgrupper och kompe-
tenser. Vi ska i första hand söka bland medlemmarna efter den kompetens vi behöver innan vi anlitar någon ex-
ternt i en fråga. Att förbundet börjar använda medlemmarnas yrkeskunskaper när det är möjligt, är ett sätt att få 
en ökad känsla av yrkestillhörighet i Vision men också av betydelsefullhet och stolthet. Att få möjlighet att under 
en begränsad tid göra något som man är intresserad av och känner att man kan bidra med gör att banden till för-
bundet stärks och en känsla av samhörighet uppstår.  

Därför är vår mening:  

att  förbundet bättre ska ta tillvara medlemmarnas yrkeskompetenser i det fackliga arbetet 

 

Förbundsmötet beslutade 

Att  förbundet bättre ska ta till vara medlemmarnas yrkeskompetenser i det fackliga arbetet. 
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Beslutet har inneburit 

Vision tar tillvara på medlemmars yrkeskompetens på en mängd olika sätt, direkt och indirekt. Ett sätt är att vi 
direkt frågar medlemmar vad det tycker i olika frågor när vi skickar ut enkäter. Det kan handlar om yrkesspeci-
fika frågor men också mer generella fackliga frågor.  

I Vi bygger Vision finns förbundsmötesbeslut om att fokuserar vi på medlemmars och blivande medlemmars 
yrkeskarriär genom att öppna upp för uppdrag som fokuserar enbart på yrkesfrågor – yrkesambassadörer. Genom 
yrkesambassadörerna ska vi öka engagemanget i yrkesgrupperna på arbetsplatserna och möjliggöra nya vägar till 
ytterligare engagemang för Vision. Det här är ett arbete som bara delvis har kommit igång lokalt och det finns 
mycket mer att göra här. Metoder och inspiration för att få igång arbetet kommer att intensifieras under hösten 
2014. 

Visions tar också hjälp av nätverk som startas av medlemmar och förtroendevalda för att på så sätt fånga upp 
medlemmars specifika uppfattningar kring områden. Det kan handla om att vi ska svara på en remiss eller andra 
utredningar.  

Exempel på nätverks som finns just nu är; personalvetarråd, chefsnätverk, nätverk för medicinska sekreterare, 
tandvårdsnätverk, yrkesråd för ekonomiskt bistånd, tolknätverk.  

Nämnas bör i sammanhanget att även det inrättade Mentornätverket är ett redskap i nyttja medlemmars kompe-
tens. 

 

Motion 90: Lyft fram de administrativa proffsen!   
Motionärer: Veronica Silén, Vision Gävle  

Vision driver yrkesfrågor för administratörerna - administratörer som i många fall idag har dåliga möjlig-heter till 
en bra löneutveckling och kompetenshöjning/vidareutbildningar. Vision verkar även för en profilering och sta-
tushöjning av yrket och skriver att en effektiv och fungerande välfärd kräver fungerande administration, som ska 
ledas av de administrativa proffsen. Detta enligt Visions webbplats. Ett av Visions 2012-mål är också att yrkes-
frågorna är mer i fokus i det fackliga arbetet.  

Jag tycker att det nu är dags för Vision att uppmärksamma och lyfta fram just administratörerna, det vik-tiga 
arbete de utför och själva administratörsyrket. Detta kan till exempel ske genom att man gör 2013 till Administra-
törens år. Ett år där Vision på olika sätt lyfter fram administratörsyrket så att det märks och har fokus på de frågor 
som Vision driver när det gäller administratörerna.  

Jag föreslår att Förbundsmötet beslutar  

att Vision ska uppmärksamma och lyfta fram administratörsyrket/frågorna under 2013. 

 

Förbundsmötet beslutade 

Att  Vision ska uppmärksamma och lyfta fram administratörsyrket/frågorna under 2013.   
 

Kommentar: En utvärdering av arbetet med tidsangivelse för när det ska vara klart kan läggas fast av förbunds-
styrelsen.  
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Beslutet har inneburit 

Vision arbetar sedan länge med att lyfta det administrativa arbetet genom att bla belysa RAK (rätt använd kompe-
tens) samt branschens framtida behov av att rekrytera kvalificerade administratörer. Detta arbeta genomförs i 
olika konstellationer och tillfällen men till exempel inom ramen för trepartssamtalen med regeringen. Även nät-
verket för medicinska sekreterare driver frågan om RAK. Under 2013 har Vision, både regionalt och centralt, 
genomfört ytterligare verksamhet i motionens anda. Styrelsen lade under hösten 2013 fast en plan för arbetet med 
RAK inom specifikt landsting. Ytterligare exempel på arbete är: 

Administratörsdagar i bland annat Kiruna, Luleå, Lycksele, Stockholm, Kalmar, Växjö, Jönköping, Nyköping 
och Linköping. Dessutom har det genomförts speciella lunch- och yrkesföreläsningar riktade mot Visions admi-
nistratörsmedlemmar på ett stort antal orter.  

Tidningen Vision har gett ut ett specialnummer av magasinet Allt om jobbet med tema administratörsyrket. 

Visions förbundsordförande har vid ett flertal tillfällen lyft gruppen administratörer och deras yrkesvillkor i så 
kallade kommentarer på vision.se. 

 

Motion 92-96: Lokal organisation hanteras gemensamt 

 

Motion 92. Flexibel lokal organisering 
Motionär: Rickard Johansson 

I en tid då vision då det är svårare och svårare att få folk att bli förtroendevalda är det viktigt ur ett överlevnads-
perspektiv att de lokala organisationerna ges möjlighet till att gå samman.  

Möjligheten att bedriva en bärande verksamhet i avdelning/klubb beror på många olika saker som man inte alltid 
kan påverka. På medlemmarnas vägnar är det angeläget att vi som fackförening har möjligheten att erbjuda dem 
ett bra medlemsvärde. Har man ingen eller liten verksamhet i en avdelning/klubb måste vi därför ha förutsätt-
ningar att kunna omorganisera oss på det lokala planet så att det ges en möjlighet till att bedriva en bra facklig 
verksamhet, och därigenom erbjuda medlemmarna ett fortsatt bra medlemsvärde. Det måste därför vara möjligt 
för klubbar och avdelningar att kunna gå ihop med både andra avdelningar och klubbar.  

I nuvarande organisationsuppbyggnad i vision bildas avdelning/klubb efter huvudman. Detta är även i fortsätt-
ningen en rimlig grund att utgå ifrån dock måste man kunna göra avsteg. Bedömningen om det kan göras avsteg 
måste ligga på det lokala planet och det ligger i sakens natur att man är överens med huvud-man/huvudmännen 
innan en förändring kan ske.  

Motionen rör möjligheten för sammangående och inte möjlighet till samarbete. Möjligheten till samarbete finns 
redan idag.  

Denna motion var upp på förra förbundsmötet och erhöll inget tillfredsställande svar från förbundsstyrelsen så-
tillvida att man inte besvarat motionen utan blandat in andra möjligheter som samarbete etc. 

Föreslår att förbundsmötet beslutar  

att  de klubbar och avdelningar som vill och har möjlighet att gå ihop skall få göra detta utan större hinder,  

att  ett samgående kan genomföras i de fall berörda medlemmar i avdelningarna/klubbarna samtycker,  
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att  erforderliga stadgeändringar för att möjliggöra sammangående görs omgående samt att beslut om dessa 
tas per capsulam innan detta år är slut. 

 

Motion 93: Inflytande vid organisering efter kon-
kurrenssättning 
Motionär: Kamilla Lantz 

Låt medlemmarna själva få välja avdelningstillhörighet vid konkurrensutsättning av verksamhet!  

Vid konkurrensutsättning hamnar medlemmar under centrets verksamhet i och med att de handlar bland annat 
under allmän klubb eller inom klubbar i andra avtalsområden än HÖK.  

Ett flertal medlemmar som är med om detta har signalerat att de känner sig utanför då de inte längre har samma 
lokala fackliga företrädarskap och inte heller får eller kan delta i avdelningens aktiviteter.  

Kamilla Lantz Vision Stockholms Stad föreslår  

att  förbundsmötet föreslår att besluta att medlemmarna själva ska få bestämma var deras tillhörighet ska 
vara i respektive region vid konkurrensutsättning av verksamheter. 

 

Motion 94: Organisation för alla 
Motionär: Avd 003 m.fl. 

I en tid då arbetsgivarorganisationerna är föränderliga, skapar arbetsgivaren i allt större utsträckning lösningar 
genom att bilda egenägda bolag alternativt samarbete med varandra i gemensamma bolag. Detta skapar en pro-
blematik för Visions Avdelningar och Klubbar. Arbetsgivaren utgår från strikt tanke om effektivisering och god 
ekonomisk hushållning.  

Befintliga lokala Vision organisationer försvagas och har inte den möjligheten att företräda medlemmar såsom de 
skall företrädas. Många medlemmar hamnar också i ett utanförskap då deras medlemskap ställs till de allmänna 
klubbarna eftersom antalet Vision medlemmar i de nya bolagen inte är tillräckligt många för att skapa en slag-
kraftig organisation.  

Om inte Vision följer med i tiden och arbetsgivarorganisationernas utveckling kommer Vision succesivt att för-
svagas både lokalt och centralt.  

För att möjliggöra en god verksamhet i avdelningar/klubbar/Center i linje med Visions strävande bör en utred-
ningsgrupp tillsättas som har i uppdrag att se över vår organisation och hur vi bäst företräder våra medlemmar. 
Gruppen skall bestå av både Förtroendevalda och Tjänstemän i Fackförbundet Vision. Gruppen har i uppdrag att 
lägga fram ett förslag till beslut om organisationsförändring på förbundsmötet 2014.  

I nuvarande organisationsuppbyggnad i Vision bildas avdelning/klubb efter huvudman och avtalstillhörig-het. 
Detta är även fortsättningsvis en rimlig grund att utgå ifrån dock måste det ges möjlighet att se över möjligheter-
na att företräda medlemmar under andra former även över avtalsgränserna. t.ex. likheterna i HÖK och Pacta 
avtalen för att möjliggöra att medlemmar anställda i lokala kommunala bolag har möjlig-het att tillhöra den lo-
kala avdelningen/Klubben.  
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På medlemmarnas vägnar är det angeläget att vi som fackförbund har möjligheten att erbjuda dem ett bra med-
lemsvärde och möjlighet att bli företrädda både lokalt och centralt av fackliga representanter med rätt kompetens.  

Medlemmarnas trygghet i att bli företrädda lokalt ger ett mervärde och är helt i linje med Visions strävan.  

Motionärerna föreslår därför att förbundsmötet beslutar  

att  tillsätta en utredningsgrupp med uppdrag att se över vår organisation och hur vi bäst företräder våra 
medlemmar. Detta utifrån arbetsgivarens föränderlighet. Gruppen skall beståav både Förtroendevalda 
och Tjänstemän i Fackförbundet Vision. Gruppen har i uppdrag att lägga fram ett förslag till beslut om 
organisationsförändring på förbundsmötet 2014.  

att  bifalla motionen i sin helhet 

 

Motion 95: Organisering efter konkurrenssättning 
Motionär: Sektion 20, Enskede – Årsta - Vantör 

Sedan ett antal år tillbaka är stora delar av de kommunala verksamheterna, speciellt i storstäderna, utlagda på 
entreprenad. På grund av de bestämmelser som finns kan Visions lokala organisationer inte före-träda medlem-
mar i de upphandlade verksamheterna. Detta leder till att de lokala avdelningarna/ sektionerna försvagas i form 
av minskad facklig tid för förtroendevalda och även minskade ekonomiska möjlig-heter att erbjuda medlemmarna 
facklig kompetensutveckling och samvaro på lokal nivå. Samtidigt tappar medlemmen anknytningen till det 
lokala facket. Om sedan den upphandlade verksamheten skulle återgå i kommunal drift, något som vi förmodlig-
en kommer att få se mer av, ändras den fackliga tillhörigheten på nytt för dessa medlemmar. För att undvika 
beskrivna negativa konsekvenser bör alla verksamheter inom samma huvudman företrädas av en och samma 
lokala Visionsorganisation.  

Vi föreslår  

att vid upphandlingar av verksamheter inom en kommun låta medlemmarna kvarstå i den lokala  avdel-
ning/sektion av Vision som företräder medlemmarna i verksamheter med samma huvudman  

att  bifalla motionen i sin helhet 

 

Motion 96: Möjlighet till sammanslagningar inom 
samma koncern 
Motionär: Magnus Lundbäck m.fl. 

Förbundsstyrelsen beslöt för några år sedan att arbetsgivarens organisationsnummer ska styra vilken avdel-
ning/klubb medlemmarna ska tillhöra. Verkligheten har förändrats och idag har kommunerna allt oftare en kon-
cernsyn vilket ger olika förutsättningar för Visions medlemmar att påverka sin arbetssituation. Klubbarna repre-
senteras inte alltid av lokala förtroendevalda och det gör att klubbarna på bolagsnivå ges mindre möjlighet att 
påverka lokalt viktiga beslut.  

I Södertälje finns idag en koncernklubb bestående av olika klubbar som gått samman, trots att deras respektive 
arbetsgivare har olika organisationsnummer. Detta innebär att förbundsstyrelsen inte längre kan hänvisa till skill-
nader gällande avtalsområden eller organisationsnummer.  
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Förslag till beslut  

att  förbundsmötet ger kommunavdelningar och klubbar inom samma koncern där de går under samma av-
talsområde möjlighet att slås samman. 

 

Förbundsmötet beslutade (gäller motion 92-96) 

Att  ge klubbar i bolag inom respektive kommuner, landsting och regioner möjlighet att samarbeta inom ra-
men för en gemensam klubb. Förbundsstyrelsen beslutar om undantag. 

Att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag att förtydliga och kommunicera hur överenskommelser inom kommun- 
och landstingskoncerner kan användas som ett verktyg för ökat samarbete för medlemmarnas bästa. 
Samt sprida goda exempel på detta i organisationen.   

 

Beslutet har inneburit 

Förbundsstyrelsen har under hösten 2012 beslutat om en hanteringsordning för undantag enligt första attsatsen. 
Berörda center erbjuder stöd för de avdelningar och klubbar som vill utveckla ett samarbete.  

 

Motion 99: För att bli pensionärsmedlem ska man 
tidigare ha varit medlem i förbundet.  
Motionär: Visions pensionärssektioner för Landstinget Stockholm, 91; Stockholms 
stad, 99; Norrkommunerna, 77; Söderkommunerna, 57.  

Många av våra tidigare arbetskamrater får inte längre bli medlemmar av förbundets pensionärsverksam-het. För-
ändringen innebär i praktiken att en stoppregel har införts som säger att det både krävs medlem-skap som yrkes-
aktiv i förbundet vid pensioneringen och att man väljer att teckna ett pensionärsmedlem-skap när pensionen när-
mar sig och att man fyller i blanketten om pensionärsmedlemskap på rätt sätt från början.  

Direktiv till utredningsgruppen om SKTF:s pensionärsverksamhet inför förbundsmötet 2010 angav att förbundets 
pensionärsverksamhet ska omfatta tidigare aktiva SKTF-medlemmar. När man som yrkesaktiv medlem närmar 
sig pensionen ska man nu erbjudas att teckna ett pensionärsmedlemskap. Tidigare övergick ett SKTF-
medlemskap vid pensioneringen med automatik i ett pensionärsmedlemskap om man inte aktivt hade sagt nej till 
det. Den tidigare bestämmelsen om att även medlemmar i andra TCO-förbund kan få bli pensionärsmedlemmar 
togs bort på förbundsmötet 2010. Nya stadgar för SKTF:s pensionärsverksamhet, som är antagna av förbundssty-
relsen, säger att ”Medlem i SKTF som med pension lämnar sin anställning har rätt att tillhöra SKTF som pens-
ionärsmedlem.” (slut citat)  

Vi ser att arbetskamrater som i slutet av sin yrkesverksamhet tillhör ett annat fackförbund inte längre får bli pens-
ionärsmedlemmar hos förbundet trots att de tidigare har varit SKTF medlemmar i åratal. Det kan t ex gälla perso-
ner som i slutet av sin karriär anställts av Länsstyrelser, Socialstyrelsen eller Trafikverket. Vi ser också att tidi-
gare arbetskamrater inte har rätt välja att bli pensionärsmedlem först något år efter pensioneringen trots att det är 
så vanligt att vilja delta i en pensionärsverksamhet först när man hunnit vara pensionär någon tid. Vi anser att 
förbundet förlorar erfarenhet och kompetens om kommunal verksamhet hos tidigare arbetskamrater som vill hålla 
kontakten med tidigare arbetsliv, kollegor och fackligt aktiva när många av dem inte längre får bli medlemmar i 
vår pensionärsverksamhet.  

  49 



Våra sektionsstyrelser ber därför att förbundsmötet ska besluta   

att  paragraf 2 i stadgar för förbundets pensionärsverksamhet förtydligas med syftet att klargöra  att våra ti-
digare arbetskamrater som någon gång har varit yrkesaktiva medlemmar i förbundet fortfarande kan få 
bli medlemmar i vår pensionärsverksamhet även om de i slutet av sin yrkesverksam-het tillhört ett annat 
fackförbund eller om de av annan anledning inte har varit yrkesaktiva medlemmar i förbundet vid pens-
ioneringen eller om de först efter något år som pensionär väljer att vilja bli pensionärsmedlem, och  

att  blanketter och hemsidor rörande pensionärsverksamheten kompletteras med information om  pension-
ärssektionernas program/verksamhet, styrelser och kontaktadresser. 

 

Förbundsmötet beslutade 

att  blanketter och hemsidor rörande pensionärsverksamheten kompletteras med information om pensionärs-
sektionernas program/verksamhet, styrelser och kontaktadresser.   

 

Beslutet har inneburit 

Vision erbjuder idag alla pensionärssektioner att skapa egna hemsidor. Förbundet har skickat mail till samtliga 
pensionärssektioner och några har börjat skapa egna hemsidor. Där återfinns idag viss info och kontaktuppgifter 
men det är ett arbete som behöver vara i ständigt pågående. Stort ansvar vilar på de enskilda pensionärssektioner-
na att hålla sina hemsidor uppdaterade och aktuella. 

När en aktiv medlem går i pension skickar Vision ett brev med information om förbundets samtliga pensionärs-
sektioner samt en broschyr med information och länk till pensionärsverksamheten på vision.se. Många som går i 
pension väljer att flytta och därför vet inte förbundet vilken pensionärssektion som de vill gå med i förrän de gått 
med i den så att säga. När så sker får sektionen mejl från förbundet och sektionen kan i sin tur bjuda in medlem-
men till just sin verksamhet. 

 

Motion 113: Satsning på exekutiva ledningsmed-
lemmar   
Motionär: Magnus Sällström, 502 Vårdföretagarna allmän klubb (Stockholm)  

Jag har sett att vi inom Carema tappar medlemmar i den högre ledningen exempelvis regionchefer, affärsområ-
deschefer till ett konkurrerande förbund trots att detta inte har någon facklig direktpåverkan inom företaget.  

Det är svårt att få ur folk orsak till övergången men mellan raderna har man sagt att man inte gillar att Vision inte 
haft någon större framgång i löneutvecklingen. Likaså att man inte vill ”synas” inför lägre chefer att man är med-
lem i samma fackförbund. Detta trots att Vision är och förblir ett vertikalt förbund.  

Det finns mycket att vinna på att genom att synpunkter för att kunna behålla ledande nyckelpersoner i de privata 
företagen inom förbundet. Att ha kvar dessa chefer delger de sina synpunkter kring lokal information och kom-
mande händelser detta är vitalt för den fackliga helheten.  

Det är dags att se över hur man kan förändra strategier för att förbättra ett fackligt bemötande för den yrkesgrupp 
som kanske allra minst är i behov av arbetet inom förbundet. Hur kan man ge dessa chefer en möjlighet att kunna 
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känna sig oberoende och ohotade från medlemmar under den ledningsstruktur som råder men samtidigt delaktiga 
och omhändertagna?  

Vi erbjuder ”Personlig ombudsman för chefer” idag vilket är fantastiskt men uppenbart är att detta inte är tillräck-
ligt då vi saknar de högsta cheferna i medlemsrullorna vilket vi hade för några år sedan. Vi har ett chefsled upp 
till verksamhetschef men högre upp är de inte längre ”våra”.  

Är det samma situation inom övriga privata vård och omsorgsbolag? Hur ser det ut inom övrig privat sektor som 
bekostas med skattemedel?  

Yrkande  

att  förbundet utreder huruvida chefer i exekutiv ledning ”väljer” en konkurrerande facklig organisation som 
inte är kollektivavtalsbärande part och om så är fallet varför de gör detta?  

att  om det framkommer att denna ”flykt” förekommer, att förbundet tar fram attraktiva lösningar för detta 
chefsled för att kunna behålla dem som medlemmar i förbundet.  

att  förbundet då man hittat orsak och lösning presenterar detta senast inför förbundsmötet 2014. 

 

Förbundsmötet beslutade 

att  förbundet utreder huruvida chefer i exekutiv ledning ”väljer” en konkurrerande facklig organisation som 
inte är kollektivavtalsbärande part och om så är fallet varför de gör detta?   

att  om det framkommer att denna ”flykt” förekommer, att förbundet tar fram attraktiva lösningar för detta 
chefsled för att kunna behålla dem som medlemmar i förbundet.  

att  förbundet då man hittat orsak och lösning presenterar detta senast inför förbundsmötet 2014.   

 

Beslutet har inneburit  

Beslutet har inneburit att ledningsgruppen för Visions chefsförening under 2013 analyserat hur medlemskapet i 
Vision kan bli ännu mer relevant för högre chefer. I arbetet identifierades fyra områden där Vision måste utveck-
las om Vision vill vara ett attraktivt alternativ för högre chefer. Utifrån det har sedan en åtgärdsplan formulerats 
inom för de kommande åren.  

Detta kan sammanfattas på följande sätt: 

• Vision ska etablera sig som en självklar part i dialogen om arbetsgivarorganisationerna kring de strate-
giska frågorna och förutsättningarna för de strategiska ledarna (cheferna). 

• Vision måste lokalt upplevas som ännu mer förändringsbenägna och modigt inför framtidens utmaning-
ar 

• Vision ska etablera arenor för nätverkande mellan högre chefer 
• Vision ska vara en aktör som synliggör och debatterar frågor om makt, organisationskulturer och roller 

kopplat till detta. 
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Motion 114: Vision – det självklara valet för kul-
turarbetare   
Motionär: Vision Göteborg  

Det går framåt med målet kring yrkesfokus i vårt förbund vilket är väldigt positivt. Det saknas dock aktiviteter 
för några yrkesgrupper och en av dem är kulturarbetarna. Att känna att Vision är fackförbundet för kulturarbetare 
ar avgörande om de ska välja ett medlemskap hos oss eller inte. Det finns en enorm rekryteringspotential för 
Vision i denna yrkesgrupp om vi lyckas tydliggöra att vi driver deras frågor.  

Förbundsmötet föreslås besluta  

att  förbundet får i uppdrag att ta fram landsomfattande yrkesföreläsningar för kulturarbetare.  

att  förbundet producerar en folder för kulturarbetare där det framgår varför de ska välja Vision. 

 

Förbundsmötet beslutade 

att   förbundet producerar en folder för kulturarbetare där det framgår varför de ska välja Vision.   

 

Beslutet har inneburit 

I samband med att utveckla förbundets medlemskommunikation kommer det finnas ett särskilt tilltal (även yr-
kesblad) för kulturarbetare. Färdigt under september 2014. 

 

Motion 121: Förslag till stadgeändring   
Motionärer: Erik Mäki, Elisabeth Skoog. Vision Gävle  

Enligt Visions stadgar har vi medlemmar minst en veckas betänketid vid poströstning - när det gäller val-
beredningens/valutskottets förslag till styrelse och övriga nominerade men ej föreslagna kandidater:  

”1. Valberedningens/valutskottets förslag till styrelse ska offentliggöras i god tid, minst två veckor, innan årsmö-
tet. Övriga nominerade men ej föreslagna kandidater ska anges på en lista som bifogas valberedningens förslag.”  

”2. Avdelnings/klubbstyrelsen ska bestämma ett datum som är sista dag för poströstning. Poströstningen ska vara 
genomförd senast en vecka innan årsmötet.”  

Visions stadgar, Bilagan: Avdelning/klubb: Förberedelse för poströstning/Datum, sidan 16 Sektion/klubb: Förbe-
redelse för poströstning/Datum, sidan 18  

Om val däremot ska ske genom direktval på möte har vi medlemmar i sämsta fall ingen betänketid alls enligt 
valordningen. Detta om valberedningen/valutskottet väljer att inte skicka ut sitt förslag till styrelse och övriga 
nominerade men ej föreslagna kandidater innan mötet. Då ska vi medlemmar rösta på mötet efter att valbered-
ningens/ valutskottets förslag föredragits och nominerade men ej föreslagna kandidater meddelats:  

”16. Vid mötet skall en ledamot som är utsedd av valutskottet föredra utskottets förslag. Valutskottet skall också 
meddela vilka kandidater som föreslagits men inte upptagits i valutskottets förslag.”  
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Visions stadgar, Bilagan: Valordningen, Särskilda bestämmelser: Valutskott/valberedning, sidan 34  

Varför ska det vara så olika när det gäller offentliggörandet av valberedningens/valutskottets förslag till styrelse 
och övriga nominerade men ej föreslagna kandidater?  

Vi tycker att det är självklart att vi medlemmar ska få valberedningens/valutskottets förslag och övriga nomine-
rade men ej föreslagna kandidater i god tid, minst en vecka, innan valen ska göras. Detta oavsett om val ska ge-
nomföras via poströstning eller genom direktval.  

Vi föreslår att Förbundsmötet beslutar  

att  till Valordningen – under Valutskott/valberedning – lägga till:  

”Valberedningens/valutskottets förslag till styrelse ska offentliggöras i god tid, minst en vecka, innan årsmö-
tet. Övriga nominerade men ej föreslagna kandidater ska anges på en lista som bifogas valberedningens för-
slag.” 

 

Förbundsmötet beslutar 

att   till Valordningen – under Valutskott/ val- beredning – lägga till:   

”Valberedningens/valutskottets förslag till styrelse ska offentliggöras i god tid, minst en vecka, innan årsmö-
tet. Övriga nominerade, men ej föreslagna, kandidater ska anges på en lista som bifogas valberedningens för-
slag.”  

  

Beslutet har inneburit 

Ändringen av stadgarna är genomförd. 

 

Motion 122: Ny benämning på Allmän klubb   
Motionärer: Magnus Sällström 502 Vårdföretagarna allmän klubb och Katarina 
Andersson 512 Tjänsteföretagarna/Almega  

Motion om namnbyte avtalens ”allmän klubb” respektive de arbetssökandes ”allmänna klubben”.  

Det råder inget tvivel det är totalförvirrande! Det är en klubb fast det inte är en klubb men det borde vara en 
klubb, en klubblösklubb som är klubbstyrelselös för det är ju en allmän klubb och inte en allmänna klubben---
klubb som heller inte den är en klubb för det är klubbat…  

Ja man måste vara rejält involverad för att kunna se och reda ut begreppen. Det är dags att få en mer sam-lad bild 
av vad det egentligen är.  

För det första det kan inte vara en klubb eftersom det traditionellt ska finna en styrelse och den bestå av ordfö-
rande och ledamöter vilket det inte finns.  

För det andra ger det medlemmar en uppfattning om att de är representerade vilket de inte är och därför uppnår 
man inte målet med att skapa den grogrund för ny klubbildning.  

  53 



För det tredje det borde inte finnas något allmänt här över huvud taget då alla våra medlemmar är unika i sig 
själva.  

Det är svårt att göra en tydlig strukturell indelning som känns träffsäker men det närmaste som känns riktigt men 
i mitt tycke känns ”Avtalsenhet” mer korrekt än ”allmän klubb” således skulle min egen tillhörighet bli Vårdföre-
tagarnas avtalsenhet. Således får man då Arbetsbristenheten som ligger bättre i munnen än allmänna klubben.  

Byråkratisvenska kan tyckas men en tydlighet om att där inte existerar någon representation är i alla fall noterat. 
Det var ju tydligheten vi var ute efter inte sant.  

Yrkande:  

In  med en bättre och mer funktionell benämning på dessa klubbar.  

att  byta från ”Allmän klubb” till ”Avtalsenhet” eller något bättre passande.  

att  byta från ”Allmänna klubben” till ”Arbetsbristenheten” eller något bättre passande.  

att  ändra eventuella tillhörande stadgar enligt föreslagna benämning eller något bättre passande. 

 

Förbundsmötet beslutade 

att   byta från ”Allmän klubb” till ”Avtalsenhet” eller något bättre passande.   

samt att Förbundsstyrelsen får i uppdrag att förslag ska tas fram till nästa förbundsmöte 2014. Med förtydlig-
andet att om att ”något mer passande” inte får innehålla begreppen klubb, avdelning eller sektion. 

 

Beslutet har inneburit 

Ny benämning på allmän klubb kommer att diskuteras på forum för berörda avtalsområden under våren 2014. 
Förbundsstyrelsen föreslår nytt namn och stadgeförändring till förbundsmötet 2014. Nytt namn föreslår förbunds-
styrelsen bli Vision KFS, Vision Vårdföretagarna osv. 
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