
 

Förbundsmötet 2016 

Utskott nummer 10 

Sekreterare: Carina Wilén 

Datum 

2016-09-21 

 

Sida 1 

 

Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår 

förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

Motion nr 88. Kränkande 

särbehandling och mobbning 

 

Motionär: Sektion 15 Farsta – Skarpnäck 

 

Att Vision upprättar tydliga 

riktlinjer, rutiner och 

handlingsplan gällande 

kränkningar bland 

förtroendevalda och medlemmar 

inom den egna organisationen i 

enlighet med ”vi ska leva som vi 

lär”. 

Att Vision inför egen kontroll och 

granskar sin egen organisation. 

Att Vision inför nolltolerans mot 

kränkning och särbehandling på 

alla nivåer samt förtydligar vad 

detta innebär. 

 

att avslå första och andra att-satsen 

att anse tredje att-satsen besvarad 

 

Utskottet bifaller FS förslag. 

 

att Vision upprättar tydliga 

riktlinjer, rutiner och 

handlingsplan gällande 

kränkningar bland 

förtroendevalda och 

medlemmar inom den egna 

organisationen i enlighet med 

”vi ska leva som vi lär”. 

 

att avslå andra att-satsen 

 

att anse tredje att-satsen 

besvarad 

Motion nr 89. Likabehandlingsavtal 

för Visions personal 

 

Motionär: Lisa Svensson, 

Norrköpingsavdelningen 

 

Att Vision skyndsamt skall skriva 

likabehandlingsavtal med sin 

personalklubb 

Att samtliga som är anställda av 

Vision ska omfattas av 

ovanstående avtal 

 

att avslå motionen 

 

 

Utskottet bifaller FS förslag. 

 

I enlighet med utskottet, d v s 

 

att avslå motionen 



Datum 

2016-09-21 

 

Sida 2 
 

Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår 

förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

Motion nr 90. Schysta villkor för 

kollegor med funktionsvariationer 

 

Motionär: Vision Göteborg 

 

Att förbundet får i uppdrag att 

utreda frågan om 

anställningsform/kollektivavtal 

och möjlighet till facklig 

tillhörighet för kollegor med 

funktionsvariationer 

 

 

att avslå motionen 

 

 

Utskottet bifaller FS förslag. 

 

I enlighet med utskottet, d v s 

 

att avslå motionen 

Motion nr 91. Solidaritetsfonden 

 

Motionär: Marie Holmgren, Vision 

Region Skåne  

 

Att solidaritetsfonden återgår till sitt 

huvudsyfte; att hjälpa och stödja 

fackligt aktiva, som är utsatta för 

trakasserier med risk för sitt eget 

liv, runt om i världen, eller som 

på annat sätt behöver ekonomisk 

hjälp. 

 

 

att anse motionen besvarad 

 

 

Utskottet bifaller FS förslag. 

 

I enlighet med utskottet, d v s 

 

att anse motionen besvarad 

Motion nr 92. Vision bör ta ställning 

som feministiskt fackförbund 

Motionär: Lisa Svensson, 

Norrköpingsavdelningen 

 

att Vision officiellt erkänner sig som en 

feministisk organisation 

 

att bifalla motionen 

 

Utskottet bifaller FS förslag. 

 

 

 

I enlighet med utskottet, d v s 

 

att Vision officiellt erkänner 

sig som en feministisk 

organisation 

 



Datum 

2016-09-21 

 

Sida 3 
 

Motion med förslag 

Förbundsstyrelsen föreslår 

förbundsmötet besluta Utskottets betänkande 

Förbundsmötet beslutade 

Motion nr 93. Gruppförsäkring efter 

65 år 

 

Motionär: Vision Västra 

Götalandsregionen 

 

Att Vision arbetar för att alla 

medlemmar har fullt 

försäkringsskydd fram till dess 

de går i pension och inte 

åldersdiskrimineras. 

 

 

att anse motionen besvarad 

 

 

Utskottet bifaller FS förslag. 

 

I enlighet med utskottet, d v s 

 

att anse motionen besvarad 

Motion nr 94. Sjukvårdsförsäkring 

 

Motionär: Skellefteåavdelningen 

 

Att ge Förbundsstyrelsen i uppdrag 

att ta fram ett erbjudande om 

sjukvårdsförsäkring till 

medlemmar och medförsäkrade. 

 

att anse motionen besvarad 

 

 

Utskottet bifaller FS förslag. 

 

I enlighet med utskottet, d v s 

 

att anse motionen besvarad 

 

 


