
 

Förbundsmötet 2016 

Utskott nummer 1 

Sekreterare: Lynn Ljungberg 

Datum 

2016-09-27 

 

Sida 1 

 

Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår 

förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

Motion nr 1: 80-90-100 

 

Motionär: Rickard Johansson, Visions 

Malmöavdelning 

 

att förbundsmötet ger förbundsstyrelsen 

i uppdrag att inleda diskussioner med 

SKL om att upprätta ett kollektivavtal i 

80-90-100 principen 

 

att arbetet ska vara avslutat under 2017 

 

 

 

 

att avslå motionen 

 

att ge kansliorganisationen i 

uppdrag att ta fram ett underlag för 

lokal intresseförhandling om 

80/90/100-modellen 

 

 

Utskottet bifaller fs förslag med 

tillägget  

 

att underlaget ska vara färdigt 

senast 2018-08-31 

 

 

Enligt utskottets förslag, d v s 

 

att avslå motionen 

 

att ge kansliorganisationen i 

uppdrag att ta fram ett underlag 

för lokal intresseförhandling 

om 80/90/100-modellen 

 

att underlaget ska vara färdigt 

senast 2018-08-31 

 

Motion nr 2: Arbetstidsavtal HVB 

hem 

 

Motionärer: Rose-Marie Nylund och 

Lisbeth Larsson, Vision Vara 

 

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att 

arbeta för ett enat arbetstidsavtal inom 

detta område 

 

 

att bifalla och prioritera motionen 

och därefter överlämna den för 

beredning inför kommande 

avtalsrörelse, förhandlingar och 

partsarbete 

 

 

Utskottet bifaller fs förslag mer 

tillägget  

 

att detta gäller alla berörda 

medlemmar i Vision oavsett 

verksamhetsområde och även gälla 

nattarbete 

 

att prioritera med hög prioritet 

 

 

Enligt utskottets förslag, d v s 

 

att bifalla och prioritera 

motionen och därefter 

överlämna den för beredning 

inför kommande avtalsrörelse, 

förhandlingar och partsarbete 

 

att detta gäller alla berörda 

medlemmar i Vision oavsett 

verksamhetsområde och även 

gälla nattarbete 

 

att prioritera med hög prioritet 

 

 



Datum 

2016-09-21 

 

Sida 2 
 

Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår 

förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

Motion nr 3: Egna angelägenheter 

 

Motionärer: Landstingsavdelningen 

Värmlands län, Landstingsavdelningen 

Västmanlands län, 

Landstingsavdelningen Dalarnas län, 

Landstingsavdelningen Norrbotten, 

Landstingsavdelningen Västernorrland, 

Landstingsavdelningen Stockholms län, 

Landstingsavdelningen Uppsala län, 

Landstingsavdelningen Kalmar län, 

Landstingsavdelningen Sörmlands län, 

Region Östergötlands län, Region 

Gävleborgs län, Region Örebro län, 

Region Hallands län, Region 

Jämtland/Härjedalens län, Region 

Kronoberg, Landstingsavdelningen i 

Blekinge 

 

att öppna upp/bredda allmänna 

bestämmelser i HÖK för vad enskilda 

angelägenheter kan användas till, t.ex. 

personliga katastrofer såsom brand, 

inbrott och omständigheter man inte rår 

över 

 

 

 

 

 

 

 

att bifalla och prioritera motionen 

och därefter överlämna den för 

beredning inför kommande 

avtalsrörelse, förhandlingar och 

partsarbete 

 

 

Utskottet bifaller fs förslag med 

tillägget  

 

att detta gäller alla berörda 

medlemmar i Vision oavsett 

verksamhetsområde och även gälla 

nattarbete 

 

att prioritera med hög prioritet 

 

 

 

Enligt utskottets förslag, d v s 

 

att bifalla och prioritera 

motionen och därefter 

överlämna den för beredning 

inför kommande avtalsrörelse, 

förhandlingar och partsarbete 

 

att detta gäller alla berörda 

medlemmar i Vision oavsett 

verksamhetsområde och även 

gälla nattarbete 

 

att prioritera med hög prioritet 

 

 



Datum 

2016-09-21 

 

Sida 3 
 

Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår 

förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

Motion nr 4: Tydligare regler kring 

enskild angelägenhet utan löneavdrag 

 

Motionär: Vision Göteborg 

 

att förbundet driver frågan om hur 

ledighet för enskild angelägenhet utan 

löneavdrag ska tolkas 

 

att driva frågan om en generösare 

tolkning av begreppet anhörig 

 

att bifalla och prioritera motionen 

och därefter överlämna den för 

beredning inför kommande 

avtalsrörelse, förhandlingar och 

partsarbete 

 

 

Utskottet bifaller fs förslag 

 

att prioritera med hög prioritet 

 

Enligt utskottets förslag, d v s 

 

att bifalla och prioritera 

motionen och därefter 

överlämna den för beredning 

inför kommande avtalsrörelse, 

förhandlingar och partsarbete 

 

att prioritera med hög prioritet 

Motion nr 5: Förbättra villkoren för 

lägerpersonal 

 

Motionär: Vision Göteborg 

 

att ge förbundet i uppdrag att i 

avtalsrörelsen 2017 försöka förbättra 

villkoren i bilaga L 

 

 

 

 

att bifalla och prioritera motionen 

och därefter överlämna den för 

beredning inför kommande 

avtalsrörelse, förhandlingar och 

partsarbete 

 

 

Utskottet bifaller fs förslag 

 

att prioritera med mellan prioritet 

 

Enligt utskottets förslag, d v s 

 

att bifalla och prioritera 

motionen och därefter 

överlämna den för beredning 

inför kommande avtalsrörelse, 

förhandlingar och partsarbete 

 

att prioritera med mellan 

prioritet 

Motion nr 6: Jämlikt arbetsliv – 

Jämlika semestervillkor 

 

Motionär: Magnus Åkesson, Vision 

Stockholm stad 

 

att Vision ska i sitt arbete för ett jämlikt 

arbetsliv arbeta för likvärdiga 

semestervillkor oavsett ålder 

 

 

att bifalla och prioritera motionen 

och därefter överlämna den för 

beredning inför kommande 

avtalsrörelse, förhandlingar och 

partsarbete 

 

 

Utskottet bifaller fs förslag och 

att Vision ska arbeta för ett jämlikt 

arbetsliv och för likvärdiga 

semestervillkor oavsett ålder utan 

att några försämringar sker i 

gällande skrivning och 

 

att prioritera med mellan prioritet 

 

 

Motionen avslogs och istället 

beslutades 

 

att Vision ska arbeta för ett 

jämlikt arbetsliv och för 

likvärdiga semestervillkor 

oavsett ålder utan att några 

försämringar sker i gällande 

skrivning och 



Datum 

2016-09-21 

 

Sida 4 
 

Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår 

förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

  

att prioritera att-satsen med 

mellan prioritet 

 

Motion nr 7: Reglering av 

oregelbunden skiftgång 

 

Motionär: David Adolfsén, Flygande 

Vision på Kalmar Öland Airport 

 

att i kommande avtalsförhandling 

arbeta för en minskning av 

veckoarbetstiden för medlemmar 

anställda på flygplatser till förslagsvis 

36 timmar 

 

 

 

att bifalla och prioritera motionen 

och därefter överlämna den för 

beredning inför kommande 

avtalsrörelse, förhandlingar och 

partsarbete 

 

 

Utskottet bifaller fs förslag med 

tillägget  

 

att detta gäller alla berörda 

medlemmar i Vision oavsett 

verksamhetsområde och även gälla 

nattarbete 

 

att prioritera med hög prioritet 

 

 

Enligt utskottets förslag, d v s 

 

att bifalla och prioritera 

motionen och därefter 

överlämna den för beredning 

inför kommande avtalsrörelse, 

förhandlingar och partsarbete 

 

att detta gäller alla berörda 

medlemmar i Vision oavsett 

verksamhetsområde och även 

gälla nattarbete 

 

att prioritera med hög prioritet 

Motion nr 8: Höjd ob-ersättning på 

kvällar och helger 

 

Motionärer: Carina Gustafsson, Åsa 

Sander, Lena Dahlqvist, Messeret 

Alemu, Vision Stockholm stad 

 

att Vision ska driva frågan att se över 

ersättningen för Visions medlemmar 

som arbetar obekväm arbetstid enligt 

Allmänna Bestämmelser (AB) i syfte att 

öka den 

 

 

att bifalla och prioritera motionen 

och därefter överlämna den för 

beredning inför kommande 

avtalsrörelse, förhandlingar och 

partsarbete 

 

 

 

Utskottet bifaller fs förslag och 

 

att prioritera med mellan prioritet 

 

 

Enligt utskottets förslag, d v s 

 

att bifalla och prioritera 

motionen och därefter 

överlämna den för beredning 

inför kommande avtalsrörelse, 

förhandlingar och partsarbete 

 

att prioritera med mellan 

prioritet 



Datum 

2016-09-21 

 

Sida 5 
 

Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår 

förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

att Vision ska driva frågan om översyn 

av arbetsvillkoren för Visions 

medlemmar, där en alltmer slimmad 

organisation bidrar till mer på obekväm 

arbetstid enligt Allmänna Bestämmelser 

(AB) 

 

 

Motion nr 9: Införa kortare arbetstid 

för nattarbete 

 

Motionär: Andreas Pettersson, 

Gävleavdelningen 

 

att vi som jobbar vaken natt ska få 

kortare arbetstid än de som jobbar dag, 

dag/kvällsskift. Detta utifrån de 

biologiska aspekter, de hälsorisker som 

forskning visar att nattarbete innebär 

 

att bifalla och prioritera motionen 

och därefter överlämna den för 

beredning inför kommande 

avtalsrörelse, förhandlingar och 

partsarbete 

 

Utskottet bifaller fs förslag och 

 

att prioritera med hög prioritet 

 

Enligt utskottets förslag, d v s 

 

att bifalla och prioritera 

motionen och därefter 

överlämna den för beredning 

inför kommande avtalsrörelse, 

förhandlingar och partsarbete 

 

att prioritera med hög prioritet 

Motion nr 10: Rättvis ersättning vid 

jour och beredskap 

 

Motionärer: Tomas Alm, Inger Ekholm, 

Ulrika Tanner, Carina Thyselius, 

Västeråsavdelningen 

 

att Förbundsstyrelsen utser en 

arbetsgrupp som arbetar med frågan och 

tar upp det med arbetsgivarorganisa-

tionerna 

 

 

att avslå motionen 

 

 

Utskottet bifaller fs förslag  

 

 

Enligt utskottets förslag, d v s 

 

att avslå motionen 



Datum 

2016-09-21 

 

Sida 6 
 

Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår 

förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

Motion nr 11: Schemaläggning och 

framförhållning 

 

Motionär: Sami Korpela, Vision 

Göteborg 

 

att Vision arbetar för skapandet klara 

direktiv och åtstramar möjligheten att i 

för stor utsträckning sätta sina 

medarbetare i beredskap efter 

arbetsdagens slut 

att Vision arbetar för att medarbetare i 

högre utsträckning ska vara ledig efter 

arbetsdagens slut 

att kollektivavtalet förbättras för hur 

många veckor framöver som anställda 

ska få sitt arbetsschema från 

arbetsgivaren 

 

att bifalla och prioritera motionen 

och därefter överlämna den för 

beredning inför kommande 

avtalsrörelse, förhandlingar och 

partsarbete  

 

Utskottet bifaller fs förslag och 

 

att prioritera med mellan prioritet 

 

 

Enligt utskottets förslag, d v s 

 

att bifalla och prioritera 

motionen och därefter 

överlämna den för beredning 

inför kommande avtalsrörelse, 

förhandlingar och partsarbete 

 

att prioritera med mellan 

prioritet 

Motion nr 12: Byta 

semesterdagardagstillägg mot fler 

lediga dagar 

 

Motionärer: Anita Nyrén, Ann-Kristine 

Gustavsson, Annicka Enoksson, Berit 

Wingren, Eva-Lena Florén, Grozdana 

Karlsson, Helen Brorson, Liselott 

Lumbojev, Maria Thor, Margareta 

Turesson, Petra Lindh, Therese 

Karlsson, Åsa Berglund, Vision Västra 

Götalandsregionen 

 

 

 

att bifalla och prioritera motionen 

och därefter överlämna den för 

beredning inför kommande 

avtalsrörelse, förhandlingar och 

partsarbete  

 

Utskottet bifaller fs förslag och 

 

att ge kansliorganisationen i 

uppdrag att ta fram ett underlag för 

lokal intresseförhandling om 

växling av semesterdagstillägget 

Underlaget ska innehålla tecknade 

avtal, Visions minimikrav och 

argument för detta. 

 

Underlaget ska vara färdigt senast 

2018-08-31.  

 

 

Enligt utskottets förslag, d v s 

 

att bifalla och prioritera 

motionen och därefter 

överlämna den för beredning 

inför kommande avtalsrörelse, 

förhandlingar och partsarbete 

 

att ge kansliorganisationen i 

uppdrag att ta fram ett underlag 

för lokal intresseförhandling 

om växling av semesterdags-

tillägget 



Datum 

2016-09-21 

 

Sida 7 
 

Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår 

förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

att Vision kämpar för att få till ett avtal 

för fler lediga dagar i stället för 

semesterdagstillägg 

 

att prioritera med hög prioritet 

  

  

Underlaget ska innehålla 

tecknade avtal, Visions 

minimikrav och argument för 

detta. 

Underlaget ska vara färdigt 

senast 2018-08-31.  

 

att prioritera med hög prioritet. 

 

Motion nr 13: Semesterdagsväxling 

 

Motionär: Rickard Johansson, Visions 

Malmöavdelning 

 

att ge fs att förhandla in möjligheten i 

ett separat kollektivavtal så att 

möjligheten till växling kan ske från 

årsskiftet 2016/2017 

 

att ge fs i uppdrag att inarbeta 

växlingsmöjligheten i AB inför 2017 

 

 

 

att avslå den första att-satsen 

 

att bifalla och prioritera den andra 

att-satsen och därefter överlämna 

den för beredning inför kommande 

avtalsrörelse, förhandlingar och 

partsarbete 

 

 

Utskottet bifaller fs förslag och 

att ge kansliorganisationen i 

uppdrag att ta fram ett underlag för 

lokal intresseförhandling om 

växling av semesterdagstillägget. 

Underlaget ska innehålla tecknade 

avtal, Visions minimikrav och 

argument för detta. 

Underlaget ska vara färdigt senast 

2018-08-31.  

 

att prioritera med hög prioritet. 

 

  

 

Enligt utskottets förslag, d v s 

 

att avslå den första att-satsen 

 

att bifalla och prioritera den 

andra att-satsen och därefter 

överlämna den för beredning 

inför kommande avtalsrörelse, 

förhandlingar och partsarbete 

 

att ge kansliorganisationen i 

uppdrag att ta fram ett underlag 

för lokal intresseförhandling 

om växling av semesterdags-

tillägget. Underlaget ska 

innehålla tecknade avtal, 

Visions minimikrav och 

argument för detta. 

Underlaget ska vara färdigt 

senast 2018-08-31. 

att prioritera med hög prioritet 



Datum 

2016-09-21 

 

Sida 8 
 

Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår 

förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

Motion nr 14: Semesterväxling 

 

Motionär: Vision Västra 

Götalandsregionen 

 

att arbeta för att alla medlemmar ska ha 

möjlighet till semesterväxling 

 

 

 

att bifalla och prioritera motionen 

och därefter överlämna den för 

beredning inför kommande 

avtalsrörelse, förhandlingar och 

partsarbete 

 

Utskottet bifaller fs förslag och 

att ge kansliorganisationen i 

uppdrag att ta fram ett underlag för 

lokal intresseförhandling om 

växling av semesterdagstillägget. 

Underlaget ska innehålla tecknade 

avtal, Visions minimikrav och 

argument för detta. 

 

Underlaget ska vara färdigt senast 

2018-08-31. Att prioritera med hög 

prioritet. 

 

 

Enligt utskottets förslag, d v s 

 

att bifalla motionen och 

därefter överlämna den för 

beredning inför kommande 

avtalsrörelse, förhandlingar 

och partsarbete 

 

att ge kansliorganisationen i 

uppdrag att ta fram ett underlag 

för lokal intresseförhandling 

om växling av semesterdags-

tillägget. Underlaget ska 

innehålla tecknade avtal, 

Visions minimikrav och 

argument för detta. 

Underlaget ska vara färdigt 

senast 2018-08-31. 

 

att prioritera med hög prioritet 

Motion nr 15: Sex timmars arbetsdag 

 

Motionär: Vision Blekinge 

landstingsavdelning 

 

att Vision ska arbeta för införande av 

sextimmars arbetsdag med bibehållen 

lön 

 

 

 

 

att avslå motionen 

 

Utskottet bifaller fs förslag 

 

Enligt utskottets förslag, d v s 

 

att avslå motionen 



Datum 

2016-09-21 

 

Sida 9 
 

Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår 

förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

Motion nr 16: 40 timmar är ingen lag 

 

Motionär: Minna Önner Angleflod, 

Vision Göteborg 

 

att Vision ska kontinuerligt driva 

arbetstidsförkortning 

 

att Vision ska utreda vilka former av 

arbetstidsförkortning som är lämpliga 

att driva 

 

 

 

att bifalla och prioritera motionen 

och därefter överlämna den för 

beredning inför kommande 

avtalsrörelse, förhandlingar och 

partsarbete 

 

Utskottet bifaller fs förslag och  

 

att ge kansliorganisationen i 

uppdrag att ta fram ett underlag för 

lokal intresseförhandling.  

Underlaget ska innehålla tecknade 

avtal, Visions minimikrav och 

argument för detta. 

Underlaget ska vara färdigt senast 

2018-08-31. A 

 

att prioritera med hög prioritet 

 

 

Enligt utskottets förslag, d v s 

 

att bifalla motionen och 

därefter överlämna den för 

beredning inför kommande 

avtalsrörelse, förhandlingar 

och partsarbete 

 

att ge kansliorganisationen i 

uppdrag att ta fram ett underlag 

för lokal intresseförhandling. 

Underlaget ska innehålla 

tecknade avtal, Visions 

minimikrav och argument för 

detta. 

Underlaget ska vara färdigt 

senast 2018-08-31. 

 

att prioritera med hög prioritet 

Motion nr 17: Uppmuntra 

medlemskap i samhällets viktiga 

frivilligorganisationer 

 

Motionärer: Monika Eriksson och 

Dennis Johansson, Vision 

Landstingsavdelningen, Vision 

Landstingsavdelning Västmanland 

 

att Förbundsmötet beslutar att Vision i 

samband med kommande avtal arbetar 

för att avdrag för tjänstgöring i statliga 

 

att bifalla motionen och överlämna 

den för beredning inför fortsatt 

partsarbete samt överlämna 

motionen för beredning och 

prioritering inför kommande 

avtalsrörelse och förhandlingar 

 

Utskottet bifaller första att-satsen 

och avslår andra att-satsen och 

att prioritera med låg prioritet 

 

Enligt utskottets förslag, d v s 

 

att Vision i samband med 

kommande avtal arbetar för att 

avdrag för tjänstgöring i 

statliga och kommunala 

frivilligorganisationer 

behandlas likställt med 

tjänstgöring i Hemvärnet 

att avslå den andra att-satsen 

att prioritera med låg prioritet 



Datum 

2016-09-21 

 

Sida 10 
 

Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår 

förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

och kommunala frivilligorganisationer 

behandlas likställt med tjänstgöring i 

Hemvärnet 

att löneavdraget vid ledighet för 

tjänstgöring i frivilligorganisation skall 

vara det generösare 1,0 istället för 1,4 

 

 

Motion nr 18: Veckoarbetstid 

 

Motionär: Västra Götalandsregionen 

 

att arbeta för att få förkortad 

veckoarbetstid för våra medlemmar som 

arbetar obekväma arbetstider 

 

 

 

att bifalla och prioritera motionen 

och därefter överlämna den för 

beredning inför kommande 

avtalsrörelse, förhandlingar och 

partsarbete 

 

Utskottet bifaller fs förslag och 

att ge kansliorganisationen i 

uppdrag att ta fram ett underlag för 

lokal intresseförhandling. 

Underlaget ska innehålla tecknade 

avtal, Visions minimikrav och 

argument för detta. 

Underlaget ska vara färdigt senast 

2018-08-31.  

 

att prioritera med hög prioritet. 

 

 

Enligt utskottets förslag, d v s 

 

att bifalla motionen och 

därefter överlämna den för 

beredning inför kommande 

avtalsrörelse, förhandlingar 

och partsarbete 

 

att ge kansliorganisationen i 

uppdrag att ta fram ett underlag 

för lokal intresseförhandling. 

Underlaget ska innehålla 

tecknade avtal, Visions 

minimikrav och argument för 

detta. 

Underlaget ska vara färdigt 

senast 2018-08-31. 

 

att prioritera med hög prioritet 

 


